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    Atarikoa  
 
 Alkarbideren laugarren urtea da aurtengoa. Bizkaiko euskara zerbitzuen bilgune 
izateko sortu zen Alkarbide eta bide horretan lau urte egin ondoren, Bizkaiko euskara 
teknikarien lanean Alkarbide ezinbesteko tresna dela esan dezakegu. Oroitza-txosten 
honetan jaso ditugu Alkarbidek aurten egindakoak honako hurrenkera honetan: 
koordinazioa, proiektugintza eta esperientzien gordailua. Hona hemen labur-labur 
aipatutako arlo bakoitzean landutakoak:  
 
 Ekitaldiz ekitaldi nabarmen sendotu da lan-mahaia osatzen duten teknikarien 
arteko KOORDINAZIOA. Lan-mahaien arteko koordinazioan aurrerapausoak eman dira, batez 
ere, eredu soziolinguistikoak aintzat hartuta, antz gehien dute herrien artean. Nolanahi 
duten ere, arlo hau gehiago landu behar dela uste dugu eta hori lortzeko ahalegina 
egingo dugu. Erakundeen arteko koordinazioan iaz hasitako bidetik jarraitu dugu eta iaz 
bezala, aurten ere koordinazio-batzarrak egin dituzte HPSko, Bizkaiko Foru Aldundiko eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariek, erakunde bakoitzak kudeatzen dituen programen 
eta abarren berri zuzena izateko. 
   
 PROIEKTUGINTZAren arloan, aurten asko igo da koordinatutako proiektuen kopurua, 
baita egitasmootan parte hartutako euskara zerbitzuen kopurua ere. 2004an 
koordinatutako kanpainak finkatu eta beste batzuk lantzen hasi gara.  
 

ESPERIENTZIEN GORDAILUAri dagokionez, Bizkaiko herriotan egin diren kanpaina, 
ekimen, saio eta beste batzen ibili gara eta aurten zein aurreko urteetan jasotakoak web 
gunean argitaratu ditugu.    
 
 Hurrengo orrialdeetan daukazu bilgunea osatzen dugun guztion eginaren berri 
zehatzagoa.      
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    Koordinazioa 
 
Atal honetan, Alkarbide osatzen duten kide guztien arteko komunikazio-tresnei eta 
kudeatzailetzari dagozkion jarduerak jorratuko ditugu. Koordinazioari dagokionez, 
Idazkaritza teknikoa kudeatzen duten teknikariek funtsezko eginkizuna izan dute lan-
mahaien jardunbidea sendotzen eta baterako proiektuak aurrera eramaten. Horretarako, 
lan-mahai bakoitzak idazkaritza teknikoko ordezkari bat baliatu du idazkari eta 
bideratzaile lanetan. Zeregin horietan, Alkarbide bilguneko idazkaritza teknikoko 
ordezkariek lau lan-mahaietako bilera guztietan parte hartu dute, eta harremanetan 
egon dira etengabe talde bakoitzaren koordinatzailearekin. 
 
2005ean, partaideen arteko harreman-protokoloa guztiz finkatuta dagoela, bilgunearen 
postontzia koordinazio-tresnarik behinena da, zalantza barik, Alkarbide bilgunean parte 
hartzen duten guztiek erabil baitezakete. Hala, 2005eko ekitaldian, 1334 mezu jaso dira 
postontzian. Alkarpost zerbitzua oso gutxitan erabili da ekitaldi honetan ere, nahiz eta 
behin eta berriz teknikariei zerbitzuaren berri eman eta zerbitzua erabiltzera bultzatu, 
teknikariek nahiago izaten dute euren zalantzak Alkarbideko idazkaritza teknikoko 
ordezkariei jakinaraztea eta euren bidez bideratzea. Gorabehera gisa, esan dezagun 
teknikari batzuek arazoak izan dituztela pasahitzarekin, baina horiek ere behar den 
moduan konpondu dira: guztira, Alkarpostera 12 mezu bidali dira 2005ean. Web guneak 
7 166 bisita jaso ditu 2005eko ekitaldiaren lehen hamar hilabeteetan. Hona hemen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Azkenik, bilgunearen adierazpideari gagozkiola, Agerkariaren hiru ale (9, 10 eta 11. 
zenbakiak) kaleratu dira txosten hau idatzi orduko, eta beste bat (12. zenbakia) 
argitaratuko da urtea amaitu baino lehen. 
 
