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Irunen zuzenean euskararen sustapenera 
zein eta zenbat baliabide publiko (giza 
baliabide nahiz ekonomikoak)  bideratzen 
diren jakitea garrantzitsua da oso. Baina 
benetan funtsezkoa, baliabide horien eta 
hizkuntzaren normalkuntza prozesuan 
ematen diren aurrerabide eta atzerapausoen 
arteko konexioak ezagutzea izango da, beti 
ere efizientzia eta eraginkortasun 
adierazleetan oinarrituta.   
 

 
 

(Siadeco)
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2.1.- HELBURUAK ETA ESPARRUAK 
 
 
2006ko otsailaren 22an Irungo Udal Batzarrak aho batez onartu zuen Euskara Biziberritzeko Plan 

Nagusia, aurrerantzean EBPN, 2006-2008 epealdirako bai eta 2006 urteko Kudeaketa Plana ere. 

Eusko Jaurlaritzak landutako prozedura da berau eta eragile desberdinen artean hizkuntza 

normalkuntzarako bidea zehazten lagundu dezakeen lan-tresnatzat dauka Irungo Udalak.  

 

Ondorengoak dira EBPNk zehazten dituen hiru helburu estrategikoak:  

1.-  Euskararen ondorengoetaratzea: Euskara belaunez belaun eta etenik gabe geroratzea 
familiaren, eskolaren eta helduen euskalduntze-alfabetatzearen bidez lortzen da batez ere. 

2.- Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza. Euskarazko 
zerbitzuen eskaintza eskolatik beste erabilera-eremuetara ere zabaldu behar da, bestelako 
eremu garrantzitsuetan duen balioa erakusteko. 

3.-  Euskararen elikadura: Hizkuntza eroso eta erraz hitz egin eta erabiliko bada, elikatu egin 
behar da, liburu, irrati, aldizkari, egunkari, telebista eta abarren bidez. Bi arlo nagusi 
izango lituzke helburu honek, sorkuntza bata eta kontsumoa bestea. Lehenik eta behin 
euskarazko kalitatezko sorkuntza sustatu eta babestu behar da, gero elikadura hori 
kontsumitua izan dadin, produktu horien gaineko informazioa, motibazioa eta inplikazioa 
sustatuz eta babestuz. 

 
Planaren xedea, beraz, euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren 

hizkuntza-politikako neurriak bultzatzea da eta, aldi berean, esparru ezberdinetan eraginez, maila 

pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko urratsak areagotzea. 

 

Atal honen helburua 2006-2008 epealdiko Irungo EBPNren ebaluaketa egitea izanik, Udalak tarte 

horretan bideratutako programen azterketa azalduko dugu jarraian. Programak, ondorengo esparruetan 

kokatuak daude, guztiak ere plangintzaren helburu estrategikoei jarraiki: 

 
 1. helburu estrategikoa:   

- Irakaskuntza 
- Euskalduntze-alfabetatzea 
- Familia bidezko jarraipena 

 2. helburu estrategikoa: 
- Administrazioa 
- Eremu publikoak 
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak 
- Lan mundua 
- Aisia 
- Kirola 

 3. helburu estrategikoa: 
- Corpus plangintza eta euskararen kalitatea 
- Komunikabideak 
- Liburugintza 
- Kulturgintza 
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Ondorengo taulan, 2006-2008 epealdian, EBPN esparru desberdinetako programetara bideratutako 

aurrekontuak zehazten dira, helburu estrategikoari  jarraiki:  

 
 

47. Taula:  2006-2008 epealdian, EBPNren esparru desberdinetara bideratutako aurrekontuak, helburu estrategikoari 
jarraiki 

Urtea 

2006 2007 2008 
GUZTIRA  

2006-2008 HELBURUAK ESPARRUA 

€ % € % € % € % 
1.  Irakaskuntza 81.638 13,8 119.034 17,2 118.717 16,3 319.389 15,9 
2.  Euskalduntze-

alfabetatzea 
57.773 9,8 55.092 8,0 43.257 5,9 156.122 7,8 

Euskararen 
ondorengoe-

taratzea 
3.   Familia transmisioa 12.600 2,1 14.980 2,2 40.214 5,5 67.794 3,4 

Guztira 152.011 25,8 189.106 27,3 202.188 27,7 543.305 27,0 

4.   Administrazioa - - - - 29.100 4,0 29.100 1,4 
5.  Eremu publikoak - - 9.702 1,4 - - 9.702 0,5 
6.  Teknologia berriak - - 11.977 1,7 - - 11.977 0,6 
7.  Lan-arloa 27.460 4,7 14.999 2,2 42.800 5,9 85.259 4,2 
8.  Aisia 155.344 26,3 236.911 34,2 295.829 40,5 688.084 34,2 

Euskararen 
erabilera 

9.  Kirola 112.000 19,0 136.750 19,8 83.250 11,4 332.000 16,5 

Guztira 294.804 50,0 410.339 59,3 450.979 61,7 1.156.122 57,4 
10.  Corpus plangintza eta 

euskararen kalitatea - -  603 0,1 -  - 603 - 

11.  Komunikabideak 26.576 4,5 31.358 4,5 38.726 5,3 96.660 4,8 

12.  Liburugintza 29.642 5,0 - - - - 29.642 1,5 

Euskararen 
elikadura 

13.  Kulturgintza  9.611 1,6 7.628 1,1 7.552 1,0 24.791 1,2 

Guztira 65.829 11,2 39.589 5,7 46.278 6,3 151.696 7,5 

GUZTIRA 512.644 86,9 639.034 92,3 699.445 95,7 1.851.123 92,0 

Hitzarmena Irun Irutenekin1 77.292  13,1  53.054 7,7 31.054 4,3 161.400 8,0 

GUZTIRA 589.936 100,0 692.088 100,0 730.499 100,0 2.012.523 100,0 

Iturria: Irungo Udala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Irun Irutenekin duen hitzarmenak, hainbat esparrutan kokatutako programa bideratzea du helburu, baina elkarteak bakoitzari eskaintzen 

dizkion baliabideak zehazterik izan ez dugunez, nahiago izan dugu informazioa era honetara eskaintzea.  
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Irungo Udalak 2.012 mila euro erabili ditu  2006-2008 epealdian EBPNko esparru desberdinak landu 

eta garatzeko: 589 mila euro 2006. urtean, 692 mila 2007. urtean eta 730 mila 2008. urtean.  %17ko 

igoera izan zuen aurrekontuak 2006-2007 artean, eta %5ekoa 2007-2008 artean.    

 
Euskararen erabilera sustatzera erabili du aurrekontuaren erdia baino gehixeago (1,1 milioi euro), %27 

euskararen ondorengoetaratzera (543 mila euro inguru), eta %7.5 euskararen elikadurara (151 mila 

euro inguru). 

 

Esparruari dagokionez, aisiari eskaini dio aurrekontuaren %34 pasatxo (688 mila euro pasa); bigarren 

eta hirugarren, baina distantzia handira datoz kirolaren eta irakaskuntzaren esparruak (332 mila euro eta 

320 mila euro inguru hurrenez hurren). Hauen atzetik kokatzen da euskalduntze-alfabetatzea (156 mila 

euro), eta 90 mila euro inguru bideratu dituzte komunikabideetara eta lan-arlora. Hortik behera, 

gainerako arloetara: familia transmisioa, teknologia berriak, liburugintza, administrazioa, kulturgintza, 

eremu publikoak  eta corpus plangintza eta euskararen kalitatea.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Grafikoa: Programetara bideratutako aurrekontuetan oinarritutako EBPNko esparruen 
bilakaera eta rankina
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Grafikoan argi ageri denez, aisiaren esparruak betetzen du rankineko lehen postua Irungo Udalak 2006-

2008 plangintzaldian EBPNko programetara bideratutako aurrekontu osoaren %34arekin; gainera, 

2006 urtetik 2008ra emandako saltoa nabarmena izan da aurrekontuari dagokionean. Segidan datoz, 

baina distantzia handira irakaskuntzaren eta kirolaren esparruak; 2006tik 2007ra igoera izan dute biek 

ala biek eta aldiz 2007tik 2008ra jaitsiera. Atzetik kokatzen dira euskalduntze-alfabetatzea eta lan-

arloa; hauetan ere bilakaerak ez dira zentzu berean eman; izan ere euskalduntze-alfabetatzeari 

eskainitako aurrekontuen pisuak behera egin duen bitartean, lan-arlokoak gora egin du. Jarraian familia 

transmisioko esparrua daukagu eta honek, 2006tik 2008ra izandako igoera nabarmena izan da. 

Komunikabideen esparrua hurrena, urtetik urtera antzeko kopuruetan mantendu delarik. 

Administrazioaren eta teknologia berrien esparrua 2008an ageri zaizkigu lehen aldiz, beti ere 

ebaluatutako programen arabera; horiek betetzen dituzte rankineko zortzigarren eta bederatzigarren 

postuak. Kulturgintzaren esparruari dagokionean, alde nabarmenak daude, kasu honetan bilakaera 

negatiboarekin, 2006tik 2008 urtera. Pisu dezente txikiagoa hartzen dute rankinaren azken postuetan 

kokatutako eremu publikoen, liburugintzaren eta corpus plangintzaren esparruek.   

 
Ebaluaketarekin hasi aurretik, esan, azterketa honetarako Irungo Euskara Arloak euskararen 

sustapenerako bideratu dituen programak hartu ditugula oinarri. Programa horiek, aldi berean, ekintza 

ezberdinez osatuta daude eta EBPNren ebaluaketaren azterketa maila horretara jaitsiko balitz, 

eskuartean darabilgun lan-ildo kopuruak bestelakoak lirateke erabat. Hori dela eta, kontuan izan behar 

du txosten honen irakurleak programa dela azterketaren oinarria. 

 

Hurrengo orrialdeetan plangintzaldiaren amaieran esparru bakoitzaren ebaluaketa orokorra egiten da  

eta baita esparru horretako programa bakoitzarena. 
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2.2.- IRAKASKUNTZA 
 

 

2006an EBPN onartu zenean, irakaskuntzaren eremuan eragiteko eskolaz eskola egitarau zehatzak 

eratzea aurreikusi zen, euskara irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza 

ere izateko batetik, eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak 

bultzatzeko bestetik. Zehazki, egitarau horiek lau ardatz nagusiren inguruan antolatzea aurreikusi zen: 

- Eusko Jaurlaritzaren Nolega Programaren plan eta ekintza osagarriak, 

- Eskola orduz kanpo baina eskolan egiten diren ekintzak,  

- Ikasleen euskara taldeak sustatzea eta hornitzea helburu dutenak  

- Udalaren hizkuntza aholkularitza eta zerbitzu eskaintza osatzen duten ekintzak. 
 
Horrezaz gain, bi ekinbide indartu beharra ere adostu zen:  

- Matrikula aldietan gurasoei hizkuntza eredua aukeratzeko aholkularitza 
zerbitzua  eskaintzea, haurrak derrigorrezko hezkuntza amaitzean elebidun eta 
eleanitz izan daitezen laguntzeko. 

- Lanbide Heziketako euskarazko eskaintza indartzea eta bermatzea helburu 
duten ekimenak bideratzea.  

 
Irakaskuntza eremuaren balorazio orokor bat egite aldera esan, ikastetxeetara bideratutako eskaintza 

modu egokian baloratzen dutela ikastetxeek eurek, euskara gelatik kanpo erabiltzeko baliagarritzat 

jotzen baitute. Ezarritako helburua lortzeko eragile guztiak egiten ari diren ahalegina nabarmena da, eta 

garrantzitsua oso bide horretan eragile guztiek bat egitea, Udala ere barne.  

 

Lorpen eta hobetu beharrekoen inguruan eragile desberdinen artean egindako galdeketatan jasotakoak 

ondorengo taulan laburbiltzen ditugu: 
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Lorpen eta aurrerabideak: Hobetu  eta kontuan hartu beharrekoak: 

• “Lan dezente egin da. Bide egokian 
aurrerapausoak eman dira. Nabarmena da irakasle 
multzo baten aspergaitzeko lana euskararen alde. 
Eta, era berean, ikasle fin askoak badirena ere 
pozez betetzen duen errealitatea da (Ikasleen 
Euskara Batzorde bat ere bada, ikasleek eurek 
eratua). “  

• “Familien euskararekiko kontzientziazioa lantzea 
lortu da.” 

• “Ikastetxeei baliabideak ematen zaizkie, zenbait 
esparrutan euskararen aldeko lana, modu egokian 
aurrera eramateko. Bestalde, behin eta berriro 
ikasleei luzatzen zaien mezua da euskararena ez 
dela eskolako arloa soilik.” 

• “Poliki-poliki eskaintza gehiago dago, bai irakasle, 
bai ikasle eta familientzat. “ 

• “Ikasleek pozik eta gustura parte hartzen dute 
programa ezberdinetan,” 

• “Programetan parte hartzen duten eragile 
kopurua gero eta handiagoa da.” 

• “Eragileen arteko koordinazioa hobetu eta 
horretarako bitarteko gehiago erabili (bileretarako 
denbora, liberazioak, etab.)” 

• “Kontzientziazio lanarekin jarraitu eta euskararen 
prestigioa familien artean indartu.” 

• “Kontzientziazioa bultzatu, baita ere, euskaldunak 
izaki euskara obligaziozko ‘lan-hizkuntza’ soiltzat 
duten irakasleen artean.” 

• “Zenbait kasutan lortutako emaitzek ez dute 
eskainitako esfortzuarekin eta baliabideekin 
proportzionaltasunik gordetzen. “ 

• “Programetako ekintzak bideratzeko egutegiak 
ondo adostu ikastetxeen eta Udalaren artean, 
programazioetako gainjartzerik gerta ez dadin.” 

• “Informazioaren erabilera hobetu eta komunikazio 
bideak zabaldu eta indartu.” 

 
 
Irungo Udalak irakaskuntzaren esparrura 2006-2008 epealdian bideratutako programak izan dira: 

Euskaraz baietz!, Euskara zine aretoetara, Ni ere bertsolari, Irakurriz gozatu, Udagiro, Euskararen 
Hilabetea, Bagabiltza, Lanbide Heziketako Plana eta Koordinazio gunea. 

 
 
2.2.1.- Euskaraz baietz!: ikastetxeetako eskola orduz kanpoko 

ekimenetan euskara sustatzeko dirulaguntzak 
 
 
Irungo haur hezkuntzako bigarren ziklo, lehen, bigarren eta bigarren hezkuntza ondorengoko 

ikastetxeetan, institutuetan eta elkarteetan, euskararen erabilera sustatzeko antolatzen diren eskola 

orduz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak diruz laguntzeko programa. Irungo ikastetxe, institutu, 

guraso elkarte eta bestelako elkarteek aurkezten dituzten egitasmoak bideratzen laguntzea da Irungo 

Udalaren nahia. Horretarako, irakaskuntzarako ez ezik, bestelako ekintzetarako ere euskara harreman 

hizkuntza izan dadin lagunduko duten ohitura eta ekintzak sustatzen dira.  
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48. Taula: Euskaraz baietz! programa zenbakitan 

Urtea Dirulaguntzen 
onuraduna 

Adierazlea 
2006 2007 2008 

egitasmo kopurua.................................. 12 21 33 

aurkeztutako aurrekontua (€) .................. 23.700 38.766 33.866 

haur kopurua ........................................ 193 2.265 5.470 
Guraso 

elkarteak 

Udalak emandako dirulaguntza (€) .......... 8.963  13.568 16.098 

egitasmo kopurua.................................. 22 23 8 

aurkeztutako aurrekontua (€) .................. 86.359 98.438 9.232 

haur kopurua ........................................ 3.930 6.235 648 
Institutuak 

Udalak emandako dirulaguntza (€) .......... 10.453 11.220 4.484 

egitasmo kopurua.................................. 30 35 48 

aurkeztutako aurrekontua (€) .................. 179.289 215.866 24.369 

haur kopurua ........................................ 3.799 3.288 2.737 
Ikastetxeak 

Udalak emandako dirulaguntza (€) .......... 22.415 21.010 18.885 

egitasmo kopurua.................................. 1 1 - 

aurkeztutako aurrekontua (€) .................. 1.750 1.700 - 

haur kopurua ........................................ 10 24 - 
Elkarteak 

Udalak emandako dirulaguntza (€) .......... 400 715 - 

egitasmo kopurua.................................. 65 80 89 

aurkeztutako aurrekontua (€) .................. 291.098 354.770 67.467 

haur kopurua ........................................ 7.932 11.812 8.855 
GUZTIRA 

Udalak emandako dirulaguntza (€) .......... 42.230 46.513 39.467 

Iturria: Irungo Udala  
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Programa honen indargune eta alderdi positiboez batetik, eta hutsune eta hobetu beharrekoez bestetik 

galdetuta, ondorengo taulan laburbiltzen dira irakaskuntza esparruko eragileek azpimarratutakoak:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Aukera ematen dio eskolari, eskola orduz kanpo 
euskaraz bizitzeko.” 

• “Zentro bakoitzak berari hobeto datozkion 
(egokiagoak diren) jarduerak antolatu ahal izatea, 
eta hauetarako laguntza izatea (beste ekintza 
batzuk, esate baterako euskararen hilabeteko 
antzezlanak, ez dira oso egokiak izaten gure 
ikasleen mailarako eta pena da dirua kasu 
batzuetan horretan gastatu izana).” 

• “Ikastetxeetan egiten duguna indartu eta balioa 
ematen dio.” 

•  “Aktibitateak burutzeko Ikastetxeentzat baliabide 
gehiago izatea suposatzen du programa honek.” 

• “Euskara bultzatzeko jarduerak eskaintzen dira 
programa honi esker.” 

• “Oso beharrezkoa da euskara gelatik kanpo 
erabiltzeko.” 

• “Pausu egokiak eman dira eta ematen ari dira. 
Gurasoak erakartzen, jolas ikastaroak antolatzen, 
informazioa hurbiltzen, jaio berriei kantak 
banatzen,… Erabilera eta interesak neurtzea oso 
beharrezkoa zen eta ongi beta da lan hau.” 

• “Posibilita ayudas para el uso del euskara en 
espacios educativos de forma no reglada y eso 
puede motivar al alumnado.” 

• “Aurrekontua gero eta murritzagoa da.” 

• “Diru-laguntzak justifikatzeko garaian traba 
gehiegi.” 

• “Laguntza ekonomiko handia ez den arren, bete 
behar diren txostenak eta exijentziak bai, handiak 
dira.” 

• “Dirua berandu jasotzen da.” 

• “Gure ikastetxe honetan, gutxi-asko, azterketen 
kadentziaren arabera ikasturte osoa izaten dugu 
jardueraz bete samar: liburu-irakurketak, irteerak, 
bertso-saioa, EGA-rako prestakuntza, 
selektibitatea... Irakasleok askotan izaten dugun 
sentsazioa da kanpotik datorren halako edo 
bestelako proposamena ez dela erraza txertatzen 
indarrean dugun programan.”  

• “Monitore batzuk indar gehiago egin behar dute 
euskararen erabileran.” 

• “Bide berriak ireki. Kalera iritsi, familiekin eta 
haur-gazteekin. Kirolari ez ezik aisialdiari 
protagonismo handia eman.” 

• “Dirulaguntza lortzeko eskatzen diren baldintzak 
zorrotzegiak dira (eskatzen den ikasle hartzaileen 
kopurua altuegia da zenbait kasutan).” 

• “Ekintzak haurrentzat bideratzen dira, baina 
helduen kontzientziazioari ere heldu behar zaio.” 

 
 
 
Irungo Euskara Arlotik bertatik egindako balorazioaren arabera, aurrerantzean, programaren muga 

zurrunak gainditu eta bereziki herriko elkarteek euskararen normalizazioari begira egiten duten ahalegina 

diruz laguntzea garrantzitsua litzateke. Programaren aurrekontua handitu beharra ere ekarriko luke 

horrek. 
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2.2.2.- Euskara zine aretoetara 
 
 
Eskualdeko haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta 

bigarren hezkuntzako ikasleei euskarazko filmak 

ikusteko aukera eskaintzen zaie programa honen bitartez. Irungo Udaleko Euskara Arloak Tinko Euskara 

Elkartearekin elkarlanean antolatzen du egitasmo hau.  

