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EUSKARA AHOLKU BATZORDEA 

 

BERTARATUAK 

Loinaz Azurmendi Goya SIADECO  

Esteban Arnaez Rodrigo SIADECO 

Fernando San Martín Gubía Euskara Ordezkaria 

Iban Eguzkitza Luna 
Euskara Arloko zuzendaria  

(Batzordeko Idazkaria, akta jaso duena) 

David Izaga Caminos Euskara Normalizazio arduraduna 

Xabier Iridoy EAJ-PNV (Josune Gomez Sarasolaren ordez) 

Idoia Genua Alzuri Irungo AEK euskaltegiko ordezkaria 

Jose Antonio Ruiz de Azua Lizaso Kultura eta Kirol Arloa 

Iñaki Iturrioz Rosell Kultura eta Kirol Arloa  

Jokin Melida Beltran de Heredia Bildu 

Jose Javier Zabalo Aduriz Betti Gotti Euskara Elkarteko ordezkaria 

Aitziber  Antxeta Irratiko (Aitor Errazkinen ordez) 

Josu Berra Urkia Bidasoa Institutuko ordezkaria 

Virginia Huarte Delgado 
Ametsa Abesbatza Kultur Elkarteko 

ordezkaria 

Mª Paz Zendoia Sainz Plaiaundi Institutua 

Josebe Araña Mitxelena Normalizazio teknikaria 

Maite Etxebeste Rekarte  Normalizazio teknikaria 

 

BERTARATU EZ DIRENAK 

Jorge Jimenez Bech 
Euskal Editoreen Elkarteko lehendakaria, 

aditu gisa 

Goizane Alvarez Irijoa PSOE 

Arantza Ormazabal El Pilar ikastetxea 

Jose Ignacio Bermúdez De La Fuente MUGANeko lehendakaria 

Cristina Arretxea Santiagoko Deabruak elkarteko ordezkaria 

Juan Garzia Garmendia EHUko Euskara Zerbitzua, aditu gisa 

Rosa Maria Arano Ziarreta Txingudi Ikastolako HNAT 

Iñaki Arrese-Igor Sanchez Hezkuntza Saila  

Juan Luis Mokoroa Arizkorreta EHUko irakaslea, aditu gisa 

Mikeldi Zeberio  EMUNeko teknikaria 

Miren Aranburu Garmendia  Bidasoa Bizirikeko teknikaria 

Nestor Leunda Ramuntxo Trinkete elkarteko ordezkaria 

Aritz Enparan  KAEMAko teknikaria 

Arritokieta Beristain Ruiz and. Udal Haur Eskola (Batzordekidea) 

Nieves Erkizia and. Landetxa Auzo Elkartea (Batzordekidea) 

Maider Martiarena Arrastua and. Landetxa Auzo Elkartea (Ordezkoa) 

Ana Grijalba Francés BASECLICK S.L. 
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BERTARATU EZ DIRENAK 

Iratxe Renteria Alaikiro Guraso Elkartea 

Markos Balentziaga Pio Baroja Institutua 

 Bidasoako EKT 

Manuel Millán Ezker Batua 

 

BILERARA JOATERIK IZAN EZ DUTENAK 

Nekane Barandiaran Eguzkitza IGE 

Iñaki Biain Salaberria Berritzegunea  

Eunate Encinas Vacas Udaleko Gazteria Saila  

Alberto Perez Perez Toki Alai BHIko ordezkaria 

 

 

EGUNA:  2013-10-24 

ORDUA:  19:00 

TOKIA:  Irungo Udaletxeko Areto Nagusian 

 

AZTERGAIAK: 

 

 1.- Aurreko bileraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea. 

 

 2.- Aurreko bileran erabakitakoaren karira: 

• Euskara Arloaren antolakuntza eta eginkizunen azalpena. 

• Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia eta 2013ko Kudeaketa  Planaren 

azalpena. 

• Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren 2013ko finantziazio koadroa. 

  

3.- Euskararen Nazioarteko Eguna 2013 

 

 4.- Norberak lekarkeena. 
 

- ESAN EGINAK ETA ERABAKIAK - 

 

1.- Aurreko bileraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea. 