Aurreko guztia kontuan hartuta, esan dezakegu iaz nabarmen igo zela Alkarbidek 
eskaintzen dituen zerbitzuen erabilera eta aurten ere goranzko joera horri eutsi diogula. 
Teknikariek eurengandik hurbil gaudela antzeman dute eta euren zalantza eta 
beharrizanei buruz galdetu digute, guzti-guztiei erantzuteko gai izan ez bagara ere. 
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 Bilguneko partaideen koordinazio-tresna nagusiak 
 

 alkarbide@bizkaia.net 
 
 Zalantza izpirik gabe, alkarbide@bizkaia.net postontzia bilguneko partaide guztien 
arteko koordinazio-tresnarik eraginkorrena da. Izan ere, postontziak administrazioko 
leihatila bakarrarena egiten du: teknikariek bertara jotzen dute zalantzak argitu, 
iradokizunak egin edo lan-mahaietan egindako egitasmoak beste mahaietako teknikariei 
zabaltzeko; Alkarbideko idazkaritza teknikoko ordezkariek postontzia erabiltzen dute 
kanpaina orokorren berri emateko, batzar-deiak egiteko, teknikariek egindako galderei 
erantzuteko, batzarretan jasotako aktak zabaltzeko, Bizkaiko udalerriotan egiten direnen 
berri teknikariei jakinarazteko, edota teknikarientzat garrantzitsua den zeinahi 
informazio zabaltzeko. Beheko taulan jasota dago Alkarbide postontziaren balantzea 
2005ean. 
  
 1. taula. alkarbide@bizkaia.net postontzira heldutako mezuen kopurua [1334]. 
 

2005 

Urtarrila 112 Apirila 252 Uztaila 99 Urria 95 

Otsaila 81 Maiatza 180 Abuztua 13 Azaroa 195 

Martxoa 90 Ekaina 123 Iraila 94 Abendua − 

 
Hona hemen taldez taldez (A, B, C, edota D lan taldeak) zein izan den mezuen jatorria 
eta mezuetan gehienbat erabilitako hizkuntza (bizkaiera, batua, gaztelania)  
 
 

  
Mezuen jatorria Mezuen  hizkuntza 

 
Goian esan bezala, beraz, urtez urte gehitu egin da postontzian jasotako mezu kopurua. 
Hona hemen 2002. urtetik Alkarbideren postontziak izandako bilakaera. Iaztik hona 
mezuen kopurua ia-ia bikoiztu egin dela esan genezake. 
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  Alkarpost zerbitzua 
  
 2. taula. Alkarpost postontzira heldutako mezuen kopurua [12]. 
 

2005 

Urtarrila 2 Apirila 0 Uztaila 0 Urria 1 

Otsaila 1 Maiatza 0 Abuztua 2 Azaroa 3 

Martxoa 2 Ekaina 0 Iraila 0 Abendua 1* 
 
* Abenduko datua behin behinekoa da.  

 
  Alkarbideren web gunea 

  
 3. taula. Alkarbideren web gunean izandako bisita-kopurua [7166]. LANTIK-ek emandako 
datuak. 
 

2005 

Urtarrila 882 Apirila 938 Uztaila 579 Urria 597 

Otsaila 940 Maiatza 654 Abuztua 359 Azaroa 664 

Martxoa 832 Ekaina 579 Iraila 528 Abendua − 

 
  Agerkaria 

 
 4. taula. Agerkarian argitaratutako edukiak 2005eko ekitaldian.  
 

9. zenbakia – 2005eko 
martxoa 

10. zenbakia − 2005eko 
ekaina 

11. zenbakia − 2005eko 
iraila 

. Hazi eta hezi euskaraz  

. Merkataritza eta  
zerbitzugintzako jardunaldiak 
Oñatin  
. Etorki(zu)na euskarara 
erakartzen  
. Lauaxeta saria 
. Euskara, gure altxorra 
. Laburrean... 

. Zeurea da aukera! 

. Alkarbideren web gunea 
eguneratzen  
. Ondorengoetaratze 
kanpaina  
. Xabiroi komikia  
. Uda euskaraz dator 
. Laburrean... 

. Berriro eskolara!  

. Lan mundua: inprimakiak 
euskaraz 
. Hasi da HIZNET ikastaroan 
izena emateko epea  
. Badago euskara ikasteko 
modu seguruagoa, 
euskaltegian jakina 
. Berbalaguna Txorierrin  
. Laburrean... 

  
  Lan-mahaien jardunbidea 

  
A ereduko lan-mahaiko kideak 8 aldiz batu dira 2005ean. 
B ereduko lan-mahaiko kideak 9 aldiz batu dira 2005ean. 
C ereduko lan-mahaiko kideak 7 aldiz batu dira 2005ean. 
D ereduko lan-mahaiko kideak 3 aldiz batu dira 2005ean. 
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    Proiektugintza 
 
Proiektugintzari gagozkiola, Alkarbidek hainbat ekintza koordinatu ditu 2005ean. Hona 
hemen EBPN aintzat hartuta esparruz esparru landu ditugunak: 
 

 ONDORENGOETARATZEA 
 

  Hazi eta Hezi euskaraz 
 
Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoentzako 
informazio-kanpaina hau 2-3 urteko umeen eskolatze-aldia 
hasteaz batera zabaltzen da. Umeak eskolan lehen aldiz 
matrikulatzen dituzten gurasoei gure hezkuntza-sareko eskolatze-
ereduen berri ematen zaie euskarazko irakaskuntzaren alderdi 
onak azpimarratuta.  
 