 

 
49. taula: Euskara zine aretoetara programa zenbakitan 

Urtea 
Adierazlea 

2006 2007 2008 

Proiektatutako filmak 9 film guztira 

Pailazokeriak, Urtemuga festa, 
Mozart txakurra, Robots, Polleke, 
Sorgin bat etxean, Chihiroren bidaia, 
Ikasgela hegalaria  (8 guztira) 

Prop eta Berta, Ice Age, Iratxoen 
erregea, Azur eta Asmar, Mixina, 
Karamuk, Lagundu! Arraina naiz (7 
guztira) 

Hartzaile kopurua 3.079 haur eta gazte 2.648 haur eta gazte 2.700 haur eta gazte 

Aurrekontua   1.315 € 1.287 € 1.626 € 

Iturria: Irungo Udala 
 

Irakaskuntza esparruko eragileek, programa honen alderdi positiboez eta hutsune eta hobetu 

beharrekoez adierazitakoa laburbiltzen du ondorengo taulak:  
 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Euskara gelatik kanpo eramaten du. Euskararen 
erabilera bultzatzeko tresna da”. 

• “Euskara ikasgelatik kanpo lantzeko bide 
eraginkorra. Euskara eskolako jarduerekin 
bakarrik ez dezaten identifikatu lagungarri da”. 

• “Euskarazko eskaintza bat osatzen du”. 
• “Orokorrean pelikulak egokiak izan dira. Zinea 

euskaraz ikusteko ohiturarik ez duten 
ikasleentzat positiboa da”. 

• “Es una forma de que el alumnado vea cine en 
euskara que de otra forma igual un sector 
grande no lo haría, porque sus familias no los 
iban a llevar”. 

• “Filmak eskolatik kanpo euskaraz ikusteak duen 
balioaz gain, beste ikastetxeetako ikasleekin 
batera aktibitatean parte hartzea”. 

• “Zineak duen alderdi ludikoarekin lotzen du 
euskara”. 

• “Indartzen jarraitzea, familiak erakartzea filmak 
euskaraz eskainiz areto publikoetan (normalizazioa 
helburutzat harturik, 3D-koak hirira ekarri…).” 

• “Eragin gutxi du. Oso une txikia da eta urtean 
zehar maiztasun txikikoa.” 

• “Erakargarriagoa izatea ikasleentzat.” 
• “Haur txikientzat aukera gutxi dago.” 
• “Egutegia batzuetan ez da oso egokia ikastetxeko 

beharren eta egutegiaren ikuspuntutik.” 
• “Mejorar la calidad de algunas películas y mayor 

dotación económica.” 
• “Pelikula komertzialak euskaraz ikusteko aukera 

egon beharko litzateke.” 
• “Udaletxeak egin beharko luke (kultur arloak...). Ez 

du zertan Euskara Arloak antolatu behar. Beti 
euskararen alde egiteko neurri bereziak hartzen 
ditugu eta niretzat ohiko bideak erabili behar dira 
euskaraz bizitzeko.” 
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Euskara Arlotik adierazitakoaren arabera, bestalde,  Irunen kultur ekitaldiak antolatu ahal izateko zentro 

bakarra edukitzeak gorabehera asko dakartza antolaketa mailan, eta zaildu egiten du programaren 

kudeaketa egokia. 

 

2.2.3.- Ni ere bertsolari: ahozkotasuna eta bertsolaritza lantzeko 
programa 

 

Bertsogintza bitarteko delarik, eskola curriculumean bertsolaritza ezarriz alegia, ikasleen euskararen 

erabilpen maila eta kalitatea handitzea du helburu programa honek; baita bertsotarako zaletasuna piztea 

ere. Ahozko komunikazioa lantzea da helburua, izan ere, bertsolaritzak hizkuntza normalkuntzan lagun 

dezake, hizkuntza haurren eta gazteen aurrean prestigiatu eta erabiltzeko motibazio pizgarri izan 

daitekeelako. Gainera, bertsogintzak ahozko adierazpidea hobetzea, komunikazio estrategia 

eraginkorrak baliaraztea, hizkuntza aldetiko sormena bultzatzea, jendaurrean egoteko eta hitz egiteko 

oztopoak gainditzea, ideiak ordenatzen laguntzea eta komunikatzaile onak hezteko beste zenbait 

ekarpen interesgarri ekar dakizkioke programan sartuta dauden ikastetxeei. 
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50. Taula: Ni ere bertsolari programa zenbakitan 

2007 2008 
Ikastetxea 

talde kop. ikasle kop. 
aurrekontua 

(€) 
talde kop. ikasle kop. 

aurrekontua 
(€) 

EL PILAR I. 4 100  
4 100 

 

DUNBOA 7 175  
14 224 

 

ELATZETA 4 100  
6 124 

 

BELASKOENEA 1 25   
2 37 

 

GUZTIRA 16 400 13.267 26 485 16.110 

Iturria: Irungo Udala 

Oharra:  2006 urtean ez zen beren beregi programa hau bideratu baina ikasleen ahozkotasuna lantzeko ekintzak 
sustatu zituen Irungo Udaleko Euskara Arloak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 104

EBPN Euskara biziberritzeko plan nagusia 
Ayuntamiento   Udala

Ondorengoak dira irakaskuntza esparruko eragileek, programa honen indargune eta alderdi positiboez, 

eta hutsune eta hobetu beharrekoez galdetuta adierazitakoen alderdi nagusiak:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Bertsolaritzara gerturatzea ikasleak.” 

• “Benetan horrela ziurtatzen dugu astean behin ahozkotasuna 
lantzen dela eskoletan.”  

• “Eskoletan asko kostatzen den ahozkotasunaren lana erraztea 
suposatzen du, oso modu egokian.” 

• “Euskara era oso atseginean lantzen da sakonki. Monitoreak 
gazteak direnez oso eredu onak dira. Erabilera ondo bultzatzen 
du.” 

• “Ikasleek hizkuntza modu ludikoan ikasten dute, bere hiztegia, 
kalitatea, bat-batekotasuna, jarioa handituz. Halaber, kanpoko 
eragile batek, bertsolariak, jarduera eskolan aurrera eramateak 
interes gehiago pizten du ikasleengan.” 

• “Parte hartzen duten ikasleek benetan gozatzen eta ikasten dute, 
baita euskara erabili ere. Kultura eta hizkuntzaren erabilera 
elkartzen dira eta oso egokia da.” 

• “Proiektuan parte hartzen duten eragileen iritziak aintzat hartuz, 
gune eta ikastetxe askotan, ikasleek euskaraz pentsatu eta 
jarduten duten asteko ordu bakanetakoa dela esango nuke. 
Ikasleek, askotan jabetu gabe ere, euskaraz pentsatu eta jardutera 
behartzen dituen ekintza bat da, ohituta ez dauden modu batean 
gainera, oso modu ludikoan. Bertsoak neurtu eta errimatu 
beharrak, euskara hutsean pentsatu eta jardutera behartzen ditu. 
Horretaz gain, zeharkako beste hainbat alor ere lantzen dituzte.” 

• “Sormena eta hizkuntza lantzeko oso tresna baliagarria da: 
-  Euskararen Erabilera zeharkako modu eraginkorrean lantzen da.  
-  Euskara alderdi ludiko batean lantzen da.  
-  Haurren ahozkotasunaren eboluzio handiak lortu dira. 
-  Jendaurreko komunikazioa euskaraz lantzen da. 
-  Euskaraz pentsatzen ikasten dute ikasleek. 
-  Euskara tresna dutelarik gozatu egiten dute ikasleek.” 

• “Bertan parte hartzeko bete beharreko 
baldintzak erraztu.” 

• “Eskaintza hau DBHko ikasleetara ere 
zabaltzea.” 

• “Bertsolaritza ahozkotasunaren esparru 
bakarra izanik denbora asko 
bereganatzen du, beste esparruak 
lantzeko denbora gutxi geratzen delarik.” 

• “Beste ikastetxeak ere parte hartzera 
animatu.” 

• “Gure ikasleen euskara maila kontuan 
hartuta, gehiegizkoa da ekintza hau. 
Beste komunikazio egoera batzuk lantzea 
beharrezkoagoa ikusten dugu.” 

• “Ikasleek euskararen jakintza oinarrizko 
oinarrizkoa ere ez dutenean, zaila 
bihurtzen da bertsolaritza tresna 
eraginkorra izaten.” 

• “Programa honek eragin zabalagoa izan 
dezan, eskola orduetatik kanpo 
bertsolaritza txertatzeko azterketa bat 
egin beharko litzateke, Irungo Udala, 
Irungo Bertso Eskola (Irunabar) eta 
Gipuzkoako Bertsozale Elkartearen 
arteko harremanak zehazten dituena, 
bakoitzak ze paper bete beharko lukeen 
adieraziz. Lehen Bertso Eskolak martxan 
dira dagoeneko, baina prozedurak arautu 
behar dira.” 

 

 

Programa honek, bere helburuak hein handi batean betetzen dituela irizten dute programa 

inplementatua duten ikastetxeetako ordezkariek. Proiektuaren malgutasunak, proiektua lantzen duten 

ikastetxeen errealitatera egokitzeko aukera eskaintzen omen du, ikasleei, euskara modu ludiko batean 

landu ahal izatea bideratuz. 

 

Programaren kudeaketaz arduratzen den Gipuzkoako Bertsolari Elkarteko ordezkarien iritziz, programa 

honekin emandako aurrerapauso gisa aipatu behar da, ikastetxearen arabera lorpenak maila 

ezberdinekoak izan diren arren, ikasle guztiek lortu dutela gutxiengo betetze maila bat. Lehen bertso 
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eskolak martxan jartzea, ikasleei aisialdian euskara erreminta bakar gisa duen ekintza batean parte 

hartzeko aukera eskainiz, oso positiboki baloratzen da. 

 

Irungo Udaleko Euskara Arloaren iritziz, hurrengo urteetarako kontutan hartu beharreko faktoreen 

artean programaren ikuspegi globala lantzea izango litzateke; hots, zenbait ikastetxetan  bertsolari 

programa ez da inplementatu baina ahozkotasuna lantzeko bestelako ekimenak bideratu izan dituzte eta 

horien inguruko informazioa eta emaitzak izatea egokia litzateke ikuspegi global hori eduki ahal izateko. 

 

 

2.2.4.- Irakurriz gozatu 
 

2006 urtean irakurzaletasuna bultzatzeko, momentu horretan zeuden ekimenen berri eman eta horiek 

gauzatu ahal izateko beharrezko baliabideak eta laguntza eskaini zien Udalak Irungo ikastetxeei. Helburu 

espezifiko horrekin, Eusko Jaurlaritzak bazituen hainbat programa; besteak beste, Idazleen Elkartearen 

eskutik gauzatutako “Idazleak Ikastetxeetan” izeneko ekimena edo “Xagux@rrak: Donatoren tertulia” 

izeneko kanpaina. Ekintza edota programa horien edo antzekoen helburuak: Ikastetxeetan literatur 

zaletasuna sustatzea, idazleen eta ikasleen aurrez aurreko harremanak bideratzea, euskal idazleen obren 

zabalkundea, ikasleen literatur gaitasuna sendotzea teoria praktikarekin lotuz eta, azkenik, idazteari gaur 

eguneko mundu gero eta teknologikoagoan leku propioa aurkitzea. 

 

2007-08 ikasturtean, Irakurriz gozatu  programa jarri zen martxan, Irungo gazteen artean Gaztezulo 

aldizkaria ezagutarazi eta euskarazko irakurzaletasuna sustatzeko helburuarekin. 

 

Gaztezulo aldizkaria ikasturtero DBH-4ko gela guztietan aurkezten da eta ikasle guztiei ikasturte erdiko 

harpidetza egiten die Irungo Udalak, euskaraz irakurzaletasuna sustatzearren. Ekimenaren eta 

aldizkariaren aurkezpena ikastetxeko hizkuntza normalizatzeko teknikariak egiten du euskara ikasgaiko 

ikastordu bat erabiliz. Aldizkariaren lehen alea ikastetxean bertan aurkezten zaie eta 6 aleak eskolen 

bitartez banatzen zaizkie ikasleei. Bigarren aletik aurrera, hurrengo bost aleak, etxean jasotzen ditu 

ikasle bakoitzak. Azken alea jaso ostean, ikasle bakoitzari urteko harpidetza egiteko gonbidapena egiten 

dio, ekimena bukatu ondoren ere euskaraz irakurtzen jarrai dezaten. 
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51. Taula: Irakurriz gozatu programa zenbakitan 

Urtea 
Adierazlea 

2007 2008 

Ikastetxeak 
TOKI-ALAI BHI, SAN VICENTE BHI 
eta EL PILAR BHI (guztira 3) 

TOKI-ALAI BHI, SAN VICENTE BHI, 
EL PILAR BHI, DUNBOA BHI, 
HIRUBIDE BHI, LA SALLE BHI eta 
TXINGUDI BHI (guztira 7) 

Hartzaile kopurua  142 gaztetxo  368 gaztetxo 

Aurrekontua  1.136 € 2.679 € 

Iturria: Irungo Udala 
 
 
 
Hauetxek, Irakurriz gozatu programaren inguruan, irakaskuntza arloko eragileek positiboki baloratutako 

alderdiak eta hutsune edo hobetu beharrekotzat jotzen dituztenak:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Euskaraz irakurtzera zaletzen ditu 
ikasleak.” 

• “Gazteak aldizkariarekin identifikatzen dira, 
euskaraz irakurtzeko ohitura hartzen dute, 
euskaraz hitz egiteko ahaleginak egiten 
dituzte,…” 

• “Gazteentzako gaiak lantzen ditu, musika, 
moda...” 

• “Gaztetxoentzat interesgarriak diren 
zenbait gaiei buruz euskaraz irakurri ahal 
izateko eskaintza ematea oso positiboa 
da.” 

• “Urtero ikasmaila berdineko ikasleekin burutzen 
dugu ekimen hau, beraz, urtero partaide berri eta 
desberdinak ditugu. Alde batetik hori positiboa da, 
gazte desberdinetara iristen gara, eta  gazte 
gehiagok parte hartzeko aukera ematen digu, 
baina, 6 hilabete horietan egiten zaien jarraipena 
gero galdu egiten da eta urtebetera ez dakigu 
oraindik irakurtzeko ohitura horrekin jarraitzen 
duten edo bertan behera gelditu den.” 

• “Lan bezala proposatzen bada, emaitza ona 
lortzen da, baina zalantzak ditugu irakurketa librea 
uzten denean noraino irakurtzen duten.” 

• “Ez dakit zein puntutaraino irakurtzen duten. 
Beraz, hizkuntza aberastea bada helburua, 
erdibidean geratzen dela iruditzen zait. Eta pena 
da horretan dirua gastatzea (beste baliabide 
batzuetarako gorde beharrean).” 

• “Ez dakit ea benetan gazteek irakurtzen duten 
baina hala ere egokia ikusten dut. Agian galdetu 
behar zaie zeintzuk erabiltzen duten edo interesa 
azaltzen duten guztiei eskain beharrean, gastua 
ondo kudeatzeko.” 

• “Komunikazioa landu.” 
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Ikastetxeetako hainbat ordezkariren iritziz, programa honek hein handi batean betetzen ditu bere 

helburuak, gazteek Gaztezulo aldizkaria ezagutu, eta euskaraz irakurtzeko joera lantzen baita. Izan ere, 

Irungo DBHko 4. mailako ikasleek aldizkaria jasotzen dute doan 6 hilabetez, euskarazko 

irakurzaletasuna sustatzeko ekimen modura. Bestetik, ikasturtearen amaieran aldizkaria jasotzen duten 

ikasleei hainbat galdera egiten omen zaizkie eta horien artean, gehiengo batek euskaraz gehiago irakurri 

duen erantzuna jaso da.  

 

 

Aurrera begira, aldizkariaren kudeaketa arduradunek esandakoaren arabera, programa honekiko 

gurasoen inplikazioa gehiago landu beharko litzateke. Izan ere, familiei aldizkariaren harpidetza 

eskaintzen zaienean, doako harpidetza gehiengoak burutzen du, baino ordaindutako harpidetza (urte 

guztiko aldizkariak 18 euroren truke) partehartzaileen %10era ez da iristen. Ordura arte doan jaso 

duten produktu bat gero ordaintzea asko kostatzen zaie gaztetxo horien gurasoei. 

 

 

Azkenik, Irungo Euskara Arloak komenigarri ikusten du Donostia Komunikabideen jarraipen txostena 

eskuratzea parte hartze indizearen eta lortutako harpidetza kopuruen inguruko datuak ezagutzeko. 

 

 

 

2.2.5.- Udagiro, Irunera etorri berrientzat hizkuntza errefortzu 
programa 

 

Irungo ikastetxeetan, institutuetan eta elkarteetan dabiltzan eta 

euskararekin zailtasunak dituzten beste herrialde eta 

erkidegoetatik etorritako gaztetxoei, euskara eskola osagarriak 

eskaintzen zaizkie uztailean eta abuztuan zehar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 108

EBPN Euskara biziberritzeko plan nagusia 
Ayuntamiento   Udala

2007 urtean programaren aurrekontua 4.500 eurokoa izan zen. Bestalde Udagiro programak 2008 

urtean emandako emaitza nagusiakk ondorengoak izan ziren:  
 

 

52. Taula: Udagiro programa zenbakitan 

Ikastetxea / Guraso 
elkartea 

Izena eman 
duten Ikasle 

kopurua 

Parte hartu  
duten Ikasle 

kopurua 
5. maila 6. maila 

Ikastorduak 
guztira 

Aurre-
kontua (€) 

Belaskoenea 12 9 4 5 55,5  

Dunboa 2 4 3 1 55,5  

El Pilar ikastetxea 4 1 1  55,5  

Elatzeta 2 2 2  55,5  

La Salle San Martzial 4 - - - -  

San Vicente 3 3 3  55,5  

Toki Alai ikastetxea 2 2 2  55,5  

Txingudi  2 2 2  55,5  

Guztira 31 23 17 6 388,5 5.202 

Iturria: Irungo Udala 
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Ondorengoak, irakaskuntza esparruko eragileek, programa honen inguruan adierazitako alderdi positibo 

eta hobetu beharreko alderdi nagusien laburpena:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Denak (aisialdia euskaraz izan dezaten aukera, 
taldea sortzea,...)” 

• “Egotea, irautea, oso positiboa da.” 

• “Etorkinak integratzeko ezinbestekoa da 
programa hau.” 

• “Euskara ikasleen integrazioaren prozesuan oso 
lagungarria da.” 

• “Ikasleentzat udako oporrak luzeak izanik, 
euskararekin segur aski kontakturik izango ez 
luketen ikasleei baliabideak ematea suposatzen du 
programa honek. Gainera, monitoreen aldetik 
jarraipen handia dagoela ikusten da eta informe 
ona ematen dute bukaeran.” 

• “Oporretan euskara lantzeko aukera izatea, batez 
ere gehien behar dutenentzat.” 

• “Sortzen ari diren egoera berriei erantzuna eman 
behar zaie, eta hauxe da horri aurre egiteko 
programetako bat. Udan, nahiz eta hilabete bat 
izan, beste lurraldeetatik datozen ikasleei 
programa hau eskaintzea oso positiboa, 
beharrekoa, ikusten dut.” 

• “Uda osoan euskararekin kontaktua izatea 
ahalbideratzen du; ikasturtean zehar ikasitakoa 
erreforzatzen da horrela.” 

• “Partehartzaileen ezaugarriak zabaltzea bertako 
ikasleentzat ere, iraupena handitzea,…” 

• “Eskaintza adin guztietara zabaltzea.” 

• “DBHn ere oso beharrezkoa da eta ezartzeko 
borrokan ibili behar izan dugu.” 

•  “Urtetik urtera egiten dutena koordinatua 
egotea, gauzak ez errepikatzeko. Eskolan indartze 
programako laguntza jasotzen duten ikasleen 
kasuan, honek derrigorrezko ekintza bat izan 
beharko luke.” 

• “Ikuspegi ludikoa gehiago landu behar da. Ondo 
daude klaseak baina oporretan daudela kontuan 
hartuz beste zerbait ere egin beharko litzateke.” 

• “Metodologia biziagoa izan beharko litzateke. 
Jolasak eta ariketak gehiago tartekatuz (agian 
hobetu da, joan den udan ez ziren joan gure 
ikasleak).Txosten txiki bat trukatu daiteke. Eskolak 
adierazteko zein den ikaslearen beharra eta 
beraiek bueltan balorazio orokorra emateko.” 

