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Atarikoa
Alkarbide bilgunearen hamahirugarren ekitaldia izan dugu 2014koa eta hamabigarren ekitaldi

betea. Bilguneak aurten egindakoak jaso ditugu oroitza-txosten hau osatzen duten ondoko

orrialdeetan, hurrenkera honetan: koordinazioa eta komunikazioa, proiektugintza eta

prestakuntza.

Bestetik, bilgunearen egungo egoera eta teknikarien iritziak ere jaso dira agirian.
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00 Bilgunearen datu esanguratsuenak 2014an
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MEZU
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00 Koordinazioa eta Komunikazioa

Goian koordinazio eta komunikazioari dagozkion datu kuantitatiboak jaso ditugu, beraz, honako

atal honetan horiei dagozkien ezaugarri kualitatiboak batuko ditugu. Hurrengo lerrootan goian
aipatutakoen inguruko balorazioak jaso ditugu.

Guztira 24 inkesta heldu zaizkigu lan-mahai guztietatik.

Balorazioa bete duten teknikari guztiek ez dituzte balantzeko galdera guztiak erantzun,

hortaz, puntu bakoitzean zenbatek erantzun duen ere jaso dugu datu horien baliozkotasuna

kontuan hartzeko.

1. [Harremanetarako bideak]

Posta (24 erantzun) Telefonoa (23 erantzun) Aurrez aurrekoa (24 erantzun)

2. [Webgunea]

Webgunea, oro har (20 erantzun) Alkarpost (20 erantzun)

%0
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Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo
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3. [Lan-mahaia]

Funtzionamendua (23 erantzun) Landutako gaiak (23 erantzun)

Aurrera begira lan-mahaiak landu beharrekoak

1. Gure lan-mahaiaren funtzionamendua guztiz motelduta dago, hilda ez esateagatik. Eta
egoera horretan oso zaila da gaiak lantzea. Partaideok nahiko desanimatuta gaudela

esango nuke.

2. Lan-mahaiaren helburuak berdefinitu

3. Biscaytik (aplikazioak)

4. Kirol lan-mahaia....?

5. Errenta aitorpenaren kanpaina

6. Udal agintarien hizkuntza-ahalmentze prozesua...

7. Egitasmo zehatz batzuk landu ohi dira lan-mahai gehienetan. Beraz, egitasmo horietan

parte hartu ezean, bileretan parte hartu ala ez zalantza sortzen da.

8. Azken batzarretan komentatutakoa; Aldundiaren inplikazio gehiago, besteak beste.

9. Udaletan ditugun lehentasunen arabera, proiektuak elkarrekin lantzeko dinamika
beharrezkoa ikusten dut.

10. HAIN MODAN JARTZEN ARI DENA: eskola, familia ez diren eragileekin lan egiten

hastea, bideak topatzea...

11. Martxoaren 7ko aktan gehienok adostutakoa: "....Euren ustez (teknikariak), horretarako
aproposa izan daiteke mintegi bat egitea eta Alkarbideko teknikariari eskatu diote

euskara zuzendaritzari jakinaraztea". Lehenengo eta behin hori egingo nuke,

hausnarketa-mintegia, argitu egin behar da zer BFAk, zer udalek eta zer elkarrekin. Eta

horren arabera erabaki langaiak.
12. Egitasmo sendoagoak, ausartagoak, mahaian landutakoak Aldundiaren parte hartze eta

inplikazioarekin. Hizkuntza-ahalmentzea, Osakidetza...

13. Esku artean ditugun ekimenez gain, proiektu eta erronka berriei heltzeko garaia heldu

delakoan nago. Horretarako, baliagarria izan daiteke herri bakoitzean gauzatzen
ditugunak kontuan hartu eta egitasmo bateratuak prestatzea.

14. Transmisioaren ildotik jarraitu, eta haurren eta gazteen aisialdiari ekin (eskolaz

kanpoko jarduerak, kirola.... Horietan murgilduko nintzateke. Kasaresen mintegitik

jasotakoaren harira.

%9

%22

%17

%43

%9

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo

%4

%26

%17

%43

%9

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo
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15. EUSKARAREN EGUNAk norabide aldaketa behar ote du?

16. Udaletako ITZULPENGINTZA POLITIKA: badago zehaztuta, dena itzultzen da,
lehenetsi beharreko testuak (itzultzeko orduan) identifikatuta ote dauzkagu?

17. Kontratuetako hizkuntza irizpideak

18. Webgunea eta alkarpost ez ditut erabiltzen...

19. Gaien lanketa egiteko ez da nahikoa hileroko bilerekin, taldekideen errealitatea,
balabideak eta helburua ere ez baita askotan berdina.

20. Lan-mahaiaren beharrei erantzuteko arloetako gaiak

21. Transmisioa: Eman giltza garatzen/egokitzen jarraitu. Barruan azpi-ekintza asko egin

daitezke eta.
Erabilera: Kirola orokorrean eta gazteak eta kirola; kirol klubak eta Eskola Kirola

programa

Merkataritza Bizkaidendak-en bitartez?

Ezagutza: HEAn dabiltzanekin elkarlana: matrikulazio kanpainak, Berbalagun,
Mintzodromoak eta antzeko ekintzetan.

Udal barruko erabilera planak (ez dakit Alkarbidek horretan esku-sartzerik baduen)

Baina Eralanen bidea interesgarria izan daiteke.

Hobetu beharrekoak

1. Lan-mahaia dinamizatzeko estrategiak berpentsatu beharko lirateke. Behar bada bilera

formalen formatoak ez dut balio momentu honetan, informazio jasotzeko tokia baino ez
da izaten gehienetan eta asistentzia ere batzutan eskasa. Partaideak bermotibatzeko

lana egin beharra dago.

2. Kanpainetatik haratago, zelan ailegatu herritarrengana?

3. Lan-mahaietan Aldundiaren inplikazioa (behar denean behintzat)
4. Lan-mahaiaren egitekoa edo batzarraren edukiak.

5. Lan metodologia, urteko plangintzaren araberako lan koordinatua egitea.

6. Proiektuka lan egitea, interes komunen inguruan.

7. Interesa sortu, lan teknikoa elkarrekin egiteko ohitura landu.
8. Komunikazio gardenagoa, Euskara Zerbitzuen arteko ezagutza eta komunikazioa

hobetu. Tresna arinagoak eta biziagoak erabili.