Bizkaiko hogeita lau udal eta hiru mankomunitatek bat egin dute euskarazko irakaskuntza 
bultzatzeko kanpaina honetan. Kanpaina honen sustatzaile izan diren udalerrietan 
725 000 lagun inguru bizi dira eta haietarik 15 000 familiak jaso dute kanpainaren berri 
etxean. Gainera, udalerri batzuetako ikastetxeetan ere eskuratu ahal dira liburuxkak. 
Hauexek izan dira kanpaina honen euskarriak: 
 

−   Gure hezkuntza-sistemak darabiltzan ereduei buruzko argibideak                           
     eskaintzen dituen LIBURUXKA. Udaleko ordezkariren batek sinatutako        
     gutuna daroa barruan. 
−   Eskolan hasiko diren neska-mutikoentzako OPARITXOA (neurgailua). 
−   Aurreko biak etxerik etxe bidaltzeko GUTUNAZALA, kanpainaren leloa idatzita. 
 

 Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz  
 
Zeurea da aukera: jarraitu euskaraz! Bizkaiko 38 
udalerriren ekimen bateratua da eta haren xedea da DBHn 
euskaraz ikasi duten gazteek hortik aurrerako ikasketak 
ere (batxilergoa eta lanbide heziketa) euskaraz egitea.  

 
 

Kanpaina honen sustatzaile diren udalerrietan 665 000 lagun inguru bizi dira eta udalerri 
haietako 7200 gazte inguruk  jaso dute kanpainaren berri etxean. Kanpainaren osagarri 
nagusiak honako hauek izan dira: 
 

• Batxilergoan eta Lanbide Heziketan dagoen euskarazko eskaintzaren berri ematen 
duen LIBURUXKA. Luis Prietok sinatutako gutuna daroa barruan. 
• Kanpainaren hartzaile izan diren gazteentzako oparitxoa (sakelakoa eskegitzeko 
xingola). 
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• Aurreko biak etxerik etxe bidaltzeko GUTUNAZALA, kanpainaren leloa idatzita. 
 

   Euskaraz Blai 
  
Familia dela bitarte, euskararen 
jarraipena bultzatzeko asmoz, Bizkaiko 
hogeita hamabi udalek eta hiru 
mankomunitatek parte hartu zuten 
Euskaraz Blai leloa daroan kanpainan. 
 
Kanpainaren parte-hartzaileak aurten 
jaioberria izan edo/eta 1-6 urte 
bitarteko umeak dituzten udalerri 
horietako gurasoak izan dira, guztira 20 
000 familia inguru. Udalek hainbat 
material banatu zizkieten: ume jaio 
berrien gurasoei zorionak emateko 
gutuna, umearen ingurune hurbilean 
euskara sustatzeko aholkuak batzen 
dituen liburuxka eta Ume kantuak 
liburuxka. Urtebetetik gorako umeak 
dituztenei, berriz, honakoak bidali 
zitzaizkien: euskararen geroratzearen 
garrantziaz sentiberatzeko gutuna, 
umearen ingurune hurbilean euskara 
sustatzeko aholkuak batzen dituen 
liburuxka eta hondartzako baloia. 

 

 
  

 Ume elebidunen gurasoentzako eskuliburua  
 
 Eskuliburu honetan hainbat aholku jasota daude umeen eta gurasoen arteko 
harremanak eta elebitasuna/eleaniztasuna aintzat hartuta, betiere euskara sustatzeko 
ahaleginaren bidetik.  
 

 

Liburuxka galdera arruntenen erantzun gisa 
antolatuta dago, gai-multzoka, elebitasunean 
aditu diren Alma Flor Ada eta Colin Baker 
irakasle entzutetsuen GUIA PARA PADRES Y 
PROFESORES DE NIÑOS BILINGUES liburuan 
oinarrituta.  16 udal eta bi mankomunitatek 22 
000 ale argitaratu dituzte eta datorren urtean 
banatuko dituzte. 
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 Euskara Zerbitzuak Zerbitzuak euskaraz  
 
 Ekimen honen bidez, udalaren euskara zerbitzuak eta beste erakunde batzuek 
antolatzen dituzten jardueren berri eman nahi izan zaie herritarrei.  
 