 

 

Irungo Euskara Arlotik adierazitakoaren arabera, Udagiro egitasmoaren arazo nagusia baliabide 

ekonomikoekin loturik dago. Euskaltegietako gelatik atera eta igerilekuan, hondartzan haur eta gazte 

etorri berriei euskaraz aritzeko aukerak ematea interesgarri litzateke, udaleku kutsu handiagoa hartuz eta 

beti ere ahozko eduki transmisioa mantenuz. Baina hori lortzeak aurrekontuaren igoera eskatzen duela 

irizten dute.  
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2.2.6.- Euskararen hilabetea 
 
 

 

 

 

Irungo haur eta gaztetxoen euskararekiko motibazioan eragiteko 

egitasmoa da berau: eskolorduetan haurrei euskarazko kalitate 

handiko ikuskizunak ikusteko aukera ematen zaie; Irungo ikastetxe 

eta institutuetan egiten den euskarazko ekoizpena ezagutzera 

ematen da, horretarako ekoizpen hauek jasoko dituzten bi aldizkari 

argitaratuz (Irunero Ale Bereziak); azkenik, euskararen inguruan jai-

giroa sustatzeko amaiera ekitaldi bat antolatzen da. Haurren 

euskararekiko motibazioan eragin nahi da, euskararen aldeko jarrera positiboa sustatuz. Irakaskuntzaren 

esparruaz gain kulturgintzarenean ere eragiten da programa honekin, nahiz eta gaztetxoenetara 

bideratutakoa izan soilik. 

 

 

53. Taula: Euskararen hilabetea programa zenbakitan 

Adierazlea 2006 2007 2008 

Hartzaile kopurua  8.800 haur eta gazte 8.800 haur eta gazte 8.800 haur eta gazte 

Aurrekontua  43.129 € 51.909 € 56.246 € 

Iturria: Irungo Udala 
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54. Taula: Egitasmoaren barnean programatutako ikuskizunak 2006-2008 epealdian  

Urtea 
Programazioa 

2006 2007 2008 

"Alaia" "Andersen, ahatetxo 
itsusia" 

"Titirikontu kontari" 

"Txio-Txioka" "Artea" "Karabas" 

"Munchausengo baroia" "Galipotx" "1937, Gogoaren 
bidezidorretatik" 
"Amamaren memoria" 

Ikuskizunak 

"Otehitzari biraka" "Groau" "Sommer jaunaren 
istoriak" 

Haur parkea Haur parkea Haur parkea 
Amaiera ekitaldia Oskorri "Doktor Do, 

Re, Mi" 
Kanpanolue, berbena 
bat baino gehiago 

Kiki, Moko eta Flax 

Iturria: Irungo Udala  

 

Hauetxek, programa honen inguruan jasotako alderdi positibo eta hobetu beharreko alderdi nagusien 

laburpena:  
 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Aldizkaria egiteko eskolan ematen diren 
jarduerak eta ekitaldiak, orokorrean, 
interesgarriak dira ikasleentzat.” 

• “Euskara hirian ikusten da eta eskola guztiek 
batera parte hartzen dute. Jaialdiak gurasoen 
partaidetza ere bultzatzen du.” 

• “Euskaren erabilera bultzatzen duten 
aktibitateak antolatzen dira. Gainera, ikasleei 
euskara eskolako arloa bakarrik ez dela 
erakusten zaie. Beste ikastetxeetan eta hirian 
euskararen inguruko kezka, lana eta bultzada 
ere ematen dela ikus dezakete ikasleek.” 

• “Haurren artean euskara lantzen da.” 
• “Herriaren aurrean hizkuntzaren inguruko 

hausnarketa egiteko aukera ematen du.” 
• “Hirian antolatzen dira ekintza bereziak euskara 

bultzatzeko urteko momentu puntual batean 
kontzentratuz. Irunero egokia da eta emanaldiak 
ere bai.” 

• “Hizkuntza aberasteko oso modu eraginkorra 
iruditzen zait.” 

• “Ikasleek zenbait ikuskizunetan parte hartzeko 
aukera dute, batez ere txikiek.” 

• “Irungo eskola guztiak elkartzeko aukera, 
kalitate handiko zenbait emanaldi ikusteko 
aukera,…” 

• “Antolatutako jarduerak ez daitezela gera 
ikastetxe mailan: asteburuetan, familiak 
erakartzeko planak,… sortzea.” 

• “Egutegia gehiago adostu beharko litzateke, 
aurkeztu eta prestatu baino lehen.” 

• “Oso zaila da antolaketa eta ahalegin handiak 
egiten dira hoberena lortzeko. Agian aurrekontu 
eskasa dute euskara zerbitzuan eta ezin dute 
gehiago egin. Hori izan daiteke hobetzeko 
puntua.” 

• “’Hilabetea’ du izena baina praktikan egun pare 
bat besterik ez dira.” 

•  “Garestiegia da.” 
• “Zenbait antzezlanen maila oso altua zen gure 

ikasleentzat eta ez zuten ulertzen.” 
• “Irunero aldizkaria kaleratzeko gastatzen den 

diru hori ez dugu oso eraginkorra ikusten, 
antzezlan gehiago ekartzen erabiliko genuke.” 

• “Agenda 21 kontuan hartu: aldizkariaren paper 
mota eta kopurua… Agian, lanen erakusketa bat 
egin daiteke, besterik gabe.” 

• “Programaren izaera puntualegia da.” 
• “Zinema zabaldu kanpora, areto 

komertzialetara.” 
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Udal mailan zeresana sortarazten duen programa da aztertzen ari garen hau. Euskara Arlotik, 

euskararekiko  motibazioan eragiteko lantzen den programa bakarrenetakotzat daukate eta garrantzia 

handikoa, horrexegatik hain xuxen ere. Programa egonkortzeko, bi ekinbide lantzeko aukera aztertzea 

proposatzen dute: aldizkariak prentsa eskolarra bihurtu eta aktibitateak herriari begira ere antolatu, 

ikasleei ez ezik heldu eta nagusiei bideratuta (euskaraz hitzaldiak, saioak, etab. antolatuz). 

 

2.2.7.- Bagabiltza: institutuetako euskara elkarteen topaketak 
 

“Bagabiltza topaketak” 2007an egin ziren lehen aldiz, Irun eta Hondarribiko Ikasleen Euskara Elkarteek 
ekar ezagutu zezaten. Eskualdeko Hizkuntza Normalkuntza Planetan sartuta dauden hainbat ikastetxeen 
artean sortutako proposamena izanik, Irungo 
Berritzeguneak eta Hondarribiko eta Irungo 
Udaletako Euskara Arloen laguntzaz bideratzen da 
egitasmoa. Helburua beraz,  ikasleen euskara taldeak 
sustatzea eta hornitzea. 

Topaketa txandaka antolatzen da, 2007an eta 

2009an Hondarribian, 2008an Irunen eta 2010ean 

berriro egingo da Irunen. 

 

Honakoak, programaren inguruan jasotako positibo eta hobetu beharreko alderdi nagusiak:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Euskararen erabilera adin bereko beste 
gazteekin, ikastetxe bereko ikasleak ez 
direnekin lantzen da.” 

• “Ikastetxe desberdinetako euskara taldeen 
arteko harremanak sustatzen ditu.” 

• “Orain arte lortu ez den arren, ikasleen parte 
hartzea handitzeko aukera ona da.” 

• “Indar gehiago eman beharko litzaioke 
ekimenari.” 

• “Oso ekintza puntuala bilakatu da.” 

 

 

Irungo Berritzeguneko ordezkariaren hitzetan, programa hau, ez dago oraindik kontsolidatua, eta egun 

abiatzen ari da. Ikastetxeetako Euskara Elkarteen bilgune honen helburua euren esperientziak 

konpartitzea izanik, errefortzu modura pertzibitzen dute, euren jardunerako pizgarri eta indargarria 

beharko lukeena. 
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Bestetik, Irungo Udaleko Euskara Arloa aztertzen ari den aukeretako bat da programa hau Euskaraz 

Baietz! programarekin lotzea, diru-laguntza lerro bat abiatuz euskara elkartea bere institutuan antolatu 

nahi duenarentzat. 

 

2.2.8.- Lanbide heziketako plana 
 

Lanbide heziketako ikasleen praktikaldiak 
euskalduntzeko egitasmoa, euskarazko 
eskaintza indartu eta bermatzea helburu 
duena.  

EBPNk bere egiten du zentro ezberdinetako 

ikasleek beraien praktikaldiak eta ondorioz, ia 

kasu gehienetan, beraien lehen lan 

esperientzia, euskaraz egin ditzaten aukerak 

ematea. Testuinguru horretan eman ditu 

Irungo Udalak hainbat urrats eta horietako bat izan da, bertako 3 Lanbide Heziketako institutuetako 

euskara eta praktika arduradunekin lan mahaia osatzea. Koordinazio gunea osatuta egonik, berau 

dinamizatzea eta ondorengo helburu zehatzak lortzea izan da erronka: batetik, Lanbide Heziketako 

ikasleek praktikaldian euskaraz ere egin ditzaten aukera eskaintzen duten enpresen errolda osatzea, 

horixe izan zen zehazki 2006 urtean bideratutako ekintza; bestetik, Irungo Institutuetan hizkuntza 

normalkuntzaren inguruan egindako ahaleginari jarraipena ematea, ikasleak lan munduan sartzen 

direnerako. 

 

Irungo La Salle, Bidasoa BHI eta Plaiaundi BHI institutuez gain, honako enpresa hauetan eragitea da 

programaren helburua: ALCAD, S.A.A LGON EMM, S.L BRIOCHE PASQUIER RECONDO, S.L. 

CONSTRUCCIONES DUMBOA, S.A. DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

(DECOEXSA)DINUY, S.A.EXCAVACIONES UGARTE, S.L.FERLI, S.COOP.LAMPARAS Y 

DECORACION LAMDEC, S.L.LUSO ESPAÑOLA DE PORCELANAS, S.A. PORCELANAS BIDASOA, 

PASTELERIA AGUIRRE, S.L.PLASTICOS ALAI, S.A.SELLEX, S.A.SICESAL, S.A.SNA EUROPE 

INDUSTRIES IBERIA S.A.TALLERES AGO, S.L.TALLERES DE ESCORIAZA, S.A. (TESA)TECSA 

EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.TIRADORES EGOKI, S.A.TRANSNATUR NORTE, S.L.TROYMEC, 

S.L.UNIALCO, S.L.ZENTEN-BERNHARD GROTEN, S.L.URGO. 

 

Lanbide Heziketa dauden eta 2008an praktikak egin dituzten gazteak izan dira proiektu pilotu honen 

xede taldea. 25 enpresetatik 19 bisitatu dira 2008an zehar, gainerakoek ez dute gaiarekiko interesik 

azaldu.  
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Krisi ekonomikoak eragin handia izan du proiektuan, izan ere, enpresa askoren kezka ez baita 

momentuan euskara, baizik eta bizirautea. 

 

Aurrerantzean, Lanbide Heziketako Lan Mahaiari eutsi beharrean, Irungo Berritzeguneak ikastetxeekin 

egiten dituen bileretan aztertuko da gai hau.  

 

Irakaskuntza eremua ez ezik, lan-arloa ere ukitzen da programa honekin. Urtero, 6.500 euro inguruko 

aurrekontua izan du. 

 

Galdeketari erantzun dioten eragileek aipatutako alderdi positibo eta hobetu beharrekoen artean, 

azpimarratzekoak:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Oso garrantzitsua iruditzen zait, zeren lanbide 
heziketako ikasleek jarraipena dute enpresa 
munduan. Azken finean hauetan garatuko dute 
bere lanbide bizitza guztia. Langile gazte asko 
euskaldunak dira baina erdararako ohiturak 
azkar hartzen dituzte. Ikasle euskaldun batek 
praktikak euskaraz egingo dituela ziurtatzea 
funtsezkoa da, zeren hasiera horrek finkatuko 
ditu ikasle horren hizkuntza ohiturak enpresa 
munduan. “ 

• “Gero eta enpresa gehiagok ematen diote 
garrantzia euskarari. Erabilpena adierazten duen 
ziurtagiri gehiago lortzeko sustapena lana egin 
beharko litzateke. Gehiago garatu beharreko 
gaia da hau.” 

• “Bilera askotan parte hartu genuen ekimenaren 
hastapenetan baina esfortzu handia zen eskolan 
ordezkapenak utzi eta bileretara joatea eskola 
orduetan. Bitartekoak jarri beharko lirateke 
horretarako.” 

 

Euskara Arlotik bertatik adierazten denez, Lanbide Heziketako plangintza oso momentu interesgarrian 

eten behar izan zen diru faltagatik. Aurrera begira, hainbat bailaratan abiatutako esperientziak ezagutu 

eta emaitzak gertutik ezagutzea komenigarria ikusten dela irizten diote,  programarekin aurrera jarraitu 

baino lehen. Aurrera begira, eskualde arteko ahaleginen koordinazioa areagotzea eta oro har planaren 

harilkatze finagoa bideratzea proposatzen dira Euskara Arlotik.  

 

2.2.9.- Koordinazio gunea 
 
Euskararen erabilera bultzatuko duen Euskara Batzordean ikastetxeen presentzia bermatzea da 

programa honen helburu nagusia. Irungo ikastetxeekin, Hezkuntza Sailarekin eta Berritzegunearekin 

koordinatzeko gune iraunkor hau kudeatzen du Irungo Udalak, hizkuntza normalizazioaren inguruan 

dauden gai komunak eta proposamenak jorratzeko. Urtean lau bilera egin ohi izan dira Irungo 

ikastetxeetako eta Berritzeguneko arduradunekin.  
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2.3.- EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA 
 

 

Plangintzaldiaren hasieran esparru honetarako ezarritako helburua, alde batetik, hiritarrak euskarara 

hurbiltzeko motibazioa lantzea izan zen eta bestetik, etorkizunean ia-euskaldun eta euskaldunen 

beharretara egokitzea. 

 

Bidearen hasieran egonik, zeregin handia dagoela ikusten da orokorrean; izan ere, euskalduntzearen eta 

erabileraren ekintzabideak uztartzeko egiteko ugari dago oraindik. Euskara normaltzeko bide bakarra 

erabilera areagotzea da, eta oraindik ere esparru honen indar-gunea ezagutzan datzala diote esparruan 

lanean dabiltzan eragileek.  

 

Plangintzaldi honetako lorpen eta aurrera begira hobetu beharrekoen inguruan jasotakoak ondorengo 

taulan laburbiltzen ditugu: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Euskararen ezagutza bultzatzeko prestakuntza 
saioak eta ikastaroak eremu gehiagotara iritsi 
dira: ohiko euskaltegietako ikasleak, 
transmisioa, lan mundua, merkatariak… eta 
ukitu gabeko eremuak, txikiak izanda ere, 
identifikatuta egotea garrantzitsua da.” 

• “EBPNren aplikazioan garrantzitsua izan da 
udalaren eta herriko euskaltegien arteko 
mahaia. “ 

• “Ezagutzatik erabilerarako salto hori emateko 
baliagarria izan daitezkeen programetarako 
herritarrari tresnak eskaini zaizkionean, 
erantzun egokia jaso da.” 

• “Sentsibilizazio kanpainak egin izana, orain 
arte ukitu gabeko taldeetan: nerabeak, 
etorkinak, kirol taldeak,…” 

• “Erabilera da euskalduntze-alfabetatze 
eremuaren erronka nagusia; ezagupena lantzen 
da, erabilerarako saltoa ematea falta da. “ 

• “Baliabide gehiago: giza baliabideak, batez ere. 
Irun bezalako hiri batean, biztanleek ez dute 
ikusten euskararen beharra, horri buelta 
emateko modua bilatu behar da.” 

• “EBPN-n garbi zehazten diren eragin 
esparruetan sakontzea. Eta hizkuntzaren 
erabileraren inguruan aurrera egitea nahiz eta 
aldez aurretik jakin zeinen zaila den esparru 
hori.” 

 

 

 
Euskalduntze-alfabetatzearen esparrura bideratutako programak izan dira: Euskalduntze-alfabetatzearen 
eremuko plana, Euskara ikasle txartela, Mintzalaguna eta Euskara ikasteko bekak. 
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2.3.1.- Euskalduntze-alfabetatzearen eremuko plana 
  

Irungo Udalak azterketa bat abiarazi zuen 2007-08 ikasturtean, euskalduntze-alfabetatzearen arloan 

identifikatutako ahuleziei erantzun bat eman nahian. Hainbat lan talde martxan jarri ziren orduan, 

euskalduntze-alfabetatzean diharduten eragile ezberdinekin osatuta (euskaltegietako ordezkariak eta 

Irungo Udaleko euskara arloko teknikariak), eta eraginkortasunean zein kalitatean eragiten duten hainbat 

gai lantzen zituen azterketa bat bideratu zuen Udalak. Azterketa horretatik abiatuta, euskara ikasteko 

ahaleginean ari diren edo aritu daitezkeen irundarrentzako espezifikoa eta egokiena den euskara 

ikasketarekiko, erabilerarekiko eta irudiarekiko eta eraginkortasunari eta kalitatea hobetzeari begira, 

esparruan diharduten agenteen arteko lan mahaia osatu da. Besteak beste, ondorengoak dira mahaian 

jorratzen diren lan-ildoak: ikasleen beharretara egokitutako irakaskuntza antolaketa eta koordinazioa, 

ikasleek ikasitakoa erabiltzeko ekintza osagarrien eskaintza eta motibazioa eta sentsibilizazioa lantzeko 

programak.  

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

55. Taula: Euskalduntze-alfabetatzearen plana zenbakitan 

Urtea 
Adierazlea 

2006 2007 2008 

Hartzaile kopurua  1.200 irundar 1.087 irundar 1.500 irundar 

Aurrekontua  - 11.910 € - 

Iturria: Irungo Udala 
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Programa honen inguruan euskalduntze-alfabetatze esparruko eragileek aipatutako alderdi positibo eta 

hobetu beharreko alderdi nagusienak, ondorengoak: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Komunikazio kanal ofiziala irekia egotea.” 

• “Gure erakundea eta lana aintzat hartzea.” 

• “Egitasmoak gauzatzeko ekintzabideen disei-
nuan parte hartu ahal izatea.” 

• “Denon artean herriko egoera zertan den az-
tertu izana.” 

• “Euskaltegi guztiek parte hartzen dute. Berdi-
nen arteko tratu ona ematen da.” 

• “Irungo euskaltegiak batzeak dakarren positi-
boena da, ene ustez, irudi aldetik hobekuntza 
bat (betiko sareen arteko sasi liskarrak gainditu 
izana), beharrak detektatzeko erraztasuna, 
baliabideak eta aukerak modu egokian bana-
tzeko modua errazten du.” 

• “Mahaiaren egitura formala eta erreala zein 
den eztabaidatzea. Udalak aurrera ateratzen 
dituen lan batzuk zuzenean udal euskaltegiari 
esleitzen dizkio (gehienbat lan mundukoak). 
Horrelakoetan argi geratzen da gure rola 
azpikontratarena dela, eta horren aurrean ezer 
esateko gaitasunik ez dugu. Badakit mahai hori 
existitzen dela udal euskaltegiak ezin dituelako 
lan guztiak bere gain hartu, eta, hain zuzen 
ere, hartzen ez dituen lan horiek dira guregana 
etortzen. “ 

• “Auzoetara iristea beste aurrerapausoa izango 
litzateke.” 

• “Kanporako informazioa hobetu behar da. Udal 
euskaltegiaren presentzia areagotu ahal izateko 
giza baliabide gehiago beharko lituzke, bestela 
ekimenetatik kanpo gelditzen da.” 

 

 

Euskara Arlotik jasotako iritziaren arabera,  lorpenen artean koordinazioa bera eta programaren 

sistematizazioa leudeke, programa honen bidez esparru honetan inplikatutako eragileen artean 

informazioa partekatzea lortzen baita. 

 

Aurrera begira garatu beharrekoen artean daude, Euskara Arlokoek adierazitakoaren arabera,  

euskaltegietako lan-mahaiko hainbat proiektu: euskaltegien arteko HITZA berezia, elkarri komunikatzea 

ikasleei begirako jarduerak gastua optimizatzeko (adibidez izenemate kanpaina bateratua), 

autoikaskuntzaren aukera, etab. 
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2.3.2.- Euskara ikasle txartela 
 

2008 urtearen amaierarekin batera martxan jarria, Irungo euskara 

ikasleen ahalegina errekonozitzeko motibazio programa da honakoa. 