9. Aldundiaren lidergoa eta inplikazioa behar beharrezkoa dugu.

10. Lantzen hasten garen gaiei irtenbideren bat ematea (adb: kirola)
11. landu beharrekoetan ipini dudana eginez gero, akaso bertan argituko dira kontu asko:

Alkarbideren eginkizunak, beste herrialde batzuetako lan-moldeak, teknikari-lanak,

BFAren hizkuntza politika, Alkarbideren zubi-lana zertan den, udalek elkarrekin zer eta

zelan, orain arte moduan lan-mahaika, proiektuka,...
12. Bileretara hain jende gutxi etortzearen arrazoien inguruko hausnarketa

13. Goian aipatutakoa garatze aldera, ideia eta proposamen berriak mahairatu behar

ditugulakoan nago.

14. Koordinazioa Aldundia, udalak, Berritzegune ( eskolak), guraso elkarteak ( denok ildo
berean abiatzeko).
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15. Saiakera egin da Aldundiko kirol sailarekin baina  motel.

16. Hortik jarraitu behar dugu ( euskara zeharkakoa da).
17. Asistentzia

18. Lan-mahaiak beharrizanei begira antolatuko nituzke.

19. Ideiak eta asmoak izan arren ez dugu gaitasunik (denborarik, dedikaziorik) lanketa

garatzeko eta aurrera egiteko.
20. Gurean, oso egokitzat jo izan dugu/dute orain artean Alkarbidetik eskainitako zerbitzua

Besterik

1. Oso ondo baloratzen dut telefonoz zein email bidezko arreta, arina eta beti atsegina,

eskatzen denari erantzunez eta konponbideak erraztuz.

2. Erabakitzen duguna erabakitzen dugula, hemen nire ustez interesgarriak diren gai

batzuk:

o diru-laguntzak: adostu sistema(k)

o Haur eta nerabeen eskolaz kanpoko jarduerak EUSKARAZ: adostasun bila,

erakundeen  arteko adostasun bila, banan-banan lortzen zaila
o Erabilera planak: Eralan lantaldea

o Transmisioa edo sozializazioa: Paula Kasaresek esaten duenaren haritik,

askoren arteko lankidetza behar da helburu bakar hori lortzeko: eskolaz

kanpoko jardueren arduradunak, eskolak eta erakundeak. Ipini dezagun
horretarako adosgune bat, egin dezagun zerbait Paularen diskurtsoa martxan

jartzeko.

3. Mahai ezberdinetako teknikarien arteko hartu emanak sustatu, Aldundiarekin

harremana eta inplikazioa lortu...
4. Etekin handiagoa atera ahal zaio euskera teknikarien bilguneari, batez ere euskera

teknikarien trebakuntza landu behar dela uste dut

5. Nire ustez osatutako lan-mahaietatik kanpo Alkarbidek erraztu  eta

bultzatu(bultzatzen lagundu)  beharko lituzke bestelako proiektuak: eskualde mailako
proiektu indartsuetan ez dugu inongo aholkularitza eta laguntzarik eta alkarbidek

koordinazio-funtzio hori beteko balu oso lagungarria litzateke.

6. Zerbitzua hobetzen jarraitzea
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02 Proiektugintza
Proiektugintzari gagozkiola, beheko lerroetan ageri dira Alkarbidek 2014an koordinatutako

ekimenak. Ekimenok ESEP-EBPNren esparruen arabera azalduta daude:

E U S K A R A R E N  O N D O R E N G O E T A R A T Z E A

Emaiozu bizia (BERRIA!)

Gurasoak hizkuntza transmisioaren garrantziaz jabetzeko, emangiltza egitasmoaz gain, aurten

hainbat udalerrik haurdun dauden gurasogaientzako egitasmoa jarri dute martxan. Emaiozu

bizia izeneko egitasmoaren helburua da hizkuntza ohituren gaineko hausnarketa

bultzatzea erditzea aurretik.
Horretarako, besteak beste, emaginaren kontsultan edota erditze aurreko

ikastaroetan erabiltzeko materiala prestatu da, liburuxka eta DVDa. Liburuxkan

gurasoei hausnarketa eragiteko hainbat datu eta informazio batzen da eta DVDan

bikote misto batek haurdun daudela jakin ostean hizkuntzari ze tratamendu ematen
dion erakusten da.

Egitasmoaren zabalkundean eragiteko, proiektuan parte hartu duten udalen arteko lan-taldea

osatu ostean, Osakidetzarekin elkarlanean ari gara, euskara zerbitzuek sortutako materiala

emaginen ikastaroetan txertatzeko.

Balorazioa (7 erantzun)

Eman giltza

Familiak hizkuntza transmisioaren garrantziaz sentiberatzeko, 2010ean Eman giltza /
¡Hablale, escuchale! leloa daraman kanpaina martxan jarri genuen eta, azken urteetan
egokitzeari eta hobetzeari ekin diogu.
Kanpaina jaioberriak nahiz 1-6 urte bitarteko umeak dituzten gurasoentzat egin da, eta

helburua euskara belaunaldiz belaunaldi transmititzeak duen garrantzia nabarmentzea da.

%0 %0

%43

%29

%29

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo

8
udalerrik

parte hartu
dute
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Aurreko urteetako euskarriez gain, aurtengo berrikuntzak honako hauek dira:

Ku-Ku liburuxkarekin doan DVDa: DVDa guraso eta umeek erabiltzeko da.
Gurasoen atalean liburuxkan ageri den informazioa digitalizatu da eta, besteak

beste, gurasoek hiztegiko hitzak, esamoldeak edota bestelakoak euskaraz zelan

esan behar diren lokuzio bidez entzuteko aukera izango dute. Horrez gain,

liburuxkan ikasitakoa ariketen bitartez praktikan jar dezakete eta umeekin zelan
jolasten den ere erakusten zaie adibide interaktiboekin.

Umeek sarrerako pantailan zazpi pertsonaia aurkituko dituzte eta pertsonaia bakoitzak jolas

bat (pare jokoa, hizkiak, zenbakiak, forma geometrikoak, Kati katua,

koloreztatu eta ikusi eta ikasi) du gustuko. Pertsonaia bat aukeratu ostean
umeek jolasean aritzeko aukera izango dute eta jolas guztietan beste

trebetasun batzuekin batera hizkuntza bera landuko dute.

Komunikazioan eragiteko euskarriak: gurasoentzako gutuna eta mailinga.

Ikastetxeetan zabaltzeko udalerri bakoitzaren beharrizanen araberako
zirkular eredua prestatu da. Mailingari dagokionez, eragile izan daitezkeen

guztiei informazioa bidali zaie.

Oraindik, egindako berrikuntzen eragina neurtzeko goiz bada ere, esan dezakegu aurten

egitasmoa zabaldu denetik webgunearen bisita kopuruak eta jasotako inkesta kopuruak
nabarmen egin duela gora.

Informazio gehiago: www.emangiltza.com

Balorazioa (18 erantzun)

Kontuleku (BERRIA!)