 

 

Gida fitxa-sorta batez osatuta dago eta hozkailuan 
edo beste euskarri metalikoren batean itsasteko 
moduko plastikozko zorro batean bilduta dago eta 
bertan 1-16 urteko neska-mutilentzat nahiz haien 
gurasoentzat eskaintzen diren euskarazko saio eta 
abarren berri jasotzen da. 

 
23 udalek parte hartu dute ekimen honetan eta, guztira, 16 000 familiak jaso dute gida 
etxean.  
 

 EUSKARAREN ERABILERA 
 

 Erakusketa ibiltaria (Adur adur ez naiz hire beldur)  
 
     Aurten lehenengo aldiz erakusketa ibiltaria antolatu da, bi xede nagusirekin: 
irakurzaletasuna bultzatzeko eta haurrei aisialdia euskaraz bizitzeko aukera emateko. 
Horrekin batera, egitasmo honen bidez, ikastetxeen, liburutegien eta euskara zerbitzuen 
arteko elkarlana bultzatu nahi izan da. Guztira 12 udalek parte hartu dute egitasmoan. 
  
   Galtzagorri elkarteak prestatu du erakusketa, Jonas eta hozkailu beldurtia liburua 
ardatz hartuta egin zuten eta Lehen Hezkuntzako haurrei zuzenduta dago; egokiena 8-9 
urteko haurrentzat (LHko 3 eta 4. mailak) antolatzea da baina adin tartea Lehen 
Hezkuntza osora (6-12 urte) zabal daiteke. Haurrak ikastetxetik bertatik joan ohi dira 
erakusketara. Saio bakoitzean gehienez 20 haur sar daitezke, hau da ikasgela 
bat. Erakusketa ikusi eta gaia landu ondoren, erakusketa herrian egoten denez, berriro 
gurasoekin joan daitezke, han dauden liburuak irakurtzera, jolastera... Herri batzuetan, 
erakusketarekin batera, gurasoentzako hitzaldia eta haurrentzako ipuin kontalaria ere 
eskaini dira.  
  

 Itzulpen kontrola 
  
 Euskara teknikari batzuek behin baino gehiagotan aipatu dute lan-mahaietan euren 
lansaio gehiena itzulpenak egiten ematen dutela; horren berri arduradun politikoei eman 
ahal izateko, bilguneak aplikazio informatiko bat garatu du. Aplikazio horren bitartez, 
udalean egiten diren itzulpenen berri izan dezakete teknikariek; zenbat itzulpen egiten 
diren, nork edo zein arlo edo sailek eskatzen dituen, nolako lanak eskatzen dituen 
(euskaratzea, zuzentzea, gaztelaniaz jartzea, bizkaieratzea...). Eta informazio hori 
izanda, udal administrazioaren lehentasunak ezar daitezke, trebakuntza plan bereziak 
egin edota zuzentze-ekintzak proposatu.  
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 Egitasmo honekin 2004an hasi ginen eta 2005ean orduan hasitakoarekin jarraitzen 
dugu, datuak eguneratzen eta teknikariei laguntzen.  
 

 Hizkuntza aukera  
 
        Alkarbide, Bizkaiko euskara zerbitzuen bilgunea, udalak herritarrei ematen dien 
zerbitzua hobetu guran, hala eskatzen duten herritarrei udaletik eta udalaren menpeko 
erakundeetatik bidalitako informazioa euskara hutsez bidaltzea aztertzen aritu da. Hau 
egin ahal izateko, informazioa euskaraz eskatzen duten herritarren zein entitate 
juridikoen datuak jasotzeko programa informatikoa sortzeko eskaera egin dio Herri 
Administrazio Saileko Estatistika Zerbitzuari. 
 

 Irakurketa agenda  
 
 
 
Erandioko euskara zerbitzuaren ekimenez 7 
erakundek argitaratu dute Irakurketa 
Agenda, honako hauek hain zuzen ere: 
Berango, Erandio, Getxo, Laukiz, Markina-
Xemein, Txorierri, Uribe Kosta. Guztira 
6.600 ale kaleratu dira. 
  
 
 ELIKADURA  

 
 Oparitu euskaraz  

 
 Euskarazko Produktuen Katalogoa 

 
     Gabon sasoian, euskaraz zer oparitu badagoela jakinarazteko, Bizkaiko hogeita 
hamabost udal eta lau mankomunitatetan (guztira hirurogeita hiru udalerri) 110 000 
katalogo inguru banatu dituzte etxeetan.  
 

Katalogoa euskaraz argitaratutako produktu 
berrienak eta horien inguruko informazioa 
(argitaletxea, prezioa) batzen duen argitalpena da. 