Irunen euskara ikasten ari diren ikasle guztiek dute Euskara Ikaslearen 
Txartela jasotzeko aukera. Euskarazko produktu eta zerbitzuei buruzko 

informazioa jaso eta prezio eskuragarriagoak lortzeko aukera ematen 

zaie txartel honekin.  
 

Ikasleak beherapenak lortuko ditu hainbat erakunde eta argitalpenek 

eskaintzen dituzten produktu edo sarreretan. 

Adibidez,  Amaia Kultur Zentroa, Oiasso Museoa, Txillida Leku, Aquarium 

eta Zientziaren Kutxagunea. Halaber,  baldintza bereziak izango dituzte 

Berria egunkarian, Luma, Argia edota Gaztezulo aldizkarietan harpidetzeko. 

 

Programa honekin erdietsi nahi diren helburuak, honakoak:  

 Irungo euskaltegiekin batera, eta elkarteen partaidetzarekin, ekintzak 
jarri abian, ikasleen euskara erabilera sustatzeko: topaguneak, 
jardunaldiak, asteburuko barnetegiak, udako barnetegiak, murgiltze 
ekintzak... 

 Herritarren artean euskara ikastearen garrantziaz sentsibilizatu eta 
herrian euskara ikasteko dauden aukeren berri eman. 

 Euskara ikasten ari direnak euskara erabil dezaten motibatzea. 
 

4.800 euroko aurrekontua izan du programak 2007 nahiz 2008. urteetan, liburu-dendekin, 

diskodendekin, argitaletxeekin eta hainbat museorekin izandako elkarlan eta kudeaketarako.  

Honakoak, aipatutako alderdi positibo eta hobetu beharreko alderdi azpimarragarrienak: 
 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Euskara ikasleak bakarrik ez dauden inpresioa 
jaso dezakete, beren herriko udalak babesten 
dituena.” 

• “Abantaila ekonomikoak.” 

• “Euskararen erabilera bultzatzen ahal du.” 

• “Euskarazko ikuskizunetara joatea 
ahalbideratzen du, eta positiboa da. “ 

• “Euskarazko produktuak eskuragarriago jartzen 
ditu.” 

• “Tramitazioak azkarragoa behar du izan.” 

• “Zerbitzuak eta txartelaren kudeaketa: Oraindik 
zerbitzuen zerrenda txikia da, handitu beharra 
dago. Bestetik, txartela eskatzen denetik 
entregatzen denera arteko epea oso luzea da, 
askoz arinagoa beharko luke; bestela ikasleek 
ez diote sinesgarritasunik emango ekimenari.” 

• “Beharbada Mintzalaguna egitasmoan parte 
hartzen duten mintzalagunei nahiz 
mintzakideei txartela eskuratzeko aukera 
zabaltzea.” 
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Euskaltegietan ikasten ari diren ikasle ia denek parte hartzen dutela  programan adierazten dute Euskara 

Arlotik,  eta beraz, ikasleen artean ikusmina sortzea lortu duela esan behar. 

 

Bestalde, oraingoz liburu-denda bakarrak parte hartzen du programan. Programaren kudeaketa lanaz 

gain beste alderdi batzuk ere landu beharra ikusten da: eskaintza berriak gehitzeko ahaleginak egin eta 

txartela beste eskaintzekin bateratu (zozketak, jardueren agenda, etab.). 

 

2.3.3.- Mintzalaguna programa 
 

Euskara ikasten ari diren irundarrek mintzapraktika egiteko aukera eskaintzen duen egitasmoa. Euskaldun 

berri eta euskaldun zaharren arteko elkargunea ere bada, hiri dinamikan eragina duten erlazioak 

sortzeko aukera ere ematen duelarik.  Euskaldungaiak (ikasten ari direnak) eta euskaldun osoak 

(euskaraz mintzatzen direnak)  4 edo 5 laguneko taldetxotan elkartzen dira eta gero beraiek erabakitzen 

dute zer egin: paseatzera joan, erosketak egin, kafetxoa hartu... baina hori bai, helburua garbi dutelarik: 

esparru ez formalean euskaraz hitz egitea. Egitasmoak ez du asteroko taldekako bileretan gelditu nahi,  

eta euskaldun oso eta euskaldungaien arteko harremanak sustatze aldera,  denek batera egiteko ekintza 

bereziak ere antolatzen dira:  irteerak (mendira...), tailerrak (sukaldaritza, argazkilaritza...), kultur 

ikuskizunak (antzerkiak...), bestelakoak (bertso afariak...) 

 

Irungo Udalak Irun Iruten Euskara Elkartearekin duen hitzarmenaren barruan kokatzen den egitasmoa da 

honakoa.  
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Programa honen inguruan bildutako alderdi positibo eta hobetu beharreko alderdi nagusienak, 

honakoak: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Erabilera nahi dutenen artean bultzatzeko 
modu oso egokia.- Euskaldunen espazioa 
zabaltzeko egokia.” 

• “Irun Irutenen kudeaketa egokia.” 

• “Euskara ikasleak klasetik kanpo euskaraz hitz 
egitera animatzen ditu egitasmoak eta beraien 
ikaste prozesuan aurreratzen dutela eta hitz 
egiteko eta ulertzeko gai direla ikusten 
dutenez, izugarri motibatzen dira.” 

• “Antolatzen diren ekintza osagarriek jende 
berria ezagutzeko aukera emateaz gain, 
euskaraz burutzen diren ekintzetan (irteerak, 
kultur emankizunak, tailerrak..) parte hartzeko 
gai direla sentitzen dira.” 

• “Kaleko hizkerarekin egiten dute topo.“ 

• “Euskara komunikatzeko erabiltzen dute.” 

• “Parte hartzaile guztiena. Batzuek programa 
horretan aurkitzen dute euskaraz hitz egiteko 
eta euskara ikasteko bide egoki bat.” 

• “Programa sendoa da, urteetako eskarmentua 
duena eta ‘prentsa’ ona gainera.” 

• “Teknikaria izatea horretaz arduratzeko.” 

• “Hobetu beharrekoa baino, proposamen bat 
egin nahi nuke: Hendaiako AEK biltzea 
egitasmora, eskualde ikuspuntua segurtatze 
aldera.” 

• “Mintzalaguna euskara kalean erabiltzeko 
lehendabiziko pausua suposatuko luke. 
Suposatzen da bertan parte hartzen dutenek ez 
dutela euskaraz norekin hitz egin, baina hori ez 
da kasu guztietan egia. Familian, 
lagunekin...euskaraz hitz egiteko aukera 
dutenengan eta egiten ez dutenengan nola 
eragin bilatu beharko litzateke.” 

• “Auzoetara iritsi behar da.” 

• “Giza baliabide gehiago beharko lirateke, baina 
boluntariotzan baliatzeak daukan alderdi txarra 
horixe da.” 

• “Egitasmoaren inguruko komunikazioa landu 
(propaganda gehiago egin,...).” 

• “Laguntzaile gehiago bilatzen jarraitzea 
beharrezkoa da eta hauek aukeratzerakoan 
benetan normalizazioa bilatuko dutenak 
aukeratzea.” 

 
 

Programaren kudeaketaz arduratzen den Irun Iruten elkartearen iritziz, mintzalaguna egitasmoa 

sendotzen ari da eta gero eta ezagunagoa da irundarren artean, eta aurrerapauso garrantzitsua da hori. 

Gaur egun, 80 bat lagunek parte hartzen dute. Egitasmoan parte hartzen duten pertsonen beharretara 

egokitzea nahitaezkotzat jotzen da programaren arrakastarako eta partehartzaile kopurua mantentzeko.  

 

Hobetu beharrekoen artean, honakoak proposatzen dituzte Euskara Arlotik: mintzalagunei jarraipen 

pertsonalizatuagoa egin, mintzaguneetara hurbildu, proposatu, iradoki, jarduerak burutu, etab. 

Egitasmoa indartzea garrantzitsua litzateke, urtean zehar propaganda edo komunikazio ekintza gehiago 

eginez egitasmoaren berri emateko. 
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2.3.4.- Euskara ikasteko bekak 
 

Euskara ikasten ari diren irundarrei edo bere jarduna Irunen garatu eta euskara ikasten ari diren lagunei 

laguntza ekonomikoa ematen zaie programa honen bitartez, euskara ikas edo hobe dezaten. Bekak 

eskatu ahal izateko hauetako kasu batean egon behar da: 

1.- Irunen HABEk homologatutako euskalduntze-alfabetatze taldeetan matrikulatuta egotea. 

2.- Irunen eskaintzen ez den erritmo batean HABEk homologatutako euskalduntze-
alfabetatze taldeetan matrikulatuta egotea. 

3.- Xede berezietarako taldeetan aritzea 
(euskaltegietako talde berezietan 
matrikulatutakoak, udako euskal 
unibertsitateetako ikastaroetan izena 
emandakoak eta euskarazko aisi edo kirol 
ikastaroetan matrikulatutakoak). 

 
 
56. Taula:  Euskara ikasteko bekak programa 

zenbakitan 

Ikasturtea Adierazlea 
2005/06 2006/07 2007/08 

Beka eskariak  213 188 214 

Beka jaso duten 
ikasle kopurua 

187 142 198 

Aurrekontua € 37.943 28.460 38.457 

Iturria: 
 
 
2007/08 ikasturteko datuei erreparatuz, euskaltegika izandako beka eskaria eta guztira emandako 

dirulaguntza kopurua ondorengoa da:  
 

57. Taula:  2007/08 ikasturtean Irungo Udalak emandako 
dirulaguntzak euskaltegiari jarraiki  

Euskaltegia Eskariak Dirulaguntza 

Herri Jakintza 59 7.693 
Irungo AEK  50 7.365 
Irungo Udal Euskaltegia 91 9.791 
Hondarribiko Udal Euskaltegia 8 757 
Bestelakoak 6 12.851 

GUZTIRA 214 38.457 

Iturria: Irungo Udala 
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Eta hauetxek, euskalduntze-alfabetatzearen esparruko eragileek, programaren inguruan adierazitako 

alderdi positibo eta hobetu beharrekoen inguruan egindako laburpena:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Kopuru garrantzitsua jasotzen dute ikasleek, 
inguruko herrietakoa baino handiagoa.” 

• “Langabetuei ematen zaien laguntzari 
garrantzitsua irizten diot.” 

• “Ikasleei oso luze egiten zaie (oso luzea 
delako) jaso arteko epea.” 

• “Noizbait eztabaidatu beharko dugu zergatik 
udal euskaltegira doazen ikasleak bi aldiz 
diruztatzen dituen Udalak: lehena eskola 
orduko prezioan eta bigarrena dirulaguntzaren 
bitartez.” 

 

Euskara Arloak balorazio positiboa egiten du programaz, honi esker hainbat lagunek euskara ikasteko 

urratsa eman dutela uste baitute. Programa euskaltegiekin koordinatzen da, eta haien bidez helarazten 

zaie  informazioa zuzen-zuzenean ikasleei. 

 

Hobetu beharrekoen artean, Euskara Arloaren eta euskaltegietako ordezkarien arabera, bekaren 

ordainketa interesatuei orain baino lehenago egitea legoke, baina horrek konponbide zaila duela ere 

eransten dute Udaletik; izan ere, HABEk diru-laguntzak ebatzi arte ez du Irungo udalak ebazpena egiten 

gain-finantziazioa gerta ez dadin eta hori urtarrila–otsaila aldera izaten da. 
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2.4.- FAMILIA BIDEZKO JARRAIPENA 
 

 

Beste hainbat esparrutan bezala euskararen familia bidezko ondorengoetaratzea lortzeko plan integral 

bat diseinatzeko Udalak zuen asmoa egikaritzea lortu da esparru honi dagokionean. Horri esker, 

familiaren une ezberdinak aztertu eta normalizazio ekintzak proposatu dira unean-unean. 

 

Aztergai dugun plangintzaldiaren aurretik, eremu honetan bideratutako interbentzio gehienek 

bikotekidearen motibazioan (sentsibilizazio-kanpainak...) eta hizkuntza gaitasunean (ohiko eskolak, talde 

bereziak...) eragitea izan dute helburu. Irungo familietan euskararen ondorengoetaratzea sendotzeko 
planarekin, beraz, azken urteotan eman den aurrerapausoa nabarmena izan da, besteak beste familiaren 

harreman sarearekin lotutako euskararen erabileran eragin nahi duelako.  

 

Laburbilduz, ondorengoak dira lorpen eta hobetu beharrekoen inguruan jasotako alderdiak: 

Lorpen eta aurrerabideak: 
Hobetu beharrekoak eta kontuan hartu 
beharrekoak: 

• “2009an Udalak abiarazitako ‘familia plana’ 
oso garrantzitsua da, erabat beharrezkoa 
esparru honetan eragiteko; emaitzak ikusteke 
daude.” 

• “Irunen esparru honetan eragiteko beharraz 
eragileak  ohartaraztea lortu da.” 

• “Ikasle txikienen gurasoen euskararekiko 
motibazioa handiagotzen doa pixkanaka.” 

• “Esfortzua egin da eta aktibitate eta programa 
zehatzak ezarri dira, familietara bideratutako 
eskaintza handiagotuz.” 

• “Familia transmisioaren bidean, aisiako ekintza 
berriak sortu eta bultzatu eta 12-16 urteko 
tartea bereziki zaindu ekintza erakargarriak 
bideratuz.” 

• “EBPNren beste hainbat esparrutan eragitea 
garrantzitsua litzateke: kiroldegian euskarazko 
ikastaroak ume eta gurasoentzat (familia), 
liburuak liburutegian euskaraz, zinema 
euskaraz, etab. Guzti horiek euskararen familia 
transmisiorako oso lagungarriak lirateke.” 

• “Gurasoen partehartze eta inplikazio 
handiagoa lortzeko, komunikazio euskarri 
egokiak eta mezu deigarriak landu.” 

• “Horregatik, indar gehiago jarri behar da 
programak eta aktibitateak azaltzeko, 
komunikatzeko momentuetan eta moduetan.” 

• “Euskaldun familia kopuruari eusteko eta ia-
euskaldun edo erdaldun familiak euskarara 
hurbiltzeko sentsibilizazio saioak egin. Euren 
seme-alabak elebidun izateak zein aberasgarria 
den ohartarazi, hala nola beraiek helburu 
horretan jokatzen duten rolaz.” 

• “Guraso-elkarteak bide honetan gehiago 
inplikatu arazi, eragile modura.” 
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Esparruaren azterketari jarraipena emateko, programakako balorazio bat egingo da ondorengo 

orrialdeetan, aztertutako programak honakoak izanik: Irungo familietan euskararen ondorengoetaratzea 
sendotzeko plana, Euskara ikasteko gurasoentzako laguntzak eta Euskarazko produktuen katalogoa. 

 

2.4.1.- Irungo familietan euskararen ondorengoetaratzea sendotzeko 
plana 

 

2008 urtean martxan jarritako plangintza honek, euskara 

familiaren bitartez transmititzeak duen garrantzia gizarteratzea 

eta guraso euskaldunak sentsibilizatzea du helburu. Bikote 

hizkuntzan, ama-hizkuntzan eta familia-hizkuntzan eragin nahi 

da, familia esparruan euskararen erabilera sendotu eta 

hizkuntza ohiturak indartu edota aldatzeko bidean.  

31.900 euroko aurrekontua du programa honek. 

 

58. Taula: Familia planaren urrats nagusiak eta emaitzak 

Urratsa Emaitza 

1.- Irunen familia transmisioaren 
egoera ezagutu. Diagnostikoa. 
Erdi-egituratutako galdetegi 
bidez eskuratu da informazioa. 

• 28 ikastetxe eta haur eskolen bitartez helarazi zaie galdetegia 
Irungo 5.600 bat familiei.  

• Ikastetxeak: CEP BELASKOENEA, CEP DUNBOA, CEP 
ELATZETA, CEP LEKAENEA, EEI IKATOLA TXIKI, EEI IRUAN, 
EEI LARREAUNDI, EMEI, CEP TOKI-ALAI, CPEI ANAKA, CPEI 
DONALD, CPEI SANTA TERESA, CPEI ERAIN TXIKI, CPEIP 
IRUNGO LA SALLE, CPEIPS EL PILAR, CPEIPS SAN VICENTE, 
CPEI JUANA DE ARCO, CEP EGUZKITZA, CEP TXINGUDI 
IKASTOLA, CPEIPS ERAIN.     

• Haur-eskolak: KILI-KOLO, POTTOKI, CANTAME UNA NANA, 
DUENDECILLOS, KIKAK, TRIS TRAS, TTIPI TTAPA, KUTTUNA. 

• Guztira, 1.280 familien erantzunak jaso dira. 
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Urratsa Emaitza 

2.- Diagnostikoaren azterketatik 
familien hizkuntza ohituretan 
eragiteko zerbitzu eskaintza 
zehaztu. 

• Honakoak dira eskaintzen diren zerbitzuak:  

- Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin ikastaroak: Seme-alabekin 
jolasak, kantuak eta ipuinak lantzeko ikastaroak. Taldeak gutxienez 8 
lagunekoak eta gehienez 20koak izango dira eta iraupena 6 ordukoa. 
DVD eta liburuxka banatuko da; bertan, ikasitako jolas eta kanta 
guztiak agertuko dira. 

- Euskara eskolak Irungo euskaltegietan: euskaltegiek gurasoentzako 
propio presatutako ikastaroak. Iraupena 120 ordukoa da eta maila 
guztiak. 

- Familia-gunea: familian euskaraz aritzeko gune eta uneak eskaini nahi 
dira, haur eta gurasoentzat erakargarriak diren interesgune 
ludikoak proposatuz. 

- Aisia eskaintza: gurasoek euren seme-alabekin dauden ekimenetan 
parte hartzeko, Irunen euskaraz dagoen aisia zerbitzu eta ekimenen 
agenda jasotzeko zerbitzua, etxetik mugitu gabe, nork bere e-
mailean.  

- Euskarazko produktuen katalogoa: 0-16 urte bitarteko umeentzat 
euskaraz dauden produktuen katalogoa jasotzeko aukera emango da, 
bi modutan: posta elektronikoz edo etxeko postontzian.  

- Euskara ikasteko diru-laguntzak: Irungo Udalak diru-laguntzak 
eskaintzen ditu euskara ikasi nahi duten gurasoentzat. 

2.- Zerbitzu eskaintza ezagutarazi 
familietan. Informazioa biltzen 
duen liburuxka diseinatu eta 
banatu. 

• 6.000 liburuxka banatu dira 28 irakaskuntza zentroen bitartez. 

2.- Familien zerbitzu eskaria jaso da. 

• 415 familia izan dira guztira eskaeraren bat egin dutenak. 
Zehaztuz, eskainitako zerbitzu bakoitzean interesa adierazi duten 
familia kopurua ondorengoa izan da: 

- Gurasoentzako jolas, kantu eta ipuin ikastaroak .............. 201  

- Euskara eskolak Irungo euskaltegietan.............................121 

- Familia-gunea ..............................................................182 

- Aisia eskaintza .............................................................275 

- Euskarazko produktuen katalogoa ..................................254 

- Euskara ikasteko diru-laguntzak .....................................143 

- Besterik.........................................................................15 

 

 

Zerbitzu eskaintzaren egikaritza eta kudeaketa izango da planari jarraipena emango dion lan-ildoa. 
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Programaren indarguneez eta hobetu beharreko alderdiez, honakoa galdeketa erantzun duten eragileek 
adierazitakoa:  

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Egitasmoa oso positibotzat jotzen dut, 
familiak euskararen transmisioan berebiziko 
garrantzia baitu.” 

• “Egiten den lana garrantzia handikoa da baina 
gure herrian kosta egiten da emaitzak ikustea.” 

• “Errealitatea ezagutzea lortu da honekin.” 

• “Familiei gogorarazten zaie transmisioaren 
garrantziaz.” 

• “Garrantzi handia dauka familietan eragitea, 
eragina umeetara eta gazteetara luza dadin.” 

• “Hizkuntza bat indartzeko esparru 
inportanteenetako bat familia da. Esparru honi 
garrantzi handiagoa eta laguntza handiagoa 
ematea funtsezkoa deritzot.” 