Egitasmo honen bidez 3-6 urte bitarteko haurrei literaturarekiko zaletasuna piztu nahi zaie eta
helburu du guraso eta seme-alabek familian euskaraz gozatzea ipuin eta literaturari esker.

Besteak beste, euskarazko irakurzaletasuna sustatu nahi da eta, horretarako, ipuinak euskaraz

kontatzeko baliabideak eskaintzen zaizkie gurasoei. Aldi berean, umeek liburuekin jolasteko

aukera dute.
Berez, liburutegiei zuzendutako egitasmoa izan arren, euskara familian transmititzeko

egitasmo paregabea denez, udalerri gehienetan euskara zerbitzuak eta liburutegiak

elkarlanean sustatu dute.

%0

%0 %11

%72

%17

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo

49
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10 udalerri baino gehiagotan jarri da martxan eta batzuetan, izandako arrakasta neurtu ostean,

bigarrenez ere eskaini dute. Egitasmoaren zabalkundean eragiteko, Alkarbidek kartel eta
gutun ereduak prestatu ditu.

Balorazioa (5 erantzun)

D bitamina

Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoentzako sentiberatze-

kanpaina hau 2--3 urteko umeen eskolatze-aldia hasteaz batera zabaldu ohi da.

Hartzaile nagusiak 2--3 urteko umeak dituzten gurasoak izan dira eta helburu
nagusia D ereduaren alde onak azpimarratzea izan da.

Kanpainaren euskarriak (esku-orria, gutuna, inkesta eta neurgailua) hemen ikus

ditzakezu.

Kanpaina abian jartzen dugun 5. urtea izan da aurtengoa eta aurten ere kanpainak zein eragin
duen eta gurasoen iritzia zein den jakin gura izan dugu.

Ildo horretan bada, gurasoek kanpainari buruz duten iritzia

eta gaiaren inguruan dituzten kezkak eta zalantzak

jasotzeko inkesta ere banatu dugu. Guztira, 164
inkesta jaso ditugu, iaz jasotakoen bikoitza.

Iritzia eman dutenen artean oso ondo

baloratu da kanpaina, % 96k jasotako

informazioa egokia dela adierazi du eta

% 95ek euskara zerbitzuak antolatzen dituen

egitasmoen berri izan gurako lukeela aipatu du. Hala ere,

gurasoen % 92k aldez aurretik erabakita zeukan haurra nora eraman.

Ondokoa izan da teknikariek egin duten balorazioa:

%0
%0

%67
%17

%17

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo
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Balorazioa (14 erantzun)

Nahi Dudalako!

Kanpaina honen helburu nagusia DBH euskaraz egin duten gazteek hortik aurrerako ikasketak

ere euskaraz egitea da. Urte hasieran banatzen diegu DBH 3 eta DBH 4n dauden gazteei.

www.nahidudalako.com webgunea kanpainaren ardatza da. Bertan gazteek Batxilergoa zein
Lanbide Heziketa euskaraz egiteko duten eskaintzaren berri zehatza jaso dute. Horrez

gain, unibertsitateko eskaintza eta gura dutena ikasteko zein batxilergo mota

aukeratu behar den kontsulta daiteke.

Inkesta. Gazteen iritzia zein den jakiteko ezinbesteko tresna da guretzat eta
betetzen duten gazteek hainbat sari irabazteko aukera dute, hala nola, tableta,

Nintendo 3 DS eta multi-abentura egun pasa. Guztira, 241 inkesta jaso ditugu eta erdiek

baino gehiagok (% 65) ondo ikusten dute webgunea eta ez luketela ezer

aldatuko adierazi dute.

Kanpainaren berri emateko, gazteentzako 32 hitzaldi ere antolatu dira.

DHB 3ko ikasleentzat Jon Gomez aritu da hizlari eta DBH 4ko ikasleentzat

Aitor Murgia. Hitzaldiok ezinbestekoak dira, eurei esker gazteekin zuzeneko
harremana lortzen baita eta kanpainaren berri lehen eskutik jasotzen baitute.

Hitzaldiotan euskaraz ikastearen garrantzia nabarmendu eta www.nahidudalako.com webgunean

zer aurkituko duten azaldu zaie gazteei.

Hona hemen egitasmo honen inguruan teknikariek egin duten balorazioa:

Balorazioa (16 erantzun)

%0 %14

%29%50
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Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo
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Ume elebidunen gurasoentzako gida

Eskuliburuan hainbat aholku jasota daude umeen eta gurasoen arteko harremanak eta
elebitasuna / eleaniztasuna aintzat hartuta, betiere euskara sustatzeko ahaleginaren bidetik.

Teknikarien aburuz, oso material interesgarria da Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua
eta urtero izaten dugu eskuliburua berrargitaratzeko eskaeraren bat.

Liburuxka hemen kontsulta daiteke.

Balorazioa (9 erantzun)

%0
%0

%33

%44

%22

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo
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Eskola Agenda

Aurten bosgarren urtez argitaratu da eskola agenda Alkarbideren

bidez. Agenda lehen hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago eta

helburu nagusi bi ditu: batetik, euskal kultura sustatzea
eta, bestetik, irakasle, ikasle eta gurasoen arteko

harremanak euskaraz bideratzeko baliabide izatea.

Oraindik aurtengoaren balorazioa egin gabe dago

agenda irailean banatzen delako eta erabili ostean
egin ohi delako. Iazkoaren inguruan berriz, aipatu,

ikastetxeek oso ondo baloratu dutela agenda eta urterik urte

egitasmoarekin jarraitzeko eskatzen dietela teknikariei.

Teknikariek ere ondo baloratu dute baina ikastetxeetan testuak
gehiago lantzea nahiko lukete.

Ikasturte honetako agendaren ardatz nagusia txoriak

dira. Txori horiek protagonista dituzten ipuinok

irakurriz, une atsegina igarotzeaz gain, txorien
ezaugarriak ezagutu eta Bizkaiko hainbat herri eta

txoko esanguratsutara bidaiatzeko aukera izan dute

etxeko txikiek. Egitasmoaren zabalkundean eragiteko

Alkarbidek gutuna eta agendan agertzen diren txoriak batzen
dituen posterra prestatu ditu.

Hona hemen teknikariek egin duten balorazioa:

Balorazioa (10 erantzun)
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Apelliduak abizendu

Herritarrek beraien izena edota abizena euskarazko grafiaz jarri

nahi izanez gero jarraitu beharreko urratsen berri batzen duen

triptikoa berrinprimatu eta zabaldu da hainbat udalerritan.

Hiruorrikoan  herritarrek tramite hori egiteko

behar dituzten agiriak

zehazten dira, baita non
eska ditzaketen zein guztia

batu ostean non egin behar

duten abizena edota izena

aldatzeko eskabidea.