 
 
     Euskarazko Produktuen Katalogo elektronikoa 
 
      Beste hainbat ekimen jarri dira abian katalogoaren inguruan: Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntzari esker, katalogoa Internet bidez ikusteko aukera dago, bai udalen 
web guneetatik abiatuta, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiaren atarian ere 
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(www.bizkaia.net/Kultura/Euskara/eu_euskara.htm). Horren berri, hainbat udalerritan, 
paperezko katalogoarekin batera bidali den gutunean eman da. 

 
Ludoteka ibiltaria 
 

     Gainera, katalogoaren produktuak jendaurrean erakusteko ludoteka ibiltaria antolatu 
da Bizkaiko hogeita lau herritan, azaroaren amaieran hasi eta Errege egunera bitartean. 
 

 Idatziak I eta II  
 
Herritarrek eguneroko kontuetan euskara normaltasunez erabili ahal izateko 11 udalerrik 
Idatziak I eta Idatziak II liburuak argitaratu eta zabaldu dituzte. 
 
IDATZIAK I 
 

Liburuxka honetan gutunak, gonbitak, zorion agurrak, 
erreklamazioak eta bestelako agiriak eta oharrak 
euskaraz egiteko laguntza eskaintzen da eredu 
ezberdinen bidez. 
Guztira 6915 ale argitaratu dira. 

 
 
IDATZIAK II 
 

Liburuxkan etxejabeen komunitateetan sortzen 
diren eginbeharrak euskaraz egin eta idazten 
laguntzeko argibideak eta adibideak ematen dira. 
Udalerriotako etxejabe guztiei ale bana eta 
erabiltzeko argibideak eman zaizkie. 
Guztira 520 ale argitaratu dira. 

 
 
 

 Udalerri txikientzako aholkularitza  
 
Iaz abiatu zen ekimen horren baitan, Galdames (A eredua), Abanto-Zierbena (B eredua), 
Areatza (C eredua) eta Lea-Artibaiko Mankomunitatea (D eredua) ditugu. Orduan 
abiatutako egitasmoekin jarraitu dugu eta horrela eskatu digutenean aholkularitza eman 
diegu.  
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    Esperientzien Gordailua 
 
   Atal honi dagokionez, hasiera-hasierako asmo bat sareratu zuen bilguneak 2003an, 
udalerrietan euskara sustatzeko egin ohi diren ekintza eta jardueren bilduma, euskara 
zerbitzu guztien eskura jartzeko. Horretarako, atal berezia sortu zen bilgunearen web 
gunean, eta teknikari nahiz arduradun politiko guztiei eman zaie horren berri.  
 
     Ekintzon bilketa egin dugu eta LANTIKekin lankidetzan udalerrietan antolatzen diren 
jarduerei leku egin diegu gure web gunean. Jarduerak EBPN aintzat hartuta sailkatu dira, 
hiru talde nagusitan: euskararen ondorengoetaratzea, euskararen erabilera eta 
euskararen elikadura. Bilgunean askotan ez dugu udalerrietan egiten diren jarduera 
guztien berri izaten, hori dela eta, Esperientzien Gordailuaren atala osatzeko teknikarien 
laguntza behar dugu.  
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    Egungo egoera eta hemendik aurrerako proposamenak  
 
Gaur egun, 52 euskara zerbitzu daude Bizkaiko Lurralde Historikoan, lau eredutan 
banatuta udalerriaren tipologiaren arabera. Egunetik egunera, Bizkaiko toki erakundeen 
euskara zerbitzuen arteko aldeak apalduz joan diren arren, oraindik ere alde batzuk-
batzuk daude tamainari dagokionez nahiz teknikariek betetzen dituzten eginkizunei 
dagokienez.  
 
Oraingo ekitaldian hainbat aldaketa egon dira euskara zerbitzuetan: bi zerbitzutan 
bigarren teknikaria jarri dute: Amorebieta-Etxano eta Lekeition eta beste bitan 
teknikariak aldatu dira: Balmaseda eta Igorren. Azkenik, Zallan iaz sortutako euskara 
zerbitzua bertan behera geratu da eta Durangaldeko Merinaldearen Amankomunazgoko 
euskara zerbitzua eta Meñakakoa ere desagertu egin dira. 
 
Ondoko tauletan ikus daiteke Bizkaiko euskara zerbitzuen egungo egoera. 