Aurreko bileraren akta paperean banatu da, bakoitzak irakur dezan. Halaber, Izaga 

jaunak, ahozko laburpen bat egin du eta bi esalditan laburtu du aurreko bilera: 

� Euskara Aholku Batzordea eratutzat eman zen. 

� Euskara Arloa eta Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren inguruko 

monografiko bat egitea erabaki zen. 

Josu Berrak zuzenketa bat egiteko eskatu du; izan ere, aurreko bileran ere egon zen baina 

aktan egon ez balitz bezala agertzen da.  

Ondoren, akta ahobatez onartu egin da. 
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2.- Aurreko bileran erabakitakoaren karira: 

 

•  Euskara Arloaren antolakuntza eta eginkizunen azalpena. 

David Izaga jaunak azaldu ditu Euskara Arloaren kokapena Udalean eta Arloaren egitura.   

Halaber, ematen diren zerbitzuak ere azaldu ditu labur-labur. 

•  Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia eta 2013ko Kudeaketa  Planaren azalpena. 

Siadecok egin du azalpena: 2010-2012 urteetarako Euskara Biziberritzeko Planaren 

diseinua egiteko eskatu zitzaien, euskararen normalizazioan laguntzeko tresna izango 

zena, Eusko Jaurlaritzak bultzatua. 

Egitura, helburu nagusia, 3 helburu operatibo... 

Antxeta Irratiko Aitziber andreak galdetu du ea Udalak euskarazko komunikabideak 

bultzatzen dituen. Eguzkitza jaunak erantzun dio baetz, adibidez, IRUNERO aldizkariak 

15.000 euroko diru-laguntza jasotzen du. 

Zabalo jaunak galdetu du ea euskalkia bultzatzen den. Siadecoko Arnaez jaunak adierazi 

du horixe dela, hain zuzen ere, helburu estrategikoetako bat, erabateko lehentasuna 

duena. Halaber, Melida jaunak jakin nahi du ea Irungo euskara ere bultzatzen den. 

Eguzkitza jaunak honen inguruko bi alor aipatu ditu: toponimia eta Loidi beka. Izan ere, 

erabat osatutako mapa toponimikoa dago egina eta edonoren eskura Euskara Arloaren 

web atarian. Loidi bekari dagokionez, horretan ere badago lana egina, adibidez, Txomin 

Sagarzazuren "Hondarribiko eta Irungo euskara" lana argitaratuta dago eta, hori ere 

edonoren eskura aipatutako web atarian. 

Are gehiago, Euskara Arloaren asmoa ere bada lan horren inguruko unitate didaktikoak 

sortzea, eskualdeko euskara eta toponimia uztartuta baina, zoritxarrez, oraindik ez du lan 

hori egiteko prest dagoenik topatu. Horregatik, Batzorde hau aprobetxatuz, gonbidapena 

luzatu du. 

Genua andreak adierazi duenez, AEKk egiten ditu horrelakoak. Beraz, Eguzkitza jaunak 

berari zuzenean luzatu dio egiteko aukeraren gonbidapena, argi eta garbi adierazita 

ordaindutako lana dela, ez musutruk. Genua andreak hartu du hori galdetzeko/aztertzeko 

konpromisoa. 

Halaber, Eguzkitza jaunaren hitzetan, baten batek ezagutzen badu hori egiteko prest 

legokeen norbait, eskatu du Aholku Batzordeari proposatzea, jakinaraztea. . 

  

ERABAKIA 

Eskualdeko euskara eta toponimiaren inguruko unitate didaktikoak sortzeko norbait 

bilatzea. Genua andreak egingo du kontsulta AEKn. 
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Izaga jaunak erakutsi du Euskara Arloaren web atarian non dagoen  toponimia datu base 

osoa, nola erabiltzen den eta, honekin batera, non dauden euskalki/hizkeraren inguruko 

grabazioak (Loidi beka, Hitzak, Irungo euskara atala...) 

Iturrioz jaunak adierazi du EBPNren azpian sentimenduak ere badaudela eta ea nola 

lantzen den hori; hau da, nola iritsi jendearengana?, nola bideratu euskararekiko 

sentimenduak, emozioak...? 

Eguzkitza jaunak EBPNren inguan, besteak beste, esparruak azaldu ditu, estrategiak, 

sentsibilizazio kanpainak... Ekintza bat diseinatzen denean estrategiak ere diseinatzen 

dira, bat baino gehiago, gainera. 