• “Orokorrean gurasoei eskaini zaien baliabideak 
oso egokiak dira.” 

• “Publizitate kanpaina eraginkorragoa, 
ikastetxeen bidez nahiz komunikabideen 
bidez.” 

• “Saiakera asko egiten dira. Eskaintza egiten 
zaie baina erantzuna eskasa da.” 

• “Hutsune nagusienen artean zabalpenarena 
aipatu daiteke eta adibide bat: Irungo 
udaletxearen edota euskararen arloaren 
webgunean horri buruzko informazioa bilatzen 
baduzu ez duzu deus topatzen. Nik ama 
bezala parte hartu nuen inkestan, eskolaren 
bitartez, baina emaitza horien berri ez zait 
iritsi.” 

• “Emaitzak ikusteko eta baloratzeko garaiz da 
oraindik.” 

• “Helduetara iristea ez da erraza. Indar gehiago 
jarri behar da programak azaltzerakoan, horien 
berri ematerakoan; formula berriak asmatu 
behar dira.” 

• “Aurtengo ikasturtean plana oso berandu jarri 
zen martxan (informazioa gurasoei beranduegi 
luzatu zitzaien; ordurako euskaltegietako 
eskolak,esate baterako, hasita zeunden). Epeak 
ez datoz bat, sarri, horrelako programen eta 
ikastetxeetako erritmoaren artean.” 

• “Triptikoak eta argitaraturiko beste informazioa 
ematerakoan koordinazio maila hobetu beharra 
eta erabiltzen diren baliabideak (paperezkoak) 
era jasangarriagoan banatzea. “ 

• “Bestelako formatu sinple eta erakargarriagoak 
bilatu behar dira familiak inplikatzeko.” 

 

Irungo Euskara Arloak, programa baloratzerakoan, garrantzia handia ematen dio gai honen inguruan 

eskaintzaren eta eskariaren ikuspegiak prozesu batean integratu izanari. Izan ere, plangintzaren oinarria 

den diagnostikoari esker, egun badakigu nola funtzionatzen duen euskararen transmisioak Irunen eta 

non jarri behar diren indarrak. 

 

Planean familiei eskaintzen zaizkien zerbitzuak behar bezala lotu, ongi jakinarazi eta bideratzea aurrera 

begirako oso urrats garrantzitsuak izango dira.   
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2.4.2.- Euskara ikasteko gurasoentzako laguntzak 
 
 
Irungo ikastetxeetan matrikulaturik dauden Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleen gurasoek euskara ikas 

eta erabiltzea helburu duen dirulaguntza programa da. Euskara ikastaroak, ipuinak kontatzen ikasteko 

tailerrak, haur jolasak ikasteko tailerrak eta haur kantak ikasteko tailerrak antolatzen dira. Ikastaro eta 

tailerrak mugatuak dira, hau da, guraso taldeentzat dira eta talde berarekin burutzen dira.  

 

59. Taula:  Euskara ikasteko gurasoentzako laguntzak programa zenbakitan 

Ikastetxea / Guraso 
Elkartea 

Urtea 
Talde 
kop. 

Ikasle 
kop. 

Maila 
Ikastor-

duak 
guztira 

Aurre- 
kontua (€) 

Dirula-
guntza 

(€) 
2007 2 16 104 240 8.400 4.200 TXINGUDI IKASTOLA 

LHI 2008 1 11 103 120 2.072 1.036 
2007 2 16 101, 104 240 8.400 4.200 

TOKI-ALAI LHI 
2008 1 14 105 120 2.637 1.318 
2007 1 8 101 120 4.200 2.100 

EL PILAR 
2008             
2007 1 9 102, 103 120 4.200 2.100 

ELATZETA GE 
2008 1 10 105 120 1.884 942 
2007             SAN VICENTE DE 

PAUL 2008 1 10 104 120 1.884 942 
2007             

EGUZKITZA 
2008 1 13 101, 102 120 2.449 1.224 
2007 5 43   590 20.430 12.600 

GUZTIRA 
2008 4 58   600 10.927 5.463 

Iturria: Irungo Udala. 
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Jarraian, galdeketa erantzun dutenek, programaren indargune eta hobetu beharreko alderdi gisa 

azpimarratutakoa:   

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Beharrezkoa da eta zenbaitek aprobetxatzen 
du.” 

• “Programa honetan izena eman nahi izan duten 
helduei erraztasunak eta baliabide egokiak 
eskaini zaizkie.” 

• ”Familietan, gurasoek ikusi dute euskara ikasi 
eta hitz egitea ez dagokiela bakarrik umeei, 
baizik eta eurei baita ere.” 

• “Programa honek urteak daramatza. Euskaraz 
ez dakiten gurasoen euskara ikasteko  interesari 
erantzutea, laguntzea ezinbestekoa da.” 

• “Oso garrantzitsua da gurasoak euskalduntzea, 
seme-alabekin euskaraz jarduteko.” 

• “Erantzun eskasa izan arren, programa ondo 
dagoela iruditzen zaigu.” 

• “Beste mota bateko ikastaro edo informazio 
labur eta konkretuagoak beharko lirateke, 
agian, gurasoak gehiago animatzeko.” 

• “Euskara ezagutzeak, hitz egiteak eta 
transmisioak duen garrantziaz informazio 
zabalagoa eskaini beharko litzaieke guraso eta 
helduei, honen benetako garrantziaz jabetu 
daitezen.” 

• “Gurasoek eskatzen dutena hauxe da: eskolan 
bertan izatea (ez dugu tokirik eskolan) eta 
ordutegiak malguagoak izatea (nahiko malguak 
dira baina...). “ 

• “Azken urtetan gurean behintzat guraso 
gutxiagok agertu dute interesa, agian 
publizitate gehiago egin behar diogu geure 
hasierako gela-bileretan ere.” 

• “Diru-laguntza eskaeren arloan, ez zait logikoa 
iruditzen gu (ikastetxeok) horretan parte 
hartzea. Guk euskaltegiari gure guraso 
interesatuen zerrenda pasatzen diegu. Hori 
eginda, zergatik ez da euskaltegia zuzenean 
diru-laguntzak kudeatzen dituena, gure 
bitartekaritzarik gabe? (azken finean beraiek 
egiten dute hasierako eta bukaerako txostena)” 

 

Hainbat ikastetxetako ordezkarien hitzetan, euskara ikastaroetan guraso gutxik ematen dute izena, 

aukerazko ordutegi eta prezioen inguruko arrazoiak emanaz. Hori dela eta, ikasteko modu eta aukera 

ezberdinak proposatzea egokia izango litzateke: internet bidez, jolaserako ikastaro motzak.  

 

Gainera, Euskara Arloaren nahia da Irunen gero eta ugariagoak diren haurtzaindegi eta haur eskolei ere  

programa hau modu sistematikoan zabaltzea, parte hartzaileak gehitzeko bide bezala. 
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2.4.3.- Euskarazko produktuen katalogoa 
 

 

Gurasoentzako eta 16 urte bitarteko haur eta gazteentzako ehunka erreferentzia biltzen ditu katalogoak, 

hainbat ataletan sailkatuta: musika, liburuak, aldizkariak, filmak, jostailu eta jokoak, DVD eta informatika 

produktuak, komikiak eta gurasoentzako produktuak. Zenbait ataletan, adinaren araberako banaketa ere 

egiten da. Katalogoan ageri diren produktu horiek eskualdeko saltoki edo liburu-dendetan eskuratu ahal 

dira. Katalogoan agertzen diren produktuak haur eta gazteei zuzendutakoak badira ere, katalogoa bera 

guraso eta haurren sendi eta ingurukoei zuzentzen zaie, hauek baitira azken batean produktu horiek 

oparituko dizkietenak. 

 

Etxeko haur eta gaztetxoek euskaraz jolasteko, ikasteko, irakurtzeko edo gozatzeko  aukera izan dezaten 

tresna erabilgarri bat eskaintzea lortu nahi du Irungo Udalak programa honekin. 

 

Euskarazko produktuen katalogoaz gain, euskararekiko sentiberatzeko ipuin eta kanten bilduma ere 

banatu da Irungo haur eskola, haurtzaindegi eta lehen hezkuntzako ikastetxeetako haurren artean. 

Programak 3.000 euro inguruko aurrekontua dauka.  
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Honakoak, galdekizunari erantzundakoek, programa honen inguruan azpimarratutako alderdi positiboak 

eta hobetu beharrekoak:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Euskarazko produktuei buruzko informazioa 
zabaltzen da, modu erosoan.” 

• “Zenbait ekintza eta laguntza eskaintzen dira 
haurrak euskaraz hezi eta bizi daitezen. Hori 
ongi baloratzen dut.” 

• “Famili guztietara iristen dela zein produktu 
dauden euskaraz eta eskura dute erosketak 
egiterakoan.” 

• “Gurasoek euskaraz dauden produktuen 
katalogoa jasotzea positibotzat jotzen dut. 
Gabonetan hainbeste kontsumitzen den 
garaian, euskal produktuak ezagutaraztea ongi 
dago.” 

• “Gurasoetara iristeko beste bide batzuk landu. 
Ez dakit informazioa iristen zaien eta 
iritsitakoari jaramonik egiten ote dioten.” 

• “Agian, etxeetara helarazi zein zerbitzu eta 
dirulaguntza dauden euskararen alderdian.” 

• “Maila guztietan hobetu eta bermatu behar da 
euskararen presentzia.” 

• “Gaur egun ’katalogo’ gehiegi jasotzen ditugu 
eta batzuetan horrelako informazioa 
zakarretara doa zuzenean. Alde hau kontutan 
hartu beharra dago.” 

• “Ez dakit zenbat diru joaten den horretan, 
baina agian datorren urteari begira gurasoei 
posta elektronikoz ere bidaltzeko proposamena 
aztertuko nuke. Gaur egun guraso gehienek 
badute posta eta ikastetxearen jakinarazpenak 
gehienak modu honetan jasotzen dituzte. 
Honela, gutxiengo batek jaso beharko luke 
paperean.” 

• “Informazioa oso eskasa da ez dagoelako 
zerbitzurik; ez dagoena ezin eskaini.” 

• “Daukan emaitzarako, pena handia ematen dit 
horrelako dirutza eta papera horretan 
gastatzea. Zergatik ez da euskarri audiobisual 
batean egiten (telebistako iragarkietako 
produktuak saltzen diren bezala) eta gero 
interneten zintzilikatu? Horrela guk 
dokumentua jaitsi eta behin proiektatzearekin 
nahikoa litzateke (askoz merkeago eta 
ekologikoagoa).” 

 

Euskara Arloaren iritziz, harrera ona duen produktua da katalogoa. Orain arte 0-16 urte bitarteko haur 

eta gazte guztiei banatu zaie eta Irungo Familietan euskararen ondorengoetaratzea sendotzeko plana 

abian jarri den unean, planaren barruan kokatu da programa. 

 

Baliabideak optimizatze aldera, katalogoa eskatzen duen familiari soilik helaraztea aukera bat litzateke 

eta baita papera ez den bestelako euskarriren bat erabiltzea (e-mail bidezko bidalketa…).   
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2.5.- ADMINISTRAZIOA 
 

 

Esparru honetarako, plangintzaren hasieran zehaztutako helburua hitz bakar batean laburbildu daiteke: 

kalitatea. Irundarrari eskaintzen zaion zerbitzuaren kalitatea, beste aldagaien artean hiritarraren 

asebetetze mailari estu loturik dagoen aldetik, ezinbestekoa da gure herrian hizkuntzaren aldagaia udal 

administrazioan txertatzea. Hizkuntza kalitate irizpideen osagai modura tratatu beharra Udal mailan 

barneratzea izango da kalitatearen bidean eman beharreko lehen urratsa. Udal barneko 

funtzionamenduan eta kanpora begira eskaintzen diren  zerbitzuetan hobekuntzak bultzatzeko 

egitasmoen muinean dagoen aldagaia dela euskara, hori da mezua. 

 

Irungo Udalak euskara administrazioan zerbitzu eta lan hizkuntza izan dadin neurriak hartzeko bide 

horretan egin da Irungo Udaleko euskararen erabilera planaren ebaluazioa. Izan ere, erabilera planaren 

plangintzaldi berria abian jarri aurretik ezinbesteko kontsideratu du Udalak egindakoaren ebaluazio 

batetik abiatzea, aurreko planaren indarguneak eta ahuleziak ezagutzeko. Udaleko unitate administratibo 

batekin euskaraz egin nahi eta ezin sentitzeak frustrazioa eragin lezake sarri herritarrarengan. Oraingoz, 

ez da lortu nahita ere, arlo edo departamendu guztiekin euskarazko harremanak ahalbidetzea. Bide 

luzea dago egiteke.  

 

2.5.1.- Irungo udaleko euskararen erabilera planaren ebaluazioa 
 

Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua 

arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuari jarraiki, Irungo Udalean Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Plana onartu zuen Irungo Udaleko Udalbatzak 2000ko uztailean. Helburu nagusia, 

Irungo Udalean euskararen erabilera indartzea da, bai zerbitzu-hizkuntza bai lan hizkuntza modura, eta 

hiritarren hizkuntza eskubideei erantzun egoki bat ematea. 

 

Plangintza horren ebaluaketa lan sakon bat egin zen 2008 urtean zehar ondorengo urratsak emanaz:  

 

Komunikazio fasea 

1.  Proiektua Udaleko arlo guztietako Zuzendariei  komunikatu eta aurkeztea. 

2.  Udaleko langile guztiei gutun informatiboa bidaltzea. 

 
Egitasmoaren egikaritza fasea (informazio bilketarako prozesuak) 

3.  Informazio kuantitatiboa biltzea: Udaleko langile guztiei (Planaren barne nahiz kanpo 
daudenei) norberak beteko duen galdekizunaren bidezko inkestatze prozesua zabaltzea. 
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4.  Zeharkako informazioa jaso eta aztertzea: Erabilera Planaren laburpen dossierra eta udaleko 
hizkuntza paisaiaren neurketaren emaitzak (Irungo Udaleko Euskara Arloak aurrez eginiko 
ikerketak). 

5.  Informazio kualitatiboa biltzea: eztabaida libreko talde erdi-zuzenduak Udaleko Arlo 
guztietan. 

6.  Informazioa prozesatzea: informazioaren tratamendu informatiko eta estatistikoa. 

 
Ebaluaketa fasea 

7.  Interpretazioa eta azterketa: batetik, diagnostiko orokorra, eta bestetik,  arlokako 
diagnostiko partzialak burutzea. 

8.  Ebaluazio neurketa kuantitatiboaren emaitzak aurkeztea: Irungo Udaleko Euskara Arloari 
eta ikerketan parte hartu duten Udaleko gainerako arlo guztietako Zuzendari eta 
ordezkariei. 

9.  Jarduketa-lerro estrategikoak zehaztea. 

10. Txostenak lantzea: orokorra eta arloaren araberakoak (zehatzak). 

11. Proiektuaren emaitzak aurkeztea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esan bezala, Irungo Udalean arlo ezberdinetan lanean dabiltzan 394 pertsonak osatzen zuten 

egitasmoaren abiapuntuko unibertsoa. 254 izan ziren azkenean erantzunda jasotako galdetegiak.   
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60. Taula:  Irungo udal langileen unibertsoa eta galdetegiari erantzun diotenen kopurua, 
arloari jarraiki 

Arloa Unibertsoa Erantzunda-
koen kop. 

Erantzun-maila 
(%) 

• Alkatetza 6 6 100,0 

• Lehendakaritza 49 38 77,6 

• Idazkaritza 7 5 71,4 

• Ogasuna, Garapen Ekonomikoa eta Ondarea 19 17 89,5 

• Hiritarrekiko Harremana 167 77 46,1 

• Gizarte Ongizatea 59 42 71,2 

• Hezkuntza, Kultura eta Gazteria 49 36 73,5 

• Hiri Garapena, Etxebizitza eta Ingurumena 24 21 87,5 

• Obra Arloa 14 12 85,7 

GUZTIRA 394 254 64,5 

Iturria: Irungo Udala eta Siadeco.  

 

Aurrekontuari dagokionez, 29.100 euro eskaini dizkio Irungo Udalak egitasmo honi 2008. urtean. 

 

Jarraian, Irungo Udalaren Hizkuntza Planaren ebaluaketa sistemaren adierazle kuantitatiboen sintesia 

aurkezten dugu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Grafikoa: Irungo Udaleko Hizkuntza Planaren ezagutza eta aplikazio-maila
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jarraipena altua edo nahiko altua izan dela uste dutenak

 Irungo Udalean euskararen erabilera normalizatzeko 2000-2005 Plangintza nahikoa

ezagutzen dutenak

 Langile bakoitzak Udalaren Hizkuntza Plana neurri  altuan edo nahiko altuan aplikatu duela

adierazi dutenak

 Bakoitzaren Zerbitzu edo Departamentuan  hizkuntza planak aplikazio-maila altua edo

nahiko izan duela adierazitakoek 

 Irungo Udalak oro har euskararen sustapenerako erabiltzen dituen baliabide eta lortzen

dituen emaitzen arteko erlazioa oso edo nahiko egokia dela uste dutenak

 Irungo Udalak oro har Hizkuntza Normalkuntzarako eta euskararen sustapenerako egiten

duen ahalegina behar bestekoa dela uste dutenak

 Irungo Udaleko Euskara Arloak Udal barneko Hizkuntza Normalkuntzarako egiten duen

ahalegina behar bestekoa dela uste dutenak
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22. Grafikoa: Irungo Udaleko Hizkuntza Planaren helburuarekiko adostasun-maila (guztiz ados edo 
nahikoa ados)
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 Irungo Udalerako Hizkuntza Plan baten beharrarekin guztiz edo nahiko ados 

 Hizkuntza Planak Irungo Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzen lagun lezakeenarekin guztiz edo

nahiko ados 

 Irungo Udalak hiritarrei begira berak zuzenean kudeatutako zerbitzuetan nahiz azpikontratatutakoetan

ere, zerbitzuak euskaraz ere eskaintzea bermatzearekin guztiz edo nahiko ados  

23. Grafikoa: Irungo Udaleko Hizkuntza Planaren zerbitzu eta zereginekiko interes-maila (oso edo 
nahikoa interesatuak)
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Lanpostuan bertan hizkuntza trebatzaile baten laguntza jasotzeko oso edo nahiko interesatuak 

Euskara maila hobetzera euskaltegira joateko aukerarekiko oso edo nahiko interesatuak

Euskaraz lan egiteko baliabideak (informatikoak, hiztegiak,…) eskuragarri ipintzearekiko oso edo

nahikoa interesatuak

Euskaraz sortutako testuen zuzenketa edota errebisiorako ozerbitzu azkarrean oso edo nahikoa

interesatuak
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Ebaluazio-ikerketa horretatik abiatuta, Irungo Udalean euskararen erabilera normalizatzeko urrats 

berriak biltzen dituen 2008-2010 jarduera plan berria dauka eskuartean Irungo Udaleko Euskara 

Arloak. 

 

Euskara Arloaren iritziz,  2004 urteaz geroztik ukitu gabe zegoen makro-planari heldu izana 

plangintzaldi honetako aurrerapauso garrantzitsua izan da. Udaleko langileen artean ikusmina sortzea 

lortu da. Egindako ebaluazioa sakona izan da eta ondorioz, Irungo Udaleko langileen emaitzak eta 

jarrerak azter daitezke orain. 

 

Aurrera begira egin beharrekoen artean daude, Euskara Arloko teknikarien ustetan: Irungo Udala 

administrazioaren eremuan egiten ari dena gizarteratu (Irungo Euskararen Aholku Batzordeko kideak ere 

informatu) eta egindakoari Udal mailako onarpena eman. 
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2.6.- EREMU PUBLIKOAK   
 
 
Eusko Jaurlaritzak EBPNrako zehatutako esparruen artean kokapen garbirik ikusten ez zaien bi 

programentzako sortutako esparrua da eremu publikoei dagokion hau: euskararen erabileraren kale 
neurketa eta hizkuntza paisaiaren azterketa. 

 
 

2.6.1.- Euskararen erabileraren kale neurketa 
 

2007ko abenduaren hasieran egin zen inoiz Irunen egin den neurketaldirik zabalena. Helburuak: 

• Irunen euskararen erabileraren egoera zein 
den aztertzea 

• Euskararen kale-erabileraren bilakaeraren 
norabidea eta zentzua zein den aztertzea eta 
azaltzea. 