 
Udaletako eta udal elkarteetako euskara zerbitzuak 

 

EUSK. (%) BIZTANLE-KOPURUA 

 <5 000 5 000-10 000 10 000-20 000 >20 000 

A eredua  
0-%15 Urduña 

Balmaseda 
Etxebarri 
Gordexola 
Muskiz 
Ortuella 
Zalla 

 
Bilbo 
Santurtzi 
Sestao 

B eredua 
%15-50 Berango Arrigorriaga Ermua* 

Basauri 
Erandio 
Galdakao 
Getxo 
Leioa 

C eredua  
%50-70 

Bakio 
Berriz 
Zaldibar 

Elorrio 
Amorebieta-
Etxano 
Mungia 

Durango 

D eredua 
>%70 

Arrieta 
Ea 
Elantxobe 
Fruiz 
Gamiz-Fika 
Gautegiz-
Arteaga 
Ibarrangelu 
Igorre 
Laukiz 
Maruri-Jatabe 
Markina-Xemein 
Meñaka 

Lekeitio 
Ondarroa 

Bermeo 
Gernika-Lumo  

 
 
 
 

                                                           
* Ermuko Euskara Zerbitzua, gehienbat, itzulpen zerbitzua da, baina hainbat dinamizazio-lan ere egiten ditu, 

hala nola aisialdi-jarduerak antolatu.  
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Mankomunitateetako euskara zerbitzuak 
 

EUSK. (%) BIZTANLE-KOPURUA 

 <5 000 5 000-10 000 
10 000

-
20 000 

>20 000 

A eredua  
0-%15 Enkarterri   

B eredua 
%15-50 Uribe Kosta  

C eredua  
%50-70 Txorierri 

Arakaldo,Arrankudiaga, 
Orozko,Ugao, Zeberio 

Udal elkartea 
  

D eredua 
>%70 UEMA  
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 EBPN 
                                                                             
Egun, EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA Bizkaiko berrogeita hiru udaletan onartu eta 
hedatze-lanetan ari dira.  

 
 

EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA ONARTUTA IZAN 
ETA GARATZEN HASI DIREN BIZKAIKO ERAKUNDEAK 

 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

ARRIGORRIAGA 10.849 2.854 26 

GERNIKA-LUMO 14.884 10.315 69 

GETXO 80.269 15.975 20 

MUNGIA 13.403 7.384 55 

ARRIETA 505 407 81 

BALMASEDA 6.928 824 12 

BASAURI 44.124 7.538 17 

BERMEO 16.508 12.503 76 

BERRIZ 4.209 2.352 56 

DURANGO 24.277 10.991 45 

EA 794 647 81 

ERANDIO 21.954 3.897 18 

ETXEBARRI 6.853 1.014 15 

FRUIZ 342 287 84 

GALDAKAO 28.822 11.136 39 

GAMIZ-FIKA 1.184 900 76 

LAUKIZ 968 473 49 

LEIOA 27.524 5.990 22 

MARURI-JATABE 662 492 79 

MARKINA-XEMEIN 4.604 4.084 89 

MUSKIZ 6.401 1.005 16 

ONDARROA 9.539 7.960 83 

OROZKO (Ugao eta Zeberiorekin batera) 2.041 1.226 60 

UGAO (Orozko eta Zeberiorekin batera) 3.999 1.458 37 

URDUÑA 3.879 753 19 

ZALDIBAR 2.824 1.409 50 

ZEBERIO (Ugao eta Orozkorekin batera) 965 789 82 
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TXORIERRIKO UDALEN MANKOMUNITATEA  

DERIO 4.728 1.321 28 

LARRABETZU 1.504 1.177 78 

LEZAMA 2.055 1.336 65 

LOIU 2.150 922 43 

SONDIKA 3.882 1.302 34 

ZAMUDIO 2.962 1.449 49 

             ENKARTERRIKO UDALEN MANKOMUNITATEA 

ARTZENTALES 645 59 9 

GALDAMES 783 111 14 

GORDEXOLA 1.485 249 17 

GUEÑES 5.697 767 17 

KARRANTZA HARANA 2.837 311 11 

LANESTOSA 281 6 2 

SOPUERTA 2.209 312 14 

TURTZIOZ 512 22 4 

ZALLA 7.706 1.122 15 

URIBE KOSTAKO UDALEN MANKOMUNITATEA    

BARRIKA 1.198 505 42 

BERANGO 5.158 1.484 29 

GORLIZ 4.369 1.484 34 

LEMOIZ 866 537 62 

PLENTZIA 3.559 1.032 29 

URDULIZ 3.041 1.321 43 

SOPELANA 10.376 3.451 33 

 
 

EBPN 2005ean ONARTU DUTEN ERAKUNDEAK eta LANEAN ARI DIRENAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

AMOREBIETA-ETXANO 15779 8491 54 

ELANTXOBE  439 409 93 

ELORRIO  6.983 4.112 59 

GAUTEGIZ-ARTEAGA  824 662 80 

IBARRANGELU  528 450 85 
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Beste lau udalek ere badihardute EBPN prestatzen.   
  
 

EBPN PRESTATZEN ARI DIREN 
BIZKAIKO ERAKUNDEAK (2006an abian jartzeko) 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

AREATZA 1.007 617 61 

BILBO 342.382 53.051 15 

LEKEITIO 7.178 6.194 86 

SESTAO 31.055 3.480 11 

 
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoan berriz, EBPN lantzeko egitasmoa bertan 
behera geratu da. 
 