Eredu guztietako udalek parte hartu dute kanpaina honetan.

Triptikoa hemen ikus daiteke:

Balorazioa (7 erantzun)
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E U S K A R A R E N E R A B I L E R A

Zatoz euskarara

Aurten ere bi kartel-eredu prestatu dira (bata ekimenaren irudi orokorra jasotzen duena eta

bestea herrian dagoen helduen euskalduntzearen eskaintza iragartzen duena) ZATOZ

EUSKARARA kanpainaren zabalkundea egiteko Bizkaiko udaletan. Zatoz euskarara

kanpainaren helburu nagusiak bi izan dira: batetik, helduen matrikulazioa sustatzea Bizkaiko

euskaltegietan 2014-2015 ikasturtera begira, eta bestetik, euskaltegietan arian-arian

euskalduntzen diren herritarrak eta gizataldeak animatzea euskara eguneroko bizimoduan

erabil dezaten euskaltegitik kanpo, edozein gizarte-esparrutan. Gaia Euskara Bizia batzordean

jorratu zen uda aurretik eta ekimena prentsa aurrean aurkeztu zen irailaren 17an.

Balorazioa (4 erantzun)
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Euskara ikasteko diru-laguntzen araudia

Euskara Bizia Batzordean aurkeztu eta landu asmoz, Bizkaiko udal eta mankomunitateek

euskara ikasteagatik ematen dituzten diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak batu ziren.

Araudiok eredu soziolinguistikoka dokumentu bakarrean batu ostean, gehienak oinarrian
antzekoak izan arren, batzuen eta besteen arteko aldeak agerian geratu ziren.

Era berean, hainbat teknikarik araudia eguneratzeari ekin diote azken urteetan eta lan-

mahaietan landu ostean, eredu bakar eta orokorra egiteko beharrizana antzeman dute.

Teknikariekin adostutako zirriborroa idatzi ostean Foru Aldundiko lege aholkulariaren esku jarri
dugu eta urtarrilerako prest izango da, teknikariek 2015eko deialdia prestatzen dutenean

erabiltzeko moduan.

Balorazioa (5 erantzun)

Barraketan euskaraz

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak, EUDELek eta AFADEk (Euskadiko Ferialari

Autonomoen Elkartea) sinatutako lankidetza-hitzarmenak indarrean dirauela eta, aurten ere
eskaerak jaso, kartelak diseinatu eta banatu dira Bizkaiko herrietako jaiguneetako barraketan

euskararen erabilera sustatzeko.
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Balorazioa (3 erantzun)

Beharsarea: www.beharsarea.net

Beharsarea euskarazko lana bideratzeko Interneteko ataria da, doakoa eta euskaraz egiten den

lana eskaini eta eskatzeko tresna erraz eta eraginkorra. 2011. urtean sortu zuten Getxoko

Euskara Zerbitzuak eta Egizu Euskara Elkarteak, eta, urtez urte, gora egin du Getxoko

Beharsarea zena osatzen duten udalerri eta mankomunitateen kopuruak: 2012an, 25 udalerri

batu ziren; 2013an, 20 udalerri; eta, aurten, 2 udalerri (Basauri eta Galdakao) eta

mankomunitate bat (Busturialdea) batu zaizkio ekimenari.

Erabiltzaile eta administratzaileek Beharsarea tresna erabiltzean izan dituzten zenbait

zailtasun konpontzeko asmotan, hainbat hobekuntza egin dira aurten. Batzuk

webguneari berari dagozkio, besteak beste, udalerri bakoitzaren gunerako

irisgarritasuna, iragarkiak argitaratzeko erraztasuna, eta abar. Beste hobekuntza

batzuk Beharsarearen zabalkundeari dagozkio: mailinga, zabalkundea modu

orokorrean eta herrika egitea, eta abar. Hobekuntza horiez gain, webgunearen

irudia ere aldatuko da, eta urte amaierarako prest egongo da Beharsarearen

diseinu berria.

Amaitzeko, aipagarria da 2014. urtean ere Buber sarietarako hautagaia izan dela Beharsarea

webgunea eta bigarren faserako sailkatu dela «Euskarazko proiektua» kategorian.
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Balorazioa (14 erantzun)

Gidabaimena euskaraz

2014ko ekitaldian, Basaurik, Erandiok, Getxok, Leioak eta Uribe Kostako Mankomunitateak parte

hartu dute Gidabaimena euskaraz kanpainan. Funtsean aurreko urteetako euskarriak erabili dira

eta gazteak sentiberatzeko simuladorea erabili da institutuetan. Gainera, kanpainan parte

hartzen duten udal gehienek diru-laguntza eman diete 17-23 urteen arteko herriko gazteei

gidabaimena euskaraz ateratzeagatik.

Balorazioa (6 erantzun)

Errenta aitorpena euskaraz

2014. urtean, euskaraz egindako errenta aitorpenen kopurua handitu asmoz Errenta aitorpena

euskaraz kanpaina garatu da D lan-mahaiaren ekimenez. Kanpainan, bi alderdi landu dira:

batetik, herritarrengan eragiteko txartela prestatu da, eta bertan herritarrei jakinarazi zaie

errenta aitorpena euskaraz egiteko aukera dutela. Txartel horietan adierazi da zein modu

dagoen errenta aitorpena euskaraz egiteko Rentanet bidez eta finantza-erakundeetan, eta,

%0

%14

%29
%43

%14

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo

%0

%33
%50

%17
%0

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo



2014ko oroitza-txostena

ALKARBIDE Bizkaiko Udal eta Mankomunitateetako Euskara Zerbitzuen Bilgunea

19

horrez gain, iazko datuak ere azaldu dira (herri bakoitzean egindako errenta aitorpenen kopurua

eta horietatik zenbat egin diren euskaraz). Bestetik, herriko finantza-erakundeei bidaltzeko

gutun orokorra ere prestatu da, eta eskutitz horren bitartez finantza-erakundeei eskatu zaie

errenta aitorpena euskaraz egitea susta dezatela. Azkenik, Bizkaiko Foru Aldundiak errenta

aitorpenarekin batera bidaltzen duen informazio-orrietan errenta aitorpena euskaraz egiteko

bideen berri eman du.

Balorazioa (7 erantzun)

%0

%29

%29

%43

%0

Txarto Eskas Nahiko Ondo Oso ondo



2014ko oroitza-txostena

ALKARBIDE Bizkaiko Udal eta Mankomunitateetako Euskara Zerbitzuen Bilgunea

20

E U S K A R A R E N E L I K A D U R A

Euskarazko produktuen katalogoa

Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela jakinarazteko, Bizkaiko 40 udalerri eta 2

mankomunitatetan, 36.774 katalogo, 17.500 gutun, 3.274 gutunazal, 2.242 eranskailu eta 378

kartel inguru banatu dituzte etxe, eskola eta
liburutegietan. Katalogoak gurasoentzako eta 16

urte bitarteko haur eta gazteentzako euskaraz

argitaratutako produktu berrienak biltzen ditu.

www.katalogoa.org webgunean paperean

jasotako produktuez gain merkatuan aurki

daitezkeen beste asko agertzen dira, eta urte

guztian zehar eguneratuta mantentzen da.