• Euskararen erabilerak Irungo zonalde 
ezberdinetan izandako garapena.  

• Generoak eta adinak euskararen erabileran 
duten eragina.  

• Euskaldunek euskararekiko duten leialtasun 
maila neurtzea. 

• Irungo egoeraren eta antzeko ezaugarriak 
dituzten hirien egoeren arteko parekotasunak 
eta ezberdintasunak zertan diren azaltzea. 

 
Kale-neurketak hizkuntzaren erabilera erreala neurtzen du. Euskararen egoeraren berri jakiteko oso 

informazio baliotsua eskaintzen digu. Behar adinako maiztasunarekin eginez gero, euskararen erabilerak 

goranzko joera dakarren ala gainbehera doan jakin dezakegu. Hizkuntzaren berreskurapenean hartu 

behar diren erabakiak gidatzeko baliagarri izango den egoeraren argazkia ematen digu. Ildo horretatik, 

azpimarratzekoak dira azken urteotan Udalaren eskumenekoa den hizkuntza paisaian eman diren 

aurrerapausoak.  

 

Ongi antolatu eta koordinatutako egitasmoa izan dela baloratzen du Udalak; hala ere, programa 

garatzeko erabilitako metodologia egokiagoa aplikatu eta aurrera begira bestelako adierazle sistema bat 

eraiki eta elikatzeko asmoa dauka. 
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2.6.2.- Hizkuntza paisaiaren azterketa  
 
 
2007 urtearen amaieran, euskararen erabileraren kale neurketarekin batera egin zen Hizkuntza 

paisaiaren azterketaren helburua, Irungo hizkuntza paisaian euskararen presentzia ezagutzea izan zen. 

 

Idazkien hizkuntza egoera zer-nolakoa den aztertu da, euskararen presentzia idatziaren berri izateko eta 

emaitzak aurreko neurketetan jasotakoekin alderatu, hizkuntza egoera definitzen laguntzen duen aldagai 

honen bilakaera nolakoa izan den jakiteko. 

 
Orokorrean ongi antolatu eta koordinatutako egitasmoa izan dela deritzo Irungo Udalak.   

 

Eremu publikoen esparru honetan aldi berean bideratutako bi programen aurrekontua 9.207 eurokoa 

izan zen. 
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2.7.-  INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIA BERRIAK 

 

 

Nahikoa ezezaguna zaio euskarari esparru hau. Egoera horrek, hala ere, aukera paregabea eskaintzen 

dio hizkuntza minorizatuari, hizkuntzaren erabilera esparruei eta banaketa funtzionalari dagokionez. 

Izan ere, euskarak bereganatu egin dezake esparru hau landu beharreko ildoak ongi zehazten badira 

behinik behin.  

 

2006-2008 plangintzaldiaren hasieran bi bide aurreikusi ziren esparru honetan eragiteko: bide intra-

administratiboa eta gizarte-mailako interakzioa. Lehenengo bidea jorratzeko udalaren tresna 

informatikoak txukundu eta Euskara Arloko web orria martxan jarri da, eta horixe kontsideratzen da 

lorpenik esanguratsuena eremu honetan. Bigarrenari erantzuteko Irungo E-plaza sortu da, Irungo plaza 

birtuala eta euskalduna. 

 
 

2.7.1.- Euskara arloaren web-gune berria 
 
 
Euskarazko informazio-produktuen eskaria herritarren, enpresen eta sektore publikoaren aldetik gero eta 

handiagoa izan dadin informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lanak egitea izan zen plangintzaldi 

hasieran ezarritako helburua. Aipatu neurria garatzeko, Euskara Arloaren web orria sortu eta elikatzea 

proposatu zuen Euskara Arloak. 

 

 

 

 

 

 

 

Aurrez egindako lanei esker, 2009 urtean lortu da web orria martxan jartzea. Irungo Udalak badauka, 

beraz, euskararen ataria (www.irun.org/euskara/) eta bertan, hiritarri euskararekin lotuta eskaintzen 

zaizkion zerbitzuen informazioa ematen da. Web gune honen bitartez hiritarrari emango zaion zerbitzua 

informazioan oinarritzen da batez ere. Informazioa eta albisteen atala osatzeko dokumentazio lan sakon 

bat egin da. Eduki horiek ondo elikatu eta garatzea izango da erronka nagusia. 

 

Informatika Zerbitzuko partidatik finantziatu da egitasmoaren aurrekontua, 11.977 euro hain xuxen ere.   
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Esparru honetan lan egiten duten eragileek honakoa adierazten dute egitasmo honen indargune eta 

hobetu beharrekoez galdetuta: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Actualización de la información.” 

• “Nahiko baliabide badauzka Euskara Arloaren 
informazio nagusia bertatik bideratzeko.” 

• “Traducciones.” 

• “Abiatu berri du bere ibilbidea. Epe bat utzi 
behar zaio halako ondorioak atera ahal 
izateko.” 

• “www.irun.org web guneko edukien % 100 
euskarara itzultzea.” 

 

Irungo Udaleko Euskara Arloaren iritziz, esfortzu eta lan handia eskatu du programa honek. Lorpena, 

hala ere, oso garrantzitsua izan da: Euskara Arloak badu mundura begirako leihoa arloan egiten ari diren 

lanaren berri emateko, euskararen sustapenerako zerbitzu eskaintzaren informazioa bateratzeko, 

hiritarrari baliabideak eskaintzeko…  

 

Bestalde, hobetu beharrekoen artean aipatzen dute Web egituraren zurruntasunak ez duela aukerarik 

ematen hainbat kontu bertatik bideratzeko: bilatzaileak, formularioak (izen emateetarako, ikasle txartela 

eskatzeko, euskaltegiko ikasleen auto-mailaketarako…) adibidez. Gainera, euskararen agenda 

gaztelaniaz ematen da. Azken egoera hau aztertzea komenigarria  dela irizten diote. 

 

2.7.2.- E-plaza egitasmoa 
 

E-plaza euskara praktikatzeko espazio birtuala da. 

Irungo edota bailarako edonork aukera ederra dauka 

elkarren berri izateko; bereziki, haurrok eta gazteok. 
 
E-plaza honetan, eskualdeko leku esanguratsuenen 

irudikapen birtuala aurkituko dute bisitariek. Barrura 

sartuta, pertsonaia desberdinak izango dira aukeran 

eta bakoitzari jantzia eta itxura aldatuz gero, 

norberak nahi duen irudia sortzeko aukera egongo 

da. Eta orduan egongo da prest erabiltzailea Irun herriko edo inguruko txokoetatik paseoan ibiltzeko. 

Web orrian erabiltzaile bakoitzak bere etxea dauka, bere pertsonaiaren itxura aldatzeko eta e-maila eta 

pasahitza aldatzeko gela berezi bat. Gela berezi honetan beste erabiltzaileak utzitako mezu edo 

iragarkiak irakurtzeko aukera ere egongo da, deskonektatuta egon den bitartean utzitakoak adibidez.  

Irun Irutenekin Udalak daukan hitzarmenaren baitan diruz laguntzen du Udalak programa hau.  
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2.8.- LAN MUNDUA 
 

 

Euskarak Irunen irabazi behar dituen esparruen artean dago esparru sozioekonomikoa.  

 
Plangintzaldi hasieran 5 interbentzio maila proposatu ziren esparru honetan eragiteko: 

• Merkataritza-ostalaritzan euskara sustatzeko komunikazioa eta jarduera estrategiak 
sustatu. 

• Irungo enpresa mundua euskalduntzeko urratsak eman. 

• Nekazaritza eta landa turismoari atentzio berezia jarri.  

• Irunen efektu biderkatzailea eduki dezaketen 5 profesional liberalekin zuzeneko lana  
egin.  

• Garraioa eta agentzietan eragitea. Irungo Plangintza Estrategikoan, hala ere, lan-ildo 
hau beste plangintzaldi baterako uztea proposatu zen. 

 

Orokorrean, azken urteotan bideratu diren programak oso ondo baloratzen dira Udaletik. EBPN 

martxan jarri aurretik, modu residualean eragiten zen horiengan. Orain urte batzuk, pentsaezina zen 

horrelakoak egitera iristeko aukera egongo zenik (25 langile baino gehiagoko enpresetara bisitak 

sentsibilizazio lanerako, 700 merkataritza establezimenduetara bisitak zerbitzu eskaintza konkretu 

batekin). Aurrerapauso garrantzitsua izan da hori. 

 
Zehazki, bideratutako programak ondorengoak izan dira: Irungo lan munduan euskararen erabileran 
eragiteko plana, Irun 2+1, Irungo merkataritza eta ostalaritza sektorearen komunikazio, promozio eta 
hizkuntza normalkuntzarako egitasmoa, Ageriko errotuluak euskalduntzeko dirulaguntzak programa eta 

Web orriak euskalduntzeko dirulaguntza programa. 
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2.8.1.- Irungo lan munduan euskararen erabileran eragiteko plana 
 

Azken urteotan Irungo enpresetan euskara planak 

abian jartzeko sustapen lan garrantzitsuak bideratu 

dira Euskara Arlotik. Bide honetan, emandako 

urratsak ondorengoak izan dira:  

1. Irungo enpresetan euskara planak abian 
jartzeko sustapen lanak. 25 langile baino 
gehiagoko Irungo enpresetan, euskara 
planak abian jar ditzaten helburuarekin, 
aurrez-aurreko bisitak egin dira, 
enpresetako zuzendaritzarekin eta enpresa-komiteekin bilerak eginez. 

2. Irungo enpresetan euskara planak abian jartzeko dirulaguntza programa gauzatzea. Enpresak 
bere jardunean euskara integratzearen aldeko apustua egiten duenean, barne eta kanpo 
plangintzak egiteko laguntzak eskaintzeko bideak landu dira.   

3. Sustapen lan horren emaitza nagusia Bidasoa Bizirik, Txingudiko Zerbitzuak, Alcampo eta La 
Bacaladera enpresetako euskara planak ditugu. Horietako bi enpresa publikoak izanik, beste 
biek (La Bacaladera eta Alcampok) egin dute dirulaguntza eskaera.  

 
Hauetxek, esparru honetan lan egiten duten eragileek egitasmo honen indargune eta hobetu 
beharrekoez galdetuta emandako erantzun nagusiak: 

 Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Irungo euskararen ezagutza handituz doa eta 
horrek zuzenean eragiten dio lan-munduari.” 

• “Irungo udalak egitasmoa aurrera eramateko duen 
konpromisoa.” 

• “Enpresariekin izandako harreman adeitsuak.” 
• “Sindikatuetako ordezkari, udaleko euskara teknikari 

zein ordezkari politikoek gaiari emandako trataera.” 
• “Lan ona egin da. Bilerak prestatu, enpresak ezagutu 

etab. “ 
• “Diru-laguntzak ezinbestekoak dira enpresariak 

euskara plan batean hasteko.” 
• “Diru-laguntzen bidez planaren %66 finantza 

daitekeela esatea oso erakargarria suertatzen da.” 
• “Langileen parte hartzean oinarritutako egitasmoak 

dira.” 
• “Planak progresiboak eta malguak dira.” 
• “Hainbat enpresetako ohituretan eragin da 

(Alcampo, Bidasoa Bizirik, La Bacaladera) eta ildo 
nagusiak zehazten hasi gara.” 

• “Oso positiboa da teknikariaren laguntza, bere 
esperientziarekin gure zalantzak argitzen ditu.” 

• “Irungo Euskara ezagutza erabilerarekin 
parekatzeko lan-munduan eragitea 
ezinbestekoa da.” 

• “Lanbide Heziketako gazteekin lan egin 
behar da sentsibilizazio eta motibazio 
kontuetan.” 

• “Krisi ekonomikoak egitasmoa asko 
baldintzatu du.” 

• “Informazio maila eta koordinazioa 
hobetu.” 

• “Beharbada ez da enpresengana 
hurbiltzeko momenturik egokiena.” 

• “Planek aurrera egiteko erabaki ausartak 
hartu behar dira momentu jakin 
batzuetan: kontratazioan hizkuntza 
irizpideak finkatu eta bete, formazioan 
hizkuntza eskaerak egin, hornitzaileei 
hizkuntza eskaerak egin...” 

• “Egitasmoak isla desberdina izan du 
enpresetan (TXINZER-en, adibidez, 
proposatutako metodologiak ez zuen 
funtzionatu).” 
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Helburuak maila onean bete direla adierazten dute planaren kudeaketaz arduratu den ahokularitza 

enpresan. Egitasmoarekiko interesa erakutsi duten enpresak bat baino gehiago izan dira eta zenbait, 

gainera, euskara planetan sartu dira. Enpresetako ordezkarien aldetik lortu den erantzuna ona izan da. 

 

Lorpenen artean, Irungo lan-munduko esparru zabal batean euskara planen berri eman izana aipatzen 

dute Euskara Arlotik; zer diren, zer lortu nahi den, zergatik lan-munduan eragin... Plana aurrera 

daraman enpresa batek (Alcampo) gainera, efektu biderkatzaile handia dauka herrian eta konkretuki 

hizkuntza paisaian eragin handia izan du. Bidasoa Bizirik-en euskara bere kalitate sisteman txertatzea 

lortu da, La Bacaladeraren kasuan enplegatuentzako euskara eskolak antolatu dira…  

 

Beste hiru enpresetan ahalegin handia egin den arren, emaitza onik ez dela lortu uste dute. Ildo 

horretatik, esan, hainbat enpresetara egindako bisitetan udaleko ordezkari politikoen presentzia oso 

garrantzitsua izan dela. Programa honetan harreman pertsonalek pisua hartzen dute eta zenbait kasutan 

ordezkari politikoek joka dezaketen papera funtsezkoa da. Eta baita enpresak bisitatzerakoan 

komertzialen marketin teknikak behar bezala lantzea.  

 

Gainontzean, enpresetara egin beharreko bisitek eta gestioek Lanbide Heziketan egin beharreko lanari 

denbora handia kendu diotela ere adierazten dute Euskara Arloko ordezkariek. Lanbide Heziketako 

institutuekin egin beharreko lanak dedikazio berezia eskatzen baitu.   

 

Euskara planak martxan jarri dituzten enpresetan, kudeaketa planak Euskara Arloarekin kontrastatzea 

garrantzitsua izan daiteke gerora horiek behar dituzten baliabideak aurreikusi eta konprometitzeko. 

Lan munduaren esparru honetan krisi ekonomikoak eragindakoak ezin dira ahaztu. Gogor erasan du 

programetan.  

 

Azkenik, orain bi urte abian jarritako enpresetan euskara planetarako diru-laguntza programaren 

inguruan, esan, epeak gorabehera, behar bezala kudeatu dela eta parte hartu zezaketen enpresek eskaria 

egin dutela. 
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2.8.2.-  Irun 2+1, Irungo merkataritza eta ostalaritza sektorearen 
komunikazio, promozio eta hizkuntza normalkuntzarako 
egitasmoa 

 
 

Ordura arte ekintza puntualak egiten baziren ere, 2006 urtean Irungo merkataritza establezimenduak 

kontuan hartzen zituen plangintza jarri zuen martxan Udalak.  

 

Euskararen normalkuntzarako egokiak diren ekintza adostuak diseinatu eta modu progresiboan garatzea 

da programaren helburu nagusia, beti ordea, merkataritzaren egoera zein den eta sektorearen beharrak 

zein diren kontuan izanik eta euskara, komunikazio komertziala eta bezeroari eskainitako zerbitzua 

hobetzeko  bitarteko gisa erabiliz; euskarari emaniko trataera, marketin komertzialaren ikuspegitik 

egindakoa izan dadin ziurtatzea alegia.  

 

Fase ezberdinetan bideratzen ari den programa izanik, ondorengo taulan laburbilduko ditugu fase 

bakoitzean aurrera eramandako urrats nagusiak eta lortutako emaitzak 
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I. FASEA, 2005eko ekaina eta uztaila artean 
URRATSAK EMAITZAK 

 Gutun pertsonalizatuen bidalketa. 

 Bisita bidezko zuzeneko marketing ekintzak eta 
elkarrizketa pertsonalak establezimenduan bertan.  

 Bi komunikazio euskarri desberdinen entrega 
Irungo establezimendu guztietara: 
establezimenduan bertan ipintzeko kartela eta 
bezeroei entregatzeko postalak.   

 Establezimenduen identifikaziorako datuak 
eskuratu.  

 Balorazio kuantitatibo eta kualitatiboa egitasmoaz 
oro har eta komunikazio ekintzaz bereziki.  

 Gaztelera, euskara eta frantsesaren erabilera 
mailari buruzko datuak, bezeroekiko harreman 
komertzialetan. 

 Partehartze-maila: 
- Bisitatu diren establezimendu kopurua: 1.402 
- Egitasmoan parte hartu dutena: 1.097 (% 78)  

 Hizkuntza normalkuntzarako komunikazio ekintzaz 
agertutako interes-maila:  

- Oso interesatua................  % 26,5 
- Nahikoa interesatua ...........% 52,3 
- Interes txikia .....................% 13,0 
- Interesik ez.........................% 2,3 
- Ed/ee.................................% 5,5 

 Bezeroarekiko ahozko harremanetan gaztelera, 
euskara eta frantsesaren erabilera: 

- Gaztelera .........................% 76,7 
- Euskara............................% 12,3 
- Frantsesa..........................% 10,1 
- Besterik..............................% 0,4 
- Ed/ee.................................% 0,4 

 Bezeroarekiko ahozko harremanetan gaztelera, 
euskara eta frantsesak etorkizunean izango duten 
erabilera mailarekiko pertzepzioak : 

- Gaztelera .........................% 67,8 
- Euskara............................% 17,3 
- Frantsesa............................% 9,6 
- Besterik..............................% 0,5 
- Ed/ee.................................% 4,6 
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II. FASEA “ZURE ESANETARA/A TU SERVICIO” HIZKUNTZA ZERBITZUEN 
ESKAINTZA (2006ko urtarrila eta otsaila artean) 

URRATSAK EMAITZAK 

1. Zerbitzuen eskaintza espezifikoa: 
 Testuen itzulpena eta kartel komertzialen 

edizioa (euskaraz eta ele bietan).  
 Kartel komertzial (merkealdia, zabalik/itxita…) 

eta bestelako hainbat materialen eskaintza 
(faktura eta albaran ereduak…).  

 Jarduera adar desberdinetarako hiztegi 
espezifikoak.  

 Euskara ikastaroetarako laguntzak.  
 Establezimenduen errotulu komertziala 

euskaraz edo ele bietan ipintzeko 
dirulaguntzak.  

 Hizkuntza aholkularitza. 

2. Hizkuntza zerbitzuen aurkezpena eta promozio 
modua:  

 “Zure esanetara / A tu servicio” katalogoaren 
diseinua eta edizioa.  

 Bisitak Irungo gune komertzial nagusienetako 
establezimendu guztietara hizkuntza zerbitzuak 
aurkeztu eta katalogoaren entrega egiteko (829 
establezimendu).   

 Katalogoaren posta bidezko bidalketa eta 
telefono bidezko jarraipen lana, gune 
komertzial nagusienetatik kanpo geratzen diren 
gainerako establezimendu guztietara (590 
establezimendu). 

3. Eskatutako zerbitzu eta materialen entrega 
 Bisita pertsonalizatuak establezimenduetara, 

eskaturiko zerbitzu eta materialen entrega 
egiteko. 

4. Komunikazio eta dinamizaziorako mahaia 
 Helburua: garatu beharreko prozesuaz eta 

lorturiko helburuez ere kontraste eta ebaluazio 
lana egitea.  

 Partaideak:  Bidasoa Bizirik, Mugan eta Irungo 
merkatari eta ostalarien talde estrategiko bat.   