Genua andreak horren adibide zehatza jakin nahi du eta Araña andreak eman dio 

azalpena: Familia plana zer da, nola bideratzen da eta abar... adibidez, gurasoei tresnak 

eskaintzen zaizkie beraien seme-alabak euskarara bideratzeko, nahiz eta gurasoak 

euskaldunak izan ez. 

Zabalo jaunak azaldu du Betti Gotti Euskara Elkarteak, udalekuetan bereziki, egiten duela 

sentsibilizazio lan hori eta emaitzak jasotzen ari direla. Baten batek gehiago jakin nahi 

badu, elkartean galdetzeko gonbitea zabaldu du. 

Iridoy jaunak eskuratu nahi du Siadecok Batzorde honetan egin duen PPS aurkezpena. 

Izaga jaunak jakinarazi dio euskararen web atarian ikusgai eta eskuragarri dagoela. 

Antxeta Irratiko Aitziber andreak adierazi nahi izan du irratira udal prentsa-ohar gutxi 

iristen direla euskaraz. Izaga jaunak berau helaraziko dio dagokionari. 

Azkenik, Melida jaunak galdetu du ea nola egiten diren euskararen erabilera neurtzeko  

kale neurketak. Siadecoko Arnaez jaunak azaldu dio sistema hori zuzeneko behaketan 

oinarritutakoa dela, Siadecok aspaldian asmatutakoa, eta horretarako hainbat kale hartu 

eta bertara joaten dela datuak jasotzera. 

• Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren 2013ko finantziazio koadroa. 

Izaga jaunak azaldu du zein den sistema (esparruak, helburuak eta indikatzaileak, 

estrategiak, ekintzak...),  2013ko Kudeaketa Plana non dagoen web atarian eta 

Dokumentu Kudeatzailearen berri ere eman du. Dokumentu Kudeatzailea erabiltzeko 

beharrezkoak diren erabiltzailea eta pasahitza banatu zaizkio batzordekide bakoitzari. 

Eguzkitza jaunak diru sarreren eta gastuen kuadroa azaldu du: zer, zenbat eta zertan 

gastatzen den. 

Diru kontuen harira, Genua andreak esan du entzun duela Foru Aldundiak diru kopuru 

zehatza eman diela udalei langabetuen euskalduntzerako. AEKk egin ziola proposamen 

bat Udalari baina ezezkoa jaso zuela, eta horren ingurukoak jakin nahi dituela.  

Izaga jaunak adierazi dio talde horien doakotasuna HABEk asumituko duela. Era berean, 

Araña andreak azaldu dio Irungo Udalak Foru Aldunditik jasotzen duen dirua 

langabetuek ere jasotzen dutela, baina beste modu batean, beken bidez, alegia. Izan ere, 

langabetuek beken bitartez %50 eskuratu beharrean, %75a jasotzen dute. Gainera, aurten 

ia diru kopuru bikoitza jaso du Udalak. 
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4.- Euskararen Nazioarteko Eguna 2013 

Aurtengo edizioan egingo diren ekimenen inguruko informazioa ema da, hala nola: 

 

� KALEAN BAI sinadura ekitaldia 

� POST-IT ART ekimena 

� MINTZODROMOA  

� HIKA-MIZKA mahai ingurua 

� HITZ GURUTZATUen VII. Txapelketa  

� Hainbat eragilek antolatutakoak: mendi ibilaldia, kontzertua... 

 

 

5.- Norberak lekarkeena. 
 

Azkenik, Zabalo jaunak eta Genua andreak Euskararen Nazioarteko eguna dela eta, 

beraiek ordezkatzen dituzten taldeei zegozkien kontuak jarri dituzte mahai gainean, 

Euskara Aholku Batzorde honetatik kanpo hitz egin beharko liratekeenak. Hori horrela 

eta berandu samar zela, batzordekide gehienek alde egin dute. 

 

Eta besterik gabe, bilera arratseko 22:00etan amaitu da. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Idazkaria 
 

 

 

 

Oharra: 

 
Akta honen gainean aldaketarik/ñabardurarik egin nahi izanez gero, bidali orain eta eranskin 

moduan jarriko dugu. Mesedez eskatzen dizuegu idatziz egiteko, inolako interpretazio arazorik izan 

ez dadin. Eskerrik asko! 