Alkarbide bilgunea sortu zenetik urtero koordinatu

dugun proiektua dugu Euskarazko Produktuen
Katalogoa. Alkarbideko teknikari bat ibili da
aurten Bizkaiko ordezkari lanetan eta bera

arduratzen da Bizkaiko teknikari guztien izenean

katalogoaren batzordean lan egiteaz. Produktua

bera oso interesgarria da teknikari guztientzat eta
eredu soziolinguistiko guztietako teknikariek

parte hartzen dute. Aurten ere, udal txiki zein

handiek parte hartu dute, hala ere, egoera

ekonomikoa dela eta, guztira ale gutxiago eskatu
da.

Balorazioa (20 erantzun)
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Euskararen Eguna

Azken urteotan, Bizkaiko udalerri gehienetan Euskararen Egunari lotuta makina bat ekintza

antolatzen denez; Bizkaiko Foru Aldundiak lurralde mailako ikuspegia eman gura izan dio egun

horri eta Euskararen Eguna iragartzeko kartel bi jarri ditu 2014an ere Bizkaiko euskara zerbitzu

guztien esku. Bestetik, ekimenon agenda argitaratu du bizkaia.net atarian.

Balorazioa (16 erantzun)
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Teknikarien balorazioak proiektugintzaren inguruan

1. Baloratu ez ditugunak, parte hartzen ez dugulako da.

2. Alkarbidetik, nagusiki, euskarri informatiboak koordinatzen dira eta hori ondo egiten da.

Egitasmoen atal guztiak lantzea, ostera, ez da egiten eta beharrezkoa ikusten dut
ikuspegi osotuaren arabera lan egitea, hau da, abiapuntuko egoera ezagutzea,

helburuen definizioa, helburua lortzeko esku-hartzea zehaztea, erabiliko diren

bitartekoak eta eragina neurtzeko ebaluazioa egitea.

3. EPK: oso berandu jasotzen dugu materiala. Ez dakit katalogoak berandu iristen direlako

edo manipulazioagatik den, baina oso-oso estu ibiltzen gara kanpaina honekin.

4. Hainbat proiektu ez ditut ezagutzen.
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03 Prestakuntza

Komunikazio estrategiak lantzeko ikastaroa

Alkarbidek, Azkue Fundazioarekin elkarlanean, Komunikazio estrategiak zelan garatu
ikastaroa antolatu du ekainaren 17an eta 18an. Lau orduko bi saioetan 42 euskara teknikari eta

trebatzailek parte hartu dute Euskararen Etxean.

Ikastaroari buruz egindako balorazioa, oro har, positiboa izan da. Gehienek ikastaroa oso

interesgarria izan dela aipatu dute eta bertan emandakoa eguneroko lanean baliagarria izango

zaiela aitortu dute. Hala ere, praktika gehiago eskatu dute.

Balorazioa (18 erantzun)

Transmisioaz harago… mintegia

Azken urteetan teknikariek hainbeste landu duten transmisioaren inguruan hausnartu eta bide

berriak jorratu asmoz, Transmisioaz harago, haurrak euskal hiztun bilakatzea helburu mintegia

egin zen azaroaren 18an. Foru Liburutegian bost orduko saio bakarrean 32 teknikarik parte hartu

zuten eta Paula Kasares aritu zen hizlari.

Paulak alderdi teorikoa lantzeko ildo berriak nabarmendu zituen eta lanean jarraitzeko pista

berriak eman zizkien teknikariei. Gehienek ondo baloratu dute mintegia, baina bertan

azaldutakoa praktikara eramateko adibide edo argibide gehiago jaso nahiko lituzkete. Bestetik,

lan-mahaietan begirada aldaketa hori herriratzeko aukerak aztertu beharko liratekeela uste

dute.
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Balorazioa (16 erantzun)

Badu bada. Beren beregiko prestakuntza ez bada ere, teknikariek eskatuta eurentzako bisita gidatua

antolatu genuen Badu Bada izeneko erakusketara. Guztira, 23 teknikarik eman zuten izena eta bi bisita

egin genituen, bata martxoaren 27an eta bestea apirilaren 2an.
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Teknikarien proposamenak prestakuntzaren inguruan

1. Euskarri digitalak sortzeko ikastaroa: kartelak, bideoak...

2. Lidergoaren gaineko formakuntza, udaltopen ikasitakoa sakontzeko.

3. Hizkuntza irizpideak kontratuetan: subrogazioak...

4. Udal agintarien hizkuntza-ahalmentze  prozesua...

5. Beste herrietan euskararen inguruan antolatzen diren ekintzen eta ideien berri izatea oso

garrantzitsua izango litzatekeela uste dut, elkarbanatu ahal izateko.

Gizartean eragiteko teknikak; zehatzago esanda, euskaltzaleak ez direnengan eragiteko
teknikak.

6. Aurtengo ikastaroetan ezinezkoa izan dut parte hartzea, beraz, ezin ditut baloratu.

7. Urte osorako prestakuntza plana aurreikustea proposatzen dut. Gai posibleen zerrenda

partekatu… Gai batzuk hauek izan daitezke: Adimen emozionala; diskurtsoa; negoziazioa;

taldeak dinamizatzeko teknikak; hizkuntza menpekotasunari aurre egiteko baliabide eta
estrategiak; coaching; programazio neuro-linguistikoa.

8. Ikasi nahiko nukeena: Publizitatea sortzen; Euskara dakiten udal langileentzako estrategiak
ematen eta, batez ere, marketinga (hau da, egiten duguna saltzen, erakusten, baloratzen

ikasi).

9. Proiektuka lan egiten badugu, proiektuek eurek eskatuko digute prestakuntza, baina
lehenengo eta behin hori adostu behar dugu.