Elkarrizketatutako eta II fasean parte hartu duen 
establezimendu kopurua:  1.079 (% 76,0) 
 

Gaitasun linguistikoa:  
- Euskaldunak ............................% 32,7  
- Ia-euskaldunak .........................% 27,8  
- Erdaldunak ..............................% 39,4 

 
Establezimenduen idatzizko euskarrietan euskarak 
duen presentzia-maila: 

- Establezimenduaren kanpo eta 
barne errotulazioan ................. % 13,4  

- Bezeroarekin erabilitako 
elementu komertzialetan .............% 7,3  

- Komunikazio eta marketing  
- Euskarrietan............................ % 12,3  
- Barne kudeaketarako  
- dokumentuetan ..........................% 3,4 

 
Eskatu eta emandako zerbitzuak: 

- Zerbitzu edo material eskaeraren 
bat egindako establezimenduen 
kopurua ..........................................  538  

  ( % 49,9) 
- Entregatutako itzulpen eta kartel 

komertzialen kopurua: ...................... 620  
  (314 establezimendu) 

- Hiztegi sektorialak: .....396 establezimendu 

- Bestelako materialak: ..303 establezimendu 

- Euskara ikastaroetan 
interesatutako establezimenduen 
kopurua: ......................................... 119 

- Errotulu komertzialak euskaraz ala 
ele bietan ipintzeko 
dirulaguntzetan interesatutako 
establezimenduen kopurua: ................. 20 
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2009 urteko azken hiruhilekoan hasi da egitasmoaren 3. fasea. Ondorengoak dira zehaztutako jarduera 

urratsak:  

• Bitartekoen plangintza eta komunikazio euskarrien definizio eta prestaketa lanak  

• Komunikazio estrategien garapena (zuzeneko marketing ekintzak), Euskara Arloaren 
zerbitzu eskaintzak aurkeztu eta informazio bilketa prozesua Irungo zerbitzu 
establezimendu guztietan.  

• Euskara ikastaroen antolaketa 

• Itzulpen, kartel komertzial eta bestelako materialen entrega egin establezimenduetara.  

• Izaera sektoriala duten aholkularitza teknikorako zerbitzu eta komunikazio ekintzen 
garapena (jatetxeak, goxoki dendak, akademiak…).  

• Bezeriarengana zuzendutako komunikazio ekintzak, Irungo merkataritzaren sustapena 
egin eta harreman komertzialetan euskararen erabilera indartzeko helburuarekin.  

• Establezimendu zabaldu berrien jarraipena, egitasmoa eta bere zerbitzuen aurkezpena 
egiteko.  

• Kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak jasotzen dituen 123/2008 
Dekretuak eragiten dien establezimenduentzako laguntza eta aholkularitza zerbitzua.  

• Irungo MIPBren barruan kokatzen diren ekintzen sustatzaile diren eragileentzako 
aholkularitza teknikoa eta eragile horiekiko elkarlana.  

• Egitasmoan aurreikusitako egitekoen garapen maila eta emaitzen lorpen mailaren 
adierazleen jarraipen eta ebaluaketa lana.  

 

Irunen 100 komertziotik ia 77k parte hartzen du modu batera edo bestera plan honetan. Euskara 

Arloak, plan honi lotutako 800 zerbitzu eskari inguru kudeatzen ditu. 

 

Egitasmoa martxan jartzen denean, parte hartze handia izanda ere, Euskara Arloaren iritziz, ez da lortu 

establezimenduen aldetik sistematikotasun bat errotzea, ondorioz, sustapenaldian jasotzen dira eskari 

gehienak. Programaren sektorializazioa izan daiteke jorratu beharreko beste alderdietako bat: kanpaina 

erraldoiak antolatu beharrean gune jakin batzuetara bideratutakoak izatea (okindegiak, arrandegiak…).  

Azkenik, euskaraz erostearen inguruan diskurtso bat lantzea ere beharrezkoa ikusten da Euskara Arlotik. 
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2.8.3.- Ageriko errotuluak euskalduntzeko dirulaguntza programa 
 

Merkataritza eta ostalaritza establezimenduetako eta herriko elkarteetako ageriko eta barruko errotuluak, 

toldoak eta ibilgailu komertzialen errotulazioa euskaraz edota elebitan jartzeko dirulaguntza programa 

da honakoa. Irungo hizkuntza paisaia fisikoa euskalduntzea du helburu eta horretarako laguntza 

ekonomikoa eta teknikoa eskaintzen zaio hiritarrari. 

 

Programaren honen aurrekontua, web orriak euskalduntzeko programarekin batera, 3.000 eurokoa izan 

da azken urteotan. Ageriko errotuluak euskaraz jartzeko diru-laguntza eskaerak 2007an 6 eta 2008an 

8 izan dira. 

 

Euskara Arlotik bertatik adierazitakoaren arabera, azken urteetan oso eskari gutxi jaso izanak eragin du 

programa honen aurrekontua murriztu izana (7.500 euro 2006an, 3.000 euro 2007. urtean eta beste 

hainbeste 2008an). Eskari handiago egongo litzateke, agian, establezimenduek irekiera baimena jaso 

aurretik honelako laguntzak daudela jakingo balute. Merkatarientzako erakargarriagoak izan daitezkeen 

moduluetan ere pentsa liteke.  

 

 

2.8.4.- Web orriak euskalduntzeko dirulaguntza programa 
 
Irungo hizkuntza paisaia “fisikoaz” gain birtuala ere euskalduntzea du helburu Irungo Udalak eta diru-

laguntza honekin establezimendu, komertzio eta herri 

elkarteei ere aukera eman nahi die Udalak euren web 

orriak euskaratzeko.  

 

Programaren aurrekontua 7.500 eurokoa izan zen 

2006an eta 3.000 eurokoa 2007an eta 2008an baina 

ageriko errotuluak euskalduntzeko programaren 

aurrekontua ere bertan kuantifikatua dago. 2007an 4 

entitatek euskaratu zuten web orria: Club de Tenis de 

Txingudi, Asociación Modelismo Txingudi Slot, Bidasoa 

Atletico taldea eta Club Hípico Jaizubiak. 2008an berriz bakarra izan zen eskaera. Oso eskari gutxi jaso 

izanak eragin du programa honen aurrekontua murriztu izana. 
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2.9.- AISIA 
 

 

Aisialdiak bere baitan biltzen dituen alderdiak ugariak dira. Orain arte, indar berezia jarri da haur eta 

gazteen aisialdi antolatuan horiek lehenestea aurreikusten zuelako EBPNk. 2006tik hona egoera aldatu 

dela ikusten da, helburuen betetze maila egokia dela eta indarrak bide onetik doazela. Hala ere, 

esparruaren konplexutasuna kontuan izanda, egindako lanaren emaitzak ez dira kalean nahi adina 

islatzen. Lanean jarraitu beharra garbi ikusten da hemen ere. 

 

Lorpen eta hobetu beharrekoen inguruan jasotakoak ondorengo taulan laburbiltzen ditugu: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Eskola mailan, haurrak euskara eta 
ondo-pasatzea bateraezinak ez direnaz 
ohartaraztea.” 

• “Pixkana-pixkana elkarte eta klubek 
euskararen erabilera euren dinamikan 
barneratzea onura dela ikusten dute eta 
gizartearekiko betebehar bat. “ 

• “Egunetik egunera elkarteetan euskara 
barneratzeko eta sustatzeko oztopoak 
gero eta malguagoak dira, salbuespenak 
salbuespen.” 

• “Elkarteek Irungo herriari eskaini behar 
dioten ekintzetan banatu beharreko 
materialak euskaratzako zerbitzua oso 
erabilgarria da.” 

• “Aurrerapauso nabarmenak eman dira 
idatzizko mailan, formazio ikastaroetan 
eta  itzulpenak eskuratzeko aukeretan. 
Euskararen presentzia areagotuz doa 
hainbat elkarteren barne 
funtzionamenduan.” 

• “Udalak esparru honetan eragiteko bideratzen dituen 
ekimenen inguruko informazioa hobetu (batzuetan ez 
da iristen beharko lukeen moduan ez eta beharko 
lukeen unean)..” 

• “Eremu hau da modu sakonago eta orokorrago 
batean landu beharrekoa. Programa berriak 
lantzerakoan haurrak eta gazteak buruan izatea 
proposatzen da. Gazteentzako, adibidez, Lacaxita-
ren kudeaketa beraien esku uztea ongi legoke. 
Umeekin berriz parkeetan eragin, hezitzaileen 
bitartez familian euskararen erabilera sustatzeko. 
Gainera, erdialdean eta auzoetan ere ludotekak eta 
ekintza irekiak bultzatzea izan liteke beste lan-ildo 
bat. Helburua, umeek era ludikoan bizitzea euskara, 
euskaraz jolastu eta bizi, jolasten ikasi.” 

• “Antolatutako aisialdiko sare sozialen  beharra dago, 
bereziki, euren ingurunean euskaraz egiteko 
aukerarik ez dutenentzat. “ 

• “Euskararen erabilera aisialdiko programazio eta 
ekintza guztietan ziurtatzea. “ 

• “Euskara Arloaz gain, Udaleko beste arloren baten 
inplikazioa lortzea, zehazki Kultur Arloarena.” 

• “Bideratzen diren egitasmoez gain, beste hainbat ere 
susta litezke; esaterako eskolarteko irrati saioak, 
literatura lehiaketak, haurren arteko jolasak, kantak, 
jokoak... euskaraz bideratzeko irakasleei edo 
begiraleei zuzenduriko ikastaroren bat...” 

• “Orain arte bideratu diren programa eta ekintzen 
maiztasuna eta iraupena txikiegia da. Gehiago behar 
da, nahiz eta egindakoa ongi egon.” 

• “Hizkuntza errefortzurako eskaintza, ikastetxeetara 
bai baina bestelako eragileei ere luzatzea, adibidez 
ludotekak, bizilagun elkarteak, etab. Euskara Arloak 
dituen baliabidea eskuratzeko aukera ematea 
garrantzitsua litzateke.” 

• “Kontzientziazio mailan eragin.” 
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Plangintzaldian zehar bideratutako programak ondorengoak izan dira: Kalean Bai, Solas-Jolas Udaleko 
irekiak eta Aisia Plana; azken honetan bildu nahi dira haur eta gazteentzat antolatzen diren aisi 

euskalduntzeko ekimen guztiak. 

 
 

2.9.1.- Kalean bai 
 

 

Kalean Bai Planaren bitartez Irunen lanean diharduten gizarte erakundeekin eta bereziki haur eta 

gazteekin eskola orduz kanpo lanean ari diren elkarte eta partikularrekin, herrian dagoen eskolaz 

kanpoko eskaintza bidez euskalduntzen joan nahi du Irungo Udalak. Helburuak, euskal gune eta 

elkarteen sarea sortzea, indartzea eta ezagutaraztea, aisialdiko taldeek erabiltzen duten materiala 

euskaraz izateko laguntzak bideratzea, aisialdiko elkarteen barne funtzionamenduan euskararen erabilera 

areagotzen laguntzea, etab. Horrela, helburua euskararen erabilera sozialaren hedapena da. Euskararen 

erabileraren suspertze hau barne funtzionamenduan, herriari begira antolatzen dituzten jardueretan, 

elkarteen harremanetan eta erakunde publikoekin dituzten harremanetan gauzatu nahi da. Elkarte edo 

erakunde bakoitzak, hitzarmenen bidez zehaztu du zein mailatako lehentasuna emateko erabakia, 

konpromisoa hitzartu duen. Plan hauek ez dira programa solteak, elkartea bere eguneroko jardueran 

euskara normalduz joateko plan integralak baizik, elkartearekin berarekin adostutako helburuen arabera 

garatutakoak hain xuxen ere. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2002/03 ikasturtean hasiera eman zitzaionetik, aldaketa ugari jasan ditu programak, eta hori, besteak 

beste, kopuruetan nabarmentzen da. Hasieran, 48 elkarteek parte hartzen zuten Kalean Bai planean; 

gaur egun, 68 dira. Tartean elkarte batzuk desagertu eta berriak sortu direla kontuan hartu behar da.  
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2002az geroztik bai atxikimendu berriek bai hitzarmen espezifikoek goranzko joera dute eta baita 

planean eskaintzen diren zerbitzu ezberdinen erabilerak ere. 

 

61. Taula: Kalean Bai programa zenbakitan 

 2007 2008 

Plangintzan sartutako elkarte 
kopurua 70 68 

Elkarte horiek bideratutako 
ekintzetan parte hartu dutenak 

3.340 haur eta 
gazte inguru 3.440 haur eta gazte inguru 

Eskaerak  

Hitzarmen espezifiko kopurua: .......... 38 
Itzulpen eskaerak: .......................... 451  
Aholkularitza/zuzenketa eskaerak: ..... 19 
Begirale poltsako eskaerak: ............... 19 
Bestelako eskaerak: .......................... 81 

Aurrekontua  39.639 € 40.062 € 

Iturria: Irungo Udala 
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Hauetxek, esparru honetan lan egiten duten eragileek egitasmo honen indargune eta hobetu 

beharrekoez galdetuta emandako erantzun nagusiak: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

•  “Es una verdadera oportunidad para llevar el 
euskera a la calle y dar oportunidad a mucha gente 
para vivir en euskera.” 

• “Euskararen sustapena modu sistematikoan egiten da 
eta beraz, taldeko edonork egin dezake euskararen 
alde (euskara jakin gabe). Jarraipena mail eta telefono 
bidez egitea egokia da eta arduradunarekin biltzeko 
aukera ere badago; aukera hori izatea garrantzitsua 
da.” 

• “Familia barruan euskarak presentziarik ez duenean, 
umearentzat eskolaz kanpoko aktibitateak euskaraz 
izatea oso garrantzitsua da, euskara gehiago 
baloratzeko (ez da eskolako arloa soilik) eta 
euskararen erabilera handitzeko. Euskaldunen 
kasuan, normalizazioaren isla da.” 

• “Garrantzitsua da euskararekiko sentsibilizazioa 
aisialdi elkarteen esparrura eramatea.” 

• “Kalean Bai plana gero eta gehiago Irunen euskaraz 
jardun nahi duten herri elkarteen gizarte sarea dela 
esan liteke. Lehen dinamizatzailea zen elkarteei 
planera atxikitzea eskaintzen aritzen zena eta egun, 
elkarteak eurak dira (berriak) planera atxikitzea 
eskatzen dutenak. Horrez gain, hizkuntza ohiturak 
eta erabilera errotzen dihardugu.” 

• “Poliki poliki Irungo elkarte guztiak sartzen ari direla 
programa horretan, eta hau garrantzitsua da erlazio 
zuzena dutelako haur eta gazteekin. Gainera, 
kontzientzia maila areagotu da. Hau da, gero eta 
argiago dago euskararen erabilera denon eskuetan 
dagoela, eta ez bakarrik instituzioaren eskuetan.” 

• “Técnicos formados para ayudar a los clubes en 
integrar el euskera en su vida diaria. El equipo 
técnico es bueno, aconsejan, ayudan y no imponen 
sino que valoran el esfuerzo para dar pasos hacia 
delante.” 

• “Es muy importante la mentalización e 
implicación de los monitores para no caer 
en la tendencia a utilizar el castellano con 
los alumnos.” 

• “A veces la información no llega a sus 
destinatarios. Habría que revisar los 
cauces de información más adecuados.” 

• “Aktibitateen jarraipena handiagoa izan 
behar da, euskararen erabilera 
ziurtatzeko.” 

• “Askotan elkarteek ez dituzte 
konpromisoak behar bezala betetzen.” 

• “Batetik dinamizatzaileak ezin ditu elkarte 
guztiak modu berean atenditu (eta hortik 
planak maila ezberdinak edukitzea) eta 
bestalde zenbaitetan jarraipena behar 
bezala egitea ere zaila izaten da. Horrez 
gain, egokia litzateke Kalean Bai plana 
Udaleko arlo guztiek eurenganatzea (ez 
soilik euskara arloak) eta alderdi 
horretatik elkarteei eskatu beharreko 
hizkuntza irizpideak finkatzea eta eurek 
ere horien baitan jokatzea.” 

• “Agian, baliabide gehiago izan beharko 
genuke jarraipen oraindik zuzenagoa 
egiteko.” 

• “Falta llegar a la gente que se dedica a 
este tipo de formación, sobre todo 
monitores que se encuentran mas 
cómodos hablando solo en castellano, 
que tienen que hacer un esfuerzo en 
euskera. Ayudas económicas para que la 
contratación de personas que hablan 
euskera sea más rentable que la 
contratación de los que no lo hacen.” 
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Programaren kudeaketaz arduratzen den Irun Iruten elkarteko ordezkarien iritziz, programaren lorpen 

nagusia, elkarte eta kluben bidez, Irundarren hizkuntza ohiturak aldatzen hastea izan da. Horrez gain, 

elkarteetako kideek gero eta gehiago ezagutzen dituzte hizkuntza normalizaziorako eskura dauzkaten 

baliabideak (diru-laguntzak, zerbitzuak...) eta beroiek erabiltzeko beldurra galtzen hasiak dira. 

Programaren lorpen nagusiena da, haien ustez, nolabaiteko sistematizazioa lortu izana; elkarteek 

erreferente bat dute, badakite nora jo gauzak eskatzeko, etengabe proposatzen zaizkie berrikuntzak 

euskararen normalizazioari begira… Eskaerak ere, gero eta zehatzagoak dira: itzulpen soilak eskatzeaz 

gain, zuzenketa eskaerak gero eta gehiago dira, euskarazko material zehatza ere eskatzen dute, 

hitzaldiak euskaraz egin ahal izateko laguntza eta abar. Aldaketa esanguratsuak ematen ari dira.  

 

Hala ere, emandako aurrerapausoak berriz ere atzerapauso izan ez daitezen, jarraipen lan handia 

eskatzen du programak. Eta herri elkarteekin hori lortzea, gorabeheratsua izaten da zenbaitetan, 

zuzendaritza aldaketak medio. Horrelakorik gerta ez dadin, jarraipen sakonagoa egitea mereziko lukeela 

aipatzen dute Euskara Arlotik. Bestalde, elkarteek egiten duten lana plazaratzea  ere egokia izan daiteke, 

egiten den ahalegina herriratzeko eta identifikazioa sortzeko. Eta planean aurrerapausoak ematen 

jarraitzeko, neurri xehatzaileak ere aztertzea izan daiteke aukeretako bat (adibidez: Kirol Patronatuarekin 

adostu klubetarako hitzarmen espezifikoak bereziki haur eta gazteei begira lan egiten dutenekin, 

konpromisoak betetzen ez dituen elkartearen “kanporatzea” aztertzea, etab.).  
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2.9.2.- Solas-jolas, udaleku irekiak 
 
Udan haurren artean euskararen erabilera sustatu eta hizkuntzarekiko jarrera hobetzeko egitasmoa.  

Uztaila eta abuztuan zehar, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko 4 eta 5 urteko gelako haurrak eta Lehen 

Hezkuntzako 1. eta 4. maila bitartean daudenak edota aipatutako zikloetan Irunen ikastean ari diren 

gaztetxoak dira hartzaile nagusiak programa honetan; dena den, hezitzaile edota begiraleak eta gurasoak 

ere ukitzen ditu programak. 
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62. Taula: Solas-Jolas programa zenbakitan 

Urtea Adierazlea Hilabetea 
2006 2007 2008 

Uztaila   Elatzeta, Leka Enea, Dunboa, 
Belaskoenea 

Elatzeta, Dunboa, Toki-Alai, 
Belaskoenea, Txingudi 
Ikastola, Lekaenea, Lekaenea, 
Belaskoenea, Lekaenea, 
Dunboa, Dunboa BHI 

Aktibitateetarako 
erabili diren 
ikastetxeak 

Abuztua   Elatzeta, Leka Enea, Dunboa Elatzeta, Toki-Alai, Lekaenea, 
Dunboa, Lekaenea 

Uztaila   

Igantziko igerilekua, Senpere, 
Añorgako Txiki Park, 
Hondarribiko hondartza, 
Bertizeko zuhaitz zirkuitoa, 
arrauna Hondarribia Arraun 
Elkartean eta Jaizubia hipika. 

Lezoko igerilekua, Camelot 
Haur Parkea, Ondarreta eta 
Hondarribiko hondartzak, eta 
arrauna Irungo Santiagotarra 
Elkartean. 

Bestelako 
ekipamenduak 

Abuztua   

Lezoko igerilekua, Santa Clara 
irla, Añorgako Txiki Park, 
Hondarribiko hondartza, 
eskalada Santa Barbaran 
(Hernanin), Olaberriako Aularre 
baserrira bisita, Hendaiako 
hondartzan surf ikastaroa eta 
Jaizubia hipika. 

Lezoko igerilekua, Txalupan 
Bidasoan barrena, 
Hondarribiko 
hondartza,Cristinaenea 
Donostian, Oiasso Museoa, 
eskalada Santa Barbaran 
(Hernanin), Lekunberriko 
abentura parkea eta eskalada. 