 

BERTAN BEHERA GERATU DIREN AHALEGINAK 
 

ERAKUNDEA BIZTANLEAK EUSKALDUNAK % 

DURANGALDEKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA  

ABADIÑO 6.684 3.500 52 

ATXONDO 1.403 947 67 

DURANGO 24.277 10.991 45 

ELORRIO 6.983 4.112 59 

IURRETA 4.053 1.987 49 

IZURTZA 264 228 86 

MAÑARIA 445 403 91 

OTXANDIO 993 742 75 

ZALDIBAR 2.824 1.409 50 
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Hemendik aurrerako proposamenak 
 
 Aurten, erakundeen arteko koordinazioan aurrerapauso nabarmenak egin direla 

 kontuan hartuta, Alkarbide bilguneko teknikariak elkarlanean arituko dira HPS eta 
 Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariekin, egitasmo orokorrak lantzen, esate 
 baterako, ondorengoetaratzea. Koordinazio horretan, EBPN hartuko da lan-
 esparrutzat herriotan gauzatzeko proposatzen diren ekimen guztietan.        
 
 Ekimenak gauzatzeko metodologia hobetu bada ere, oraindik badira kalitateari      

 begira hobetu beharreko zenbat arlo.  
 
 Bizkaiko lurraldean, euskara zerbitzurik gabeko udalerriei gutxieneko azpiegitura 

 eskaini udalaren hizkuntza-politika aurrera atera dezaten. Ildo horretan, Alkarbide 
 ahaleginduko da udalerri horiek ere bilgunera erakartzen eta euskara zerbitzuen        
 sareko partaide bihurtzen.   
 
 Lan munduan euskararen erabilera areagotzeko oinarriak finkatzen hasi gara eta 

 datorren urtera begira arlo horri heltzea egoki ikusten dugu. 
 
 Goian esandakoez gain, aipatu behar da Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza 

 berriak euskara biziberritzeko ildo eta jardunbide nagusiak aurkeztu dituela 
 berriki, 2005-2009 aldian garatzeko. Hortaz, HPSren egitasmoa jorratu ahala, 
 Alkarbide bilguneak bat egingo du hizkuntza-politikako jardunbide horiekin.    
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    Euskara teknikarien ekarpenak 

 
Balantzea osatzeko, aurtengo ekitaldiaren gaineko iritzia emateko eskatu diegu 
teknikariei. Jasotakoetan, hauexek dira iritzi eta iradokizunik aipagarrienak:   
 
  Koordinazioa 

 
 [Posta bidezko harremana] Oso azkarra, praktikoa, ona... 

 [Posta bidezko harremana] Oso ona, erantzuna laster batean jasoten da eta. 

 [Posta bidezko harremana] Oso ona. Baina beste helbide bat sortu beharko 

litzateke gainerako herrietan egiten diren ekimenen berri zabaltzeko bakarrik. 

Alkarbideren bitartez eta lan-mahaietan egiten diren ekintzen gain gainerakoen 

berri ere izan nahi dugu, gune bat sortu beharko litzateke ezer egiten denean 

hara bidali eta gainerako herrietara hel dadin. 

 [Agerkaria] Diseinua eta estiloa modernizatu beharrekoa. Herrietako esperientzia 

gehiago bildu beharko lituzke. 

 [Taldeak landutako gaiak] Egokiak baina zabaldu beharrekoak. Azken bileran 

komentatutakoa: geldiune bat egin behar da horren gainean berba egiteko. 

Alkarbide kanpaina bateratuak egiteko foroa da? 

 [Taldeak landutako gaiak] Gehienak egokiak baina batzuetan... ez dugu behar 

bezala zehaztu edota premien arabera zehaztu. 

 [Taldekideengandik jasotako informazioa] Bileretan ez horrenbeste. Behar izanez 

gero, telefonoz. Ez da horretarako ia-ia astirik egoten bileretan edo unean-unean 

sortzen diren galderak, kezkak edota zalantzak argitzeko ez daukazu zertan 

hurrengo bilerara arte itxaroten egon. 

 [Taldeak landutako gaien artean interesgarrienak] Norberaren lanerako 

praktikotasunetik begira etorkinena eta itzulpen memoriarena izan ezik, 

gainontzekoak intereseko ikusi ditut. 

 [Taldeak landutako gaien artean interesgarrienak] Itzulpenen datu-basea, euskal 

produktuen katalogoa, merkataritza datu-basea. 

 [Taldeak landu beharko lituzkeen gaiak] Asko landu daitekez, baina ondo 

lantzeko hobe da bat edo bi aukeratu eta horreetan sakondu. Ekintza solteak 

planteau beharrean, urte osoan garatu daitekezan programak aztertu beharko 

geunkez, ondorengoetaratze kanpainagaz ahalegindu ginan moduan. 