10. Teknologia berrien ingurukoak, egunez egun berritzen ari den arloa dugu berau eta.

11. Nola landu hizkuntza irizpidea kontratazio, diru-laguntzetan, hitzarmenean? Nola egin

jarraipena? (organoak)

12. Politikarien Hizkuntza Ahalmentzea Bideratzeko Estrategien Inguruan

13. Gauzatu barik dagoen politikariei begirako egitasmoa

14. Egindako lana eta proiektuen eragina nola neurtu eta ebaluatu

15. Komunikazio estrategiak (sakonago) teknologia berriekin uztartuta.

16. Lanean euskara erabiltzeko tresnak
Informazio eta komunikazio "berriak": APP...
Komunikazio estrategiak
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04 Beste egitasmo batzuk / lankidetzak

BiscayTIK lan-mahaia

Urte hasieran batu zen BiscayTIKeko lan-batzordea orain arte egindako lanaren balantzea

egiteko eta aurrera begira egin beharrekoak adosteko. Aipagarria da aurten bete egin dela iaz

BiscayTIKeko lan-batzordeak eginiko bileran adostutako protokoloa, zuzenketak egiteko

jarraibideei buruzkoa. Datozen urteetan ere protokolo horri jarraitzea erabaki da.

Bilera horretaz aparte, Alkarbideko teknikaria BiscayTIKeko ordezkariekin batu izan da

plangintzaldien egoeraren eta garapenaren berri jasotzeko.  2014. urtean, honako hauek landu

dira: alde batetik, erroldari dagokion aplikazioaren bi plangintzaldi egin dira, eta aplikazio hori

37 udalerritan jarri da.  IV. plangintzaldia abian da, eta urtea amaitu baino lehen beste 10

udalerritan aldatuko da erroldari dagokion aplikazioa. Bestetik, zerga/diru-bilketari dagokion

aplikazioko 42 dokumentu berrikusi eta zuzendu dituzte BFAko Itzulpen, Terminologia eta

Hizkuntz Teknologiaren Atalak eta Alkarbidek, eta aplikazio hori 14 udalerritan dago jarrita.

Azkenik, hainbat dokumentu zuzentzeko eskaera egin da, hain zuzen ere, zerga/diru-bilketa

aplikazioari dagozkion gainerako dokumentuak eta kontabilitate aplikazioari dagozkionak.

Balorazioa (8 erantzun)

trebaGUNE

trebaGUNE lantaldea osatzen duten trebatzaileak hileko maiztasunez batu dira 2014ko

ekitaldian, guztira 9 biderrez. Egun, ondoko euskara zerbitzuetako trebatzaileek osatzen dute

trebaGUNE: Basauri (2), Barakaldo, Bilbo, Durango, Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo (2), Igorre,
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Leioa, Ortuella, Txorierri eta Alkarbide. Ekitaldi honetan, Zaldibarko trebatzailea batu zaio

trebatzaileen bilguneari.

AFADE

AFADErekin (Euskadiko Ferialarien Elkartea) 2012an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren

indarraldia 2014ko ekitaldian ere luzatu da eta, horri esker, euskararen erabilera sustatzeko
kartelak diseinatu eta banatu zaizkio elkarteari, bertatik eskatu ahala.

Bizkaiko Entrenatzaileen Eskola

2013-2014 ikasturtean, futboleko entrenatzaile izateko ikasketak (lehen mailako titulua)

euskaraz egiteko sustapena egin zuen BFAk eta, gainera, diru-laguntza eman zien ikastaroa
amaitutako guztiei.

OSAKIDETZA

Erandioko euskara zerbitzuak garatutako Emaiozu Bizia izeneko proiektua dela tarteko,
Alkarbide elkarlanean aritu da Osakidetzarekin proiektua emaginen bitartez zabaldu eta ahalik
eta etekinik handiena ateratzearren. Elkarlaneko urratsak finkatuta, hurrengo urratsa
hitzarmena finkatzea izango da Osakidetzaren eta BFAren artean, besteak beste, proiektuari
babesa emateko Bizkaiko lurraldean.

HAKOBA. ERABILERA PLANAK

IV. plangintzaldiaren amaierako ebaluazioan, toki-erakundeek emandako datu eta informazioaz

gain, hainbat lantalde deitu zituen Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, alde batetik,

informazio osatuagoa biltzeko asmotan eta, bestetik, toki-erakundeek emandako datuak
kontrastatzeko. Ildo horretatik, hainbat azpibatzorde eratzeko deia egin zuen HPSk hiru gai

jorratzeko: erabilera planen jarraipena, euskararen erabilera lan-hizkuntza gisa eta diru-

laguntzak. Azpibatzordeetatik bi 2014ko urtarriletik maiatzera batu ziren eta Bizkaiko 4

teknikarik parte hartu zuten batzarretan, bestea oraindik batzeko dago.
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05 ALKARBIDE bilgunearen egungo egoera

Gaur egun, 56 euskara zerbitzuk osatzen dute bilgunearen sarea, eta guztira gure lurraldeko

91 udalerriri ematen diote zerbitzua, betiere lau eredutan banatuta udalerriaren tipologiaren

arabera. Oraindik ere tipologia askotako euskara zerbitzuak ditugu Bizkaian giza baliabide eta

baliabide materialei dagokienez, udalerriaren tamaina eta tokian tokiko udal administrazioaren
arabera.

Oraingo ekitaldian euskara zerbitzu berri bakarra sortu da. Ispasterren euskara zerbitzua sortu

dute eta kanpo aholkularitza enpresa batek kudeatzen du. Zorionez, ez da euskara zerbitzurik
galdu baina aipatu behar da Markina-Xemeinen, euskara zerbitzua egon dagoen arren, ez

dagoela euskara teknikaririk eta orain arte zerbitzua kudeatzeaz arduratu den zinegotziak

aurrerantzean ez duela ardura hori izango; hala ere, aipatu behar da UEMAko partaidea ere

badela.

Bestetik, udalerri hauek onartu dute EBPN edo ESEP: Areatza, Forua, Gizaburuaga, Ispaster,

Izurtza, Mañaria eta Zaratamo. Bakio prestatzen ari da eta Barakaldok proposamena landuta

dauka.

Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera batzen duen taula ikus dezakezue eranskinean.
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06 Teknikarien iritzia

Datorren urtera begira landu beharrekoak

1. Lidergo eraldatzaileen egitasmoari lehentasuna ematea.

2. Batez ere, eraginkortasuna landu beharko lukeela uste dut. Azken hau, beharbada,
ehuneko handi batean Udalaren esku edo Udalak teknikariari jartzen dizkion

betebeharren esku egongo da.

3. Hizkuntzaren transmisioa eta sozializazioa indartzeko egitasmoak; esparru jakin
batzuetan euskararen erabilera sendotzea; herritarrak aktibatzeko diskurtsoan

sakontzea; Euskara teknikarien eta agintarien hizkuntza lidergoa.

4. Goian aipatutakoa, hau da, badirudi lan ildo berria jorratu beharra dugula guztiok, beraz,
eremu hau aztertu eta lantzeko proposamenak sortu beharko genituzkeelakoan nago.

5. Alkarbidek zubi lanak egiten baditu ere, lehentasuna Aldundiaren inplikazioa lortzea

da. Lan ildoak, adibidez, politikarien hizkuntza-ahalmentzea eta Osakidetza
(emaginekin hasitako lanketa zein zerbitzua, orokorrean) izan daitezke.

6. Teknologia berriak itzultzaileentzat: (momentuz Master bat dago, nahiko garesti).

Zerbait trinkoago.. eta eskuragarriago. Nola landu udaletxean lantzen diren ohiko
agiriak ( plantillak). itzulpena eta horien gaineko trebakuntza ( lankideei emateko).

Nola bideratu zeharkotasuna udaletxe batean? Politikarien eta batzordeburuen

lidergoa

7. Ikusten danez, hainbat izan dira jorratutako gaiak, batzuk iada finkatuta be badagoz:

katalogoarena eta ku-kurena esate baterako;  beste batzuk ostera sustraitu barik dagoz:

gidabaimena, beharsarea... Ez dakit bide horretatik segitu behar dogun edo beste

zeozetan hasi: lan mundua, kirola, barneko planak...

8. Aisialdia eta kirola esparruan eragiteko esperientzia trukea (batez ere egin beharreko

landa-lana ("trabajo de campo" delakoa) egiteko esperientzia eraginkorren berri

jasotzea).

Politikarien hizkuntza ahalmentzea bideratzea (interesgarria litzateke udal

hauteskundeen osterako zerbait planifikatua izatea)

9. Euskera teknikarien trebakuntza landu beharko litzateke. Hor dago politikarien

hizkuntza-ahalmentzeko proiektua, adibidez, momentuz gauzatu barik dagoena.
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Foru Aldundiarekin aliantza sendoagoak lortu beharko lirateke kudeatzen dituen

esparruetan: errenta aitorpena dela, alkartegintza .... eta eskutik helduta, denok
norabide berean lan egin.

10. Aliantzak gainerako administrazioekin ere lortu beharko lirateke: Eusko Jaurlaritza,

Osakidetza...

11. - Orain artean garatutako egitasmoak hobetzen jarraitu

- Eragiletzan sakontzea erabakitzaileak diren eragileekin, informazio eta komunikazio
kanalak sustatuz

12. Euskararen erabilerari begirako ekintza plana egin esparruka:

Ume/gazteak eta euren ingurua

Merkataritza: Udal barruko erabilera planak (ez dakit Alkarbidek horretan esku-sartzerik
baduen) Baina Eralanen bidea interesgarria izan daiteke.

Iradokizunak eta proposamenak

1. Nire uste urtean baten gutxienez Bizkaiko Teknikari guztiok batu beharko genuke

bilera edo jardunaldi dinamizatu batean balorazioak eta aurrera begirakoak lantzeko.

Gainera Aldundiak gehiago inplikatu beharko luke bai Alkarbidek lantzen dituen

egitasmoetan, zabalpena emanez, publizitatea eginez zenbait kasutan, zein lan-

mahaietan agertzen diren iradokizun, ekarpen eta abarrei bide emanez eta babesa

eskainiz.

Nire ustez, Aldundia aintzindaria eta  udaletarako eredua izan beharko litzateke. Eta

ez dut horrela ikusten gaur egun.

2. Alkarbide tresna bat dugu lurraldean euskara sustatzeko, baina ez Udal

erakundeentzat bakarrik, baizik eta Aldundiarentzat ere; momentuz, Aldundiaren

partaidetza zuzena ikusten dugu faltan eta udalek Aldundiaren indarra falta dugu kasu

askotan.
3. Udalen eta Aldundiaren hizkuntza politikak eta kanpainak uztartzeko foro beharko

litzateke izan Alkarbide.

4. Herritarrek euskara jakiteaz gain, euskara/euskaraz  maitatzea lortu behar dugu, hori
da benetako erronka. Eta nola ez, gutxienez, gaiari merezi duen garrantzia eman eta

urrats ausartak ematea, herritarren ordezkariak diren politikariengandik hasita.

5. Batzarretarako konfirmazioa eskatu baino lehenago gai-ordena bidali behar da. Zelan
konfirmatuko dugu asistentzia ez badakigu zer den landuko dena?
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Bidaltzen dizkiguzuen emailetan ez jarri helbideak kopia izkutua bezala, bestela ezin

dugu gure artean komunikatu, ezin dugu "guztiei erantzun" egin.

6. Mahai ezberdinetako komunikazio zubiak eraiki.

7. Eskerrak eman gure koordinatzaileari egindako lanagatik eta gurekin izandako
pazientziagatik.

8. Ez dogu ezagutzen Foru Aldundiko Euskara Sailean egiten dana. Behin baino

gehiagotan aitatu dogu Kirolean hutsuneak dagozala eta ia ze aukera dogun hor
eragiteko. Eta merkataritzan eta lan munduan? Beharbada Gipuzkoako ereduari

begiratu beharko geunskio ia zeozer jaso ahal dogun hortik.