 [Taldeak landu beharko lituzkeen gaiak] Gaztetxoei begirako ekintzak (A eta B 

eredukook). Programazioa (antzerkia, kontzertuak…), infoa elkartrukatu, 

koordinatu… 

 [Aurreko urtearekiko aldea] Beharbada gehiago zentratu gara. 

 [Aurreko urtearekiko aldea] Nolabaiteko errodajea egina dugu eta zenbait gai 

bileratan azkar tratatzeko moduan gaude. Oztopo bakarra teknikari berri asko 

egon dela aurten eta batzuetan guztia errepikatu egin behar izaten zaiela. 

Horrelakoekin, Alkarbideko teknikariak aparteko bilerak egin izan balitu lanean 

hasi direnean, bilerak dinamikoagoak izango ziratekeen. 

 [Aurreko urtearekiko aldea] Koordinazioa handiagoa dela esango neuke. 
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  Prestakuntza (landu beharreko gaiak) 
 
 Nola diseinatu dirulaguntzak, aurrekontuak, hitzaldiak emateko teknikak 

(jendaurrean hitz egiteko edo bilerak eramateko baliabideak), wordfast, 

hizkuntza terminologia, hizkuntza estiloa batua eta bizkaierarako... 

 Etorkinak, erakunde handietako euskara normalizazioaren gaineko informazioa 

(Eroski, EJ, BFA...), datu soziolinguistikoen interpretazioa. 

 Dirulaguntzetarako tramiteak zelan erraztu? Itzulpenetarako tresna 

informatikoak. 

 Dirulaguntzen kudeaketa. Publizitate, informazio eta oro har, komunikazio 

kanpainak (edozein ekintza soil edo proiektu iragartzeko). Bileren maiztasuna, 

berton jorratu beharrekoak… Programazioaren aukeraketa 

 Ia-ia ez dogu honetan ezer egin eta hainbat arlo egon leitekez: EBPN bera, 

udaletako erabilera planak, trebakuntza plana, bizkaieraren lekua 

administrazioan, dirulaguntzak... Hutsune handia dagoala uste dot arlo honetan. 

 
  Proiektugintza 

 
 Eskas aurrekontua be justu samar dalako). Proiektu asko Aldunditik bideratu 

behar dira eta guk horiek garatzen lagundu (merkataritza, AISA, enpresa 

mundua....). 

  Oso ondo. Beti izan dira kalitatezko produktuak eta diruz merke atera zaigu. Ez 

 dugu feedback-ik izaten materialaren jasotzaileen aldetik. Zenbaitetan 

 automatikoegi egiten ditugu. Materiala askotan berandu samar ailegatzen da. 

 Erraz koordinatzen dira bileratan. 

 Oso lan handia egiten dala uste dot. Arazoren bat edo beste kenduta, nahiko 

ondo. Epeak, baina, ez dira beti behar bezala betetzen. 
 

 
  Datorren urterako proposamenak 

 
 Merkataritza eta elkarteen hitzarmenen jarraipena, baina kontuan izanik udaletxe 

askok dugun baliabide falta (giza eta aurrekontu baliabideak besteak beste), 

gazteen euskara erabilera (bitartekoak), eskolan D eredua bai baina erabilera, 

kanpainak goitik bideratzea arrakasta handiagoa izan dezaten (merkealdi 

kanpaina, euskaltegi, aholkularitza teknikariontzat, baliabide gehiago Aldundian). 

 Etorkinak, teknologia berrietan euskararen presentzia (batez ere udal 

programetan: Lantik, Gesmai etab.), diruzaintza alorreko gaietan euskararen 

normalizazioa (banketxeak, errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpainak etab),  

erakunde handietako euskara normalizazioaren gaineko informazioa (Eroski, EJ, 

BFA...). 
 Bilera bat egin behar da hori adosteko. 
 Komunikazio kanpaina eraginkorrak herrietan zelan bideratu: kanalak, nola, 

epeak, euskarriak… Laguntzaile eta lankideak izateko dirulaguntza aukerak 

Dirulaguntzak oro har. 
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 Gauza bat bestearen jarraian dator eta askotan ez dogu astirik izaten gogoeta 

sakonak egiteko edo epe luzera pentsetako. Datorren urtearen hasiera-hasieran 

aurrematrikulazio kanpaina jatorku, gero ondorengoetaratze kanpaina (barriro 

planteau beharko geunkena...), katalogoa... Ekintza batzuk puntualak izan 

leitekez, baina beste batzuk urtero errepikatzen dira, eta horrek gauza barriak 

egiteko zailtasunak sortzen ditu (kasu batzuetan behintzat). 