Eranskina: Bilgunearen egoera 2014an

Udalerria
Biztanleria

2006
Biztanleria

2011
EU (%)
2006

EU (%)
2011

Eredua EUSZER ERPL EBPN

1 Abadiño 6.915 7.114 50,98 53,53 C   

2 Abanto Zierbena 9.277 9.525 22,42 24,42 B   

3 Ajangiz (**) 426 439 88,03 88,15 D   

4 Alonsotegi 2.727 2.771 21,49 22,95 B   

5 Amorebieta-Etxano 16.693 17.581 53,56 52,94 C   

6 Amoroto (**) 394 394 90,1 93,40 D   

7 Arakaldo (*) 92 117 43,48 47,01 B   

8 Arantzazu 291 341 81,44 75,95 D   

9 Areatza 1.037 1.181 58,92 59,95 C   

10 Arrankudiaga-Zollo (*) 832 939 55,29 54,74 C   

11 Arratzu 341 372 90,32 88,71 D   

12 Arrieta (*) 534 538 77,34 76,39 D   

13 Arrigorriaga 11.769 11.977 31,46 32,89 B   

14 Artea (**) 658 737 78,12 75,03 D   

15 Artzentales (**) 674 735 17,8 20,00 B   

16 Atxondo (**) 1.396 1.389 66,12 63,21 C   

17 Aulesti (**) 657 655 93,15 91,60 D   

18 Bakio 2.105 2.519 57,43 58,24 C   



Udalerria
Biztanleria

2006
Biztanleria

2011
EU (%)
2006

EU (%)
2011

Eredua EUSZER ERPL EBPN

19 Balmaseda 6.886 7.453 19,58 22,19 B   

20 Barakaldo 94.197 96.694 18,27 18,28 B   

21 Barrika (**) 1.357 1.475 43,18 42,37 B   

22 Basauri 42.386 41.053 23,44 23,17 B   

23 Bedia 945 961 57,14 59,52 C   

24 Berango 6.008 6.711 34,79 35,58 B   

25 Bermeo 16.375 16.542 73,53 72,69 D   

26 Berriatua (**) 1.176 1.212 85,29 81,93 D   

27 Berriz 4.592 4.718 54,59 53,94 C   

28 Bilbo 343.072 342.370 24,3 22,99 B   

29 Busturia 1.688 1.692 65,34 64,78 C   

30 Derio (**) 5.074 5.725 31,59 33,87 B   

31 Dima 1.179 1.319 82,19 82,49 D   

32 Durango 27.082 28.041 48,43 48,89 B   

33 Ea 846 857 76,95 77,71 D   

34 Elantxobe 443 402 86,91 87,06 D   

35 Elorrio 6.881 7.109 58,63 61,29 C   

36 Erandio 23.184 23.441 24,92 24,34 B   

37 Ereño 256 266 85,55 84,96 D   

38 Ermua 15.798 15.870 28,73 29,86 B   



Udalerria
Biztanleria

2006
Biztanleria

2011
EU (%)
2006

EU (%)
2011

Eredua EUSZER ERPL EBPN

39 Errigoiti 498 521 80,92 83,11 D   

40 Etxebarri 7.802 9.820 22,55 26,32 B   

41 Etxebarria 796 716 89,07 87,57 D   

42 Forua 934 946 76,45 75,90 D   

43 Fruiz (*) 389 498 78,92 74,90 D   

44 Galdakao 28.384 28.380 39,63 38,94 B   

45 Galdames (**) 820 829 18,41 21,95 B   

46 Gamiz-Fika 1.257 1.315 72,39 73,08 D   

47 Garai 292 324 80,82 79,94 D   

48 Gatika (**) 1.388 1.574 71,11 71,16 D   

49 Gautegiz-Arteaga 857 887 74,56 78,58 D   

50 Gernika-Lumo 15.547 16.050 67,87 67,56 D   

51 Getxo 79.330 77.987 29 27,75 B   

52 Gizaburuaga (**) 170 196 91,76 90,31 D   

53 Gordexola 1.587 1.688 22,81 25,89 B   

54 Gorliz (**) 4.967 5.376 37,43 39,81 B   

55 Güeñes (**) 6.046 6.236 20,86 24,07 B   

56 Ibarrangelu 582 621 77,84 78,42 D   

57 Igorre 3.917 4.031 68,06 68,02 D   

58 Ispaster 610 677 90,16 87,15 D   



Udalerria
Biztanleria

2006
Biztanleria

2011
EU (%)
2006

EU (%)
2011

Eredua EUSZER ERPL EBPN

59 Iurreta (**) 3.737 3.720 49,21 47,85 B   

60 Izurtza (**) 244 281 81,15 73,67 D   

61 Karrantza (**) 2.747 2.750 17,58 19,02 B   

62 Kortezubi 392 410 88,27 89,27 D   

63 Lanestosa (**) 300 270 19 13,33 A   

64 Larrabetzu (**) 1.667 1.902 73,55 71,08 D   

65 Laukiz (*) 968 1.122 54,55 51,34 B   

66 Leioa 28.122 29.489 28,55 29,53 B   

67 Lekeitio (**) 7.149 7.227 82,35 80,48 D   

68 Lemoa 2.846 3.333 56,92 55,06 C   

69 Lemoiz (**) 949 1.044 59,43 57,95 C   

70 Lezama (**) 2.312 2.370 62,33 62,15 C   

71 Loiu (**) 2.026 2.348 47,83 45,91 C   

72 Mallabia (**) 1.125 1.145 69,78 69,43 D   

73 Mañaria (**) 447 494 88,37 80,77 D   

74 Markina-Xemein (**) 4.482 4.758 82,22 78,71 D   

75 Maruri-Jatabe (*) 813 929 63,22 62,22 D   

76 Mendata 358 381 83,52 86,09 D   

77 Mendexa 405 448 82,96 84,15 D   

78 Meñaka 638 711 75,24 75,39 D   



Udalerria
Biztanleria

2006
Biztanleria

2011
EU (%)
2006

EU (%)
2011

Eredua EUSZER ERPL EBPN

79 Morga 382 401 86,65 83,54 D   

80 Mundaka 1.810 1.876 69,78 66,20 D   

81 Mungia 14.759 16.192 55,93 53,19 C   

82 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 377 427 91,25 89,93 D   

83 Murueta 293 282 79,18 83,69 D   

84 Muskiz 6.711 7.221 23,25 24,01 B   

85 Muxika (**) 1.334 1.413 86,96 86,48 D   

86 Nabarniz 219 223 87,67 88,34 D   

87 Ondarroa 8.834 8.591 81,06 79,13 D   

88 Orozko (*) 2.294 2.466 59,46 58,88 C   

89 Ortuella 8.347 8.221 20,27 22,43 B   

90 Otxandio 1.139 1.238 70,24 68,66 D   

91 Plentzia (**) 4.094 4.299 36,13 36,43 B   

92 Portugalete 47.228 46.624 19,97 20,00 B   

93 Santurtzi 45.743 45.804 19,86 19,83 B   

94 Sestao 28.908 27.827 18,58 18,65 B   

95 Sondika (**) 4.259 4.358 36,98 39,15 B   

96 Sopelana (**) 11.616 11.769 38,83 41,87 B   

97 Sopuerta (**) 2.330 2.503 19,14 21,45 B   

98 Sukarrieta 328 334 65,55 65,57 C   



Udalerria
Biztanleria

2006
Biztanleria

2011
EU (%)
2006

EU (%)
2011

Eredua EUSZER ERPL EBPN

99 Trapagaran 12.072 11.851 20,79 22,16 B   

100 Turtzioz (**) 535 535 15,89 17,38 B   

101 Ubide 152 178 61,18 65,73 C   

102 Ugao-Miraballes (*) 3.892 3.941 37,62 37,30 B   

103 Urduliz (**) 3.163 3.517 46,92 47,09 B   

104 Urduña 3.973 4.077 24,26 24,41 B   

105 Zaldibar 2.790 2.923 48,92 48,44 B   

106 Zalla (**) 7.776 8.148 21,67 24,46 B   

107 Zamudio (**) 3.103 3.122 48,31 46,67 B   

108 Zaratamo 1.649 1.626 38,51 40,04 B   

109 Zeanuri 1.230 1.276 80,98 78,21 D   

110 Zeberio (*) 1.058 1.028 73,44 70,53 C   

111 Zierbena 1.267 1.426 22,1 25,53 B   

112 Ziortza-Bolibar 401 434 90,77 90,78 D   