Uztaila 541 ikasle 618 ikasle 626 ikasle 
Hartzaileak 

Abuztua 171 ikasle 132 ikasle 204 ikasle 

Uztaila   87 hezitzaile 82 hezitzaile Parte hartzen 
duten bestelako 

eragileak Abuztua   35 hezitzaile 30 hezitzaile 

Aurrekontua  145.694 € 197.272 € 222.167 € 

Iturria: Irungo Udala 
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Honakoak, programaren inguruan, esparru honetako eragileek azpimarratutako alderdi positibo eta 

hobetu beharreko alderdi nagusiak: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Oso garrantzitsua da euskararen erabilerarako 
Irunen horrelako programak aurrera eramatea.” 

• “Euskara esparru formaletik ateratzea, hau da, 
euskara aisialdiarekin erlazionatzea lortzen da.” 

• “Haurren harremanetan euskara erabiltzeko 
espazio bat da.” 

• “Haurrei, jolasen bitartez, euskara erabiltzeko 
motibatzeko gune bat sortzen da.” 

• “Es necesarioa fomentar el uso del euskera en 
verano y esta actividad es muy adecuada y está 
bien organizada. Es muy positivo que se haga 
también en agosto. Los monitores son muy 
adecuados y está todo muy bien planificado.” 

• “Es una de las grandes oportunidades de vivir en 
euskara en vacaciones para todos aquellos 
alumnos-as que viven en ambientes totalmente 
castellanos.” 

• “Familia barruan euskarak presentzia ez 
duenean, umearentzat eskolaz kanpoko 
aktibitateak euskaraz izatea oso garrantzitsua da, 
Euskara gehiago baloratzeko (ez da eskolako 
arloa soilik) eta euskararen erabilera handitzeko. 
Euskaldunen kasuan, normalizazioaren islada da. 
Udako oporrak ikasleentzat luzeak direla eta 
batzuk euskararekin oso kontaktu gutxi izango 
dutela kontuan izanda, garrantzi handiko 
programa da hau.” 

• “Haur askok udan ere euskaraz egiteko duten 
bidea da. Oso positibotzat jotzen dut 
ikastetxeetatik lehenik behar gehien duten 
haurrak bideratzea.” 

• “Irungo umeak oporretan inguru atsegin eta 
euskaldun batean murgilduta egotea lortzen da 
programa honi esker. Eskoletan ikasitakoa saio 
horietan praktikan jartzen da eta eskolaren 
etenari jarraipen bat ematen zaio.” 

• “Se consigue que los menores puedan estar en 
un espacio donde se habla y se trabaja en 
euskera; un espacio no tan formal como la 
escuela.” 

• “Oso lan ona egiten da. Hezitzaileak oso 
eraginkorrak dira euskararen erabilera 
indartzeko.” 

• “Adin tartea zabaldu.” 

• “Hilabete bateko programa bat denez, 
markatutako helburuak erabat lortzea zaila 
da, martxa hartzen hasten garenerako 
udalekuak bukatzen baitira.” 

• “Debe ofrecerse a todos los niños y niñas, sin 
distinción del colegio al que vayan, incluso 
pediría que se admitiese a los que no viven 
en Irun y quieran hacer uso del programa, 
aunque se les cobre más. Para los de Irun lo 
haría más económico o en base a los ingresos 
de cada familia.” 

• “Habría que buscar cauces para potenciar la 
participación de más alumnado. Algunos no 
conocen el programa en su verdadero valor y 
no se implican.” 

• “Programa horretan parte hartu duten 
ikasleen jarraipena norbaitek egin beharko 
luke. Hau da, zirkuitu, ibilbide bat antolatu 
behar da, txikitatik hasten direnean eta 
ikasturtean zehar, eta urteak pasa hala zerbait 
zehatzago eskaintzen...” 

• “Quizás, hilar las historias escolares y los 
niveles de euskera antes y después de la 
actividad.” 

• “Ez da programaren hutsune bat berez; baina 
hau udaran dagoen bezala, urte osoan 
antzeko zerbait egotea oso beharrezkoa 
iruditzen zait. Euskarari benetako lehentasuna 
ematen dion aisialdi-jarduera.” 

• “Begiraleen euskaren erabileraren aldeko 
jarrera eta motibazioa lehenestea (ez dakit 
nola egin daitekeen, baina gaztelaniara jotzen 
dute askok inongo erreparorik gabe).” 

• “Jolasa eta euskaraz bizitzea ideia 
erakargarria izan dadila lortzea, euskara ez 
dela ikastetxeko ikasgai bat baizik, bizitzan 
erabiltzeko baliabide bat dela ikustaraztea 
oso garrantzitsua da.” 
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Aisiaren esparrurako ezarritako helburua lortzeko, Solas-Jolas programa oso tresna baliagarria dela 

kontsideratzen dute orokorrean eragileek (Udala, elkarteak, ikastetxeak,…).  

 

Haur askok euskara eskolan bakarrik erabiltzen dute eta Solas-Jolas bezalako programekin, udarako 

hilabeteetan euskara erabili eta entzuteko, aisialdiari lotutako espazio bat sortzea lortzen da. Haur askok 

euskara eskolarekin bakarrik identifikatzen dute eta horrekin hautsi nahi da programa honen bitartez. 

Programaren irismena abuztura zabaldu da 2006-2008 epealdian eta bistakoa izan da etxetik 

euskaldunak ez diren familiako haurrengan programak duen eragin positiboa. Programazioa ere 

profesionalizatu eta findu dela adierazten dute. Kudeaketan ere asko aurreratu dela irizten diote 

eragileek (guraso parte hartzaileen artean egiten den gogobetetze inkestetan udalekuei 10 puntutik 8,7 

ematen zaizkio). 

 

Programa hobetzeko gurasoek egindako iradokizunei begiratuz, behar bada berrikuntzak egiteko garaia 

iritsi dela uste dute Irungo Euskara Arloan bertan:  programaren ordutegia zabaldu, programan plaza 

gehiago eskaini eta 12 urtera arte zabaldu ere. Gainera, programan lanean aritzen diren hezitzaileen 

prestakuntza ona izatea eta bestetik, gurasoei programa aurkezten jarraitzea, hau da, helburu nagusiak 

eta lan egiteko modua (programaren metodologia eta filosofia) zein den ondo azaltzen jarraitzea behar 

beharrezkoa da. Azkenik, programa neguko oporretara, Aste Santura eta ikasturtera zabaltzea aztertu 

daiteke.   

 

 

2.9.3.- Aisia plana 
 
Irungo Euskararen Aholku Batzordeak 2006an luze gabe martxan jartzeko eskatu zuen plangintza ezin 

izan da abiatu 2009 urtearen amaiera baino lehen. Azkar da balorazio bat egiteko, hasiberria baita 

programa.    

 

Irungo aisiaren euskararen plan estrategikoa egin nahi da, horretan eragiten duten eragile publiko zein 

pribatuen partaidetzaz bideratua, bereiziki haur eta gazteen (16 urte bitartekoak) aisialdi antolatua 

erabat euskalduntzeko ekinbideak abian jarriz. Aisiaren normalizazioaren inguruan gizarte kohesioa 

sustatu nahi da ekitatez, irundarren artean baloreen espazio komun bat sortzeko, ezberdintasunak 

errespetatuz bizikidetza ahalbidetuko duena. 
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Helburu zehatzak, honakoak: 

- Aisia euskaraz eskaintzeko sarea indartu.  

- Euskaraz eskaintzen diren aisi jardueretan parte hartzea sustatu, kolektiboen artean 
ezberdintasunak sustatuz. 

- Familia, ikastetxea eta ingurune arteko loturak indartu. 

- Aisialdia euskararen presentzia eta erabilera sustatu hezkuntza formalean, hezkuntza 
informalean eta hezkuntza ez-formalean. 

 
Plangintzaren transbertsalitatea da programaren berezitasunetako bat. Abiapuntu komun bat markatu 

nahi da eragileekin aisia euskalduntzeari begira eta gainera herrian dauden beste planekin koordinazioan. 

Bestalde, lehen aldiz aisi antolatuaz haratago joango da ikerketa. 

 
33.600 euroko aurrekontua dauka aisira bideratutako plagintza honek.  
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2.10.- KIROLA 
 

Lau ardatzen inguruan antolatzen zuen Plangintza Estrategikoak Irungo Udalaren hizkuntza politika 

kirolari dagokionez:   

- Hondarribiko Udalarekin lortutako koordinazio mailari eustea.  

- Eskola kirola euskalduntzeko plan integrala bideratzea, sektorea profesionalizazioaren bila.  

- Kiroldegietako ikastaroak euskalduntzeko plangintzak martxan jartzea. 

- Irungo kirol elkarteen euskalduntze planak bultzatzea. 
 

Esparru honetara bideratuta egindako lanaren balorazio orokor modura, Euskara Arloko kideen 

ikuspegitik, helburuen betetze maila egokia lortu dela kontsideratzen da. Eragile ezberdinen 

euskararekiko sentsibilizazioan eta kontzientziazioan eragiteko ekimenak bideratu dira; lan handia egin 

da eta emaitzak hor daude. Jende asko biltzen duen eremua izanagatik, efektu biderkatzailea dauka 

gainera. Hori dela eta, eremu honetan bideratu diren programak dira Udaleko zenbait ordezkariren 

ustetan, guztietan eraginkorrenak. 

 

Plangintzaldian lortutakoen eta aurrera begira kontuan hartu beharrekoen inguruan jasotakoak 

ondorengo taulan laburbiltzen ditugu: 

 

Lorpen eta aurrerabideak: Hobetu beharrekoak eta kontuan hartu beharrekoak: 

• “Irunen kirolaren eremuan lanean dabiltzan 
eragileekin (Kirolaren Patronatua eta 
kiroldegietako ikastaroak kudeatzen dituzten 
enpresak) akordio garrantzitsuetara iritsi da 
Udala. Akordio horien eragina kiroldegietako 
erabiltzaile guztietara iritsiko da etorkizun 
labur batean.” 

• “Ayuda a sacar el euskera de la escuela y a 
normalizar su uso. Con el programa de 
Eskola Kirola se ha dado un gran salto”. 

• “Kontuan hartu behar da eskola bakoitzean haur 
taldea euskarari dagokionez errealitate 
desberdinekoa dela, eta modu horretan erantzun 
behar diete hezitzaileek haurrei. Helburuak, beraz, 
indibidualizatu egiten dira. Hau da, batzuekin 
helburua beti euskara erabiltzea bada, beste 
batzuekin berriz, euskara Eskola Kirolean entzutea 
eta kirolean euskaraz ere ondo pasa daitekeela 
konturatzea da.”  

• Hobetu behar da Eskola Kirolean parte hartzen 
duten kirol eragileen egoera (adibide modura, 
larunbat goizetako partidatarako epaileak jartzen 
dituzte eta maiz aritzen dira haurrei gaztelerazko 
azalpenak ematen).”  

• “Ondorengoetan eragin: Bidasoa XXI, Bidasoa 
Atletiko Taldea, Bidasoako eskubaloi taldea, Real 
Union, Txingudi saskibaloia, Softbol taldea,...” 

• “Zerbitzu eta instalazioen azken hartzailea 
(erabiltzailea) kontuan izan.” 
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Plangintzak aurreikusten zituen lan-ildo guztiak jorratu ditu Irungo Udaleko Euskara Arloak, 

Hondarribiko Udalarekin elkarlanean ondorengo programen bitartez: Kiroletako lan-mahaia, Eskola 
kirola-hezitzen duen kirola, Kiroldegietako ikastaroak euskalduntzeko plangintza eta Goi mailako 
klubetako hizkuntza normalkuntzarako plana.  
 

 

2.10.1.- Kiroletako lan-mahaia 
 
 

Hondarribia eta Irungo Udaletako Kirol eta Euskara Zerbitzuek elkarlanerako ikusitako behar baten 

ondorioz sortu zen kiroletako lan-mahaia, eta nagusiki bi udaletako kirol eta euskara zerbitzuetako 

ordezkari eta teknikariez osatuta dago. Bere hastapenetan, Bidasoaldean “Kirola Euskaraz” programa 

bultzatu eta koordinatzen zuen egitura bera dela  kontsidera daiteke. 

 

Kirola eta euskara uztartu nahi dituen eskualde mailako bilgunea izanik, ondorengo ezaugarri nagusiak 

ditu: 

1.- Bi arloetako bai teknikariak eta bai ordezkari politikoak biltzen ditu, kiroletakoak eta 
euskarakoak alegia. Horrela, proiektuak teknikoki eztabaidatzea eta jarraian 
erabakiguneetara eramatea lortu nahi da. 

2.- Eskualdeko bi Udal eta Zerbitzuen arteko lan koordinatua bultzatu nahi du, beti ere kirola 
eta euskara uztartu eta baliabideak optimizatuz kalitate handiagoko kirol eskaintza 
ziurtatzera bideratutako neurrietan. 

3.-  Aurreko bien ondorioz, lan mahaiaren zeregina finkatzen duen ezaugarri nagusia 
ondorengoa da: Bidasoaldeko kirolean euskara sustatzeko aukerak modu sistematikoan eta 
jarraituan ezagutu eta neurriak hartzeko lan egitea.  

 
2002/03 ikasturteaz geroztik Siadeco ibili da 2007/08 ikasturtea arte programa honen koordinazio 
lanetan.    

 
 

63. Taula: Kiroletako lan-mahaia programa zenbakitan 

Urtea 
Adierazlea 

2007 2008 

Egindako bilera kopurua 6 4 

Aurrekontua 10.750 € - 

Iturria: Irungo Udala 
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Partaideen asistentzia-maila %80-85 artean kokatu daiteke, batez beste, urtero eta ikasturte bakoitzaren 

amaieran mahaikideek egindako balorazioak positiboak izan dira.  

 

Urtetik urtera lan-mahaian aztertutako gaiak ikasturte hasieran zehaztu dira, ikusitako beharren arabera 

eta ondorioz landutako gaiak ez dira berdin berdinak izan urtetik urtera baina kokatzearren, honakoak 

azken urteotan programa honen bidez garatutako lan-ildoak:   

 

LAN ILDOA HELBURU NAGUSIAK 

Koordinazioa eta elkarlana, udal 
bakoitzeko kirol eta euskara arloen 
artekoa nahiz beste erakundeekikoa 
(Bidasoa Bizirik, Aldundia,…) 

- Kirol arlotik kirola kudeatzerakoan euskara bultzatu eta aldi 
berean komunikazioa hobetzeko sortzen diren aukerak aldi oro 
aprobetxatzea.  

Eskola kirolaren kalitatea 
hobetzeko programa Bidasoaldean 

- Eskola kiroleko monitoreentzako eskualde mailako prestakuntza, 
aholkularitza eta jarraipen lana egiteko egitura sendotzea. 

- Ikastetxeen inplikazio maila handiagoa lortzea (bereziki 
Irungoena). 

Kiroldegietako ikastaroak eta kirol 
jarduerak 

- Hondarribia: Kiroldegiko Euskara Planari jarraipena eman eta 
hobekuntzarako aukerak aztertzea. 

- 2006an egindako diagnostikotik abiatuta enpresei aurkeztutako 
lan ildoak martxan jartzeko plangintza zehaztea. 

- Kirol ekipamenduak eta kirol jarduerak kudeatzeko 
kontratazioetan, hizkuntza irizpideen jarraipena egitea, 
horretarako laguntzak eskainiz.   

Eskualdeko kirol klub 
nagusienekiko elkarlanari ekitea 
(edo jarraitzea Hondarribiko 
kasuan). 

- Hondarribian, Arraun Elkartean, Txirrindulari elkartean eta 
bestelako elkarte txikiagoetan ere euskara bultzatzeko planekin 
jarraitzea. 

- Irungo kasuan, Real Unión eta Bidasoa Eskubaloi Taldearekin 
hizkuntza normalkuntzarako metodologia berri bat era pilotuan 
martxan jartzera iritsi.  

Sentsibilizazioa (bai kirol praktika 
sustatzea helburu duena eta baita 
euskararen erabilera bultzatzea ere 
helburu duena). 

- Eskualde mailan kirol jardueren antolaketan estrategikoak izan 
daitezkeen eragileen multzo bat  identifikatu eta beraiekin 
zuzeneko sentsibilizazio estrategiak martxan jartzera iristea. 

- Kirol arlotik bideratzen diren komunikazio eta sentsibilizazio 
estrategietan, hizkuntza normalkuntzarako ere eraginkorrak izan 
daitezkeen estrategiak aplikatzea (komunikazio euskarrietan bi 
hizkuntzak erabiltzeaz gainera). 
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Ondorengoak, esparru honetako eragileek, egitasmo honen inguruan adierazitako indargune eta hobetu 

beharreko nagusien laburbilketa:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Eskola kirola programari jarraipena egiteko 
aukera ematen du, eta aurrerapenak egiteko 
mahai aproposa dela iruditzen zait.” 

• “Regularidad, constancia y equipo 
multidisciplinar.” 

• “Informazio trukea: arlo edo zerbitzu artekoak 
(kirola eta euskara), herri artekoa, Gipuzkoako 
kiroletako lan mahaiarekiko,…” 

• “Berrikuntza eta hobekuntzarako ahalegina:  
- eskola kirolerako fitxak eta aholkularitza 

zerbitzu pertsonalizatua kirol 
hezitzaileentzat. 

- ikerketa eta egitasmo berriak: Irungo 
kiroldegietan egindakoa, Hondarribiko 
kirol elkarteetako planak,…  “ 

• “Koordinazioa eta ekarlana: bereziki Udal 
bakoitzeko euskara eta kirol zerbitzu edo 
arloen artekoa (hizkuntza irizpideak 
proposatu, kirol eragileekiko hartu-
emana,…).” 

• “Lan mahaiko bileretan, bai kirol eta baita 
euskara teknikarien asistentzia-maila nahiko 
altua izan da; ez hain altua arduradun 
politikoena.” 

• “Udal desberdinetako eta udal bakoitzean 
zerbitzu edo arlo desberdinetako teknikari eta 
ordezkarien bilgune modura, lan mahaiak lortu 
du iraunkortasun maila bat; mahaikideek 
hartua daukate bileretara joateko konpromisoa 
(nahiz eta batzuetan guztiei ongi datorkien 
bilera ordurik jarri ezin daitekeen).” 

• “Eskola kirolerako ipintzen diren baliabideen 
efikazia maila altua kontsidera daiteke; 
baliabide mugatuekin eskualde osoko kirol 
hezitzaileen prestakuntza eta jarraipen lana 
egiten da.” 

 
 

• “Jarraipena behar du mahaiak eta maiztasun 
gehiagorekin egin beharko lirateke bilerak.” 

• “Creo que se dedica mucho esfuerzo al 
diagnóstico y que debería hacerse hincapié en 
acciones concretas.” 

• “Kirol jardueraren kalitate eta hizkuntza 
normalkuntzarako proiektu berri gehiagoren 
diseinu teknikoa egin eta erabaki organoen 
aurrean sustapen lana egin.” 

• “Baliabide ekonomiko eta pertsonal gehiago 
aktibatzea (eskola kirolerako, sentsibilizazio 
lanerako,…).” 

• “Egindakoaren gizarteratzea, sozializazioa edo 
kanpo komunikazioa.” 

• “Lan mahaira proposamen berriak eramateko 
ekimena zenbat eta mahaikide gehiagorena 
izan, orduan eta eraginkortasun maila nahiz 
elkarlanerako motibazio maila altuagoak 
lortuko dira.” 

• “Eskola kirolean ikastetxeen inplikazio maila 
altuagoa izatea lortu beharko litzateke.” 

• “Aurrerantzean ere lan mahaiko ordezkari 
politikoen inplikazioaren beharra izango da, 
orain arteko dinamikari eutsi eta agian erronka 
berrietara ere saltoa eman nahi bada.” 

• “Bileren efizientzia maila hobetu daiteke: 
laburragoak eta gai zerrendarekiko 
zentratuagoak.” 

• “Bileren efikazia eta efektibitate maila ere 
hobetu daiteke: informazio truketik erabakiak 
hartzera pasaz edo beste nonbait hartuak izan 
daitezen eraginez. Bilera batetik besterako 
zereginekiko ere, konpromiso maila handiagoa 
izanez. “ 

• “Bidasoaldea mailan ‘Kirola Euskaraz’  
egitasmoa ez dago gorpuztua oraindik, 
garrantzitsuak diren kirol eta kudeaketa 
eragileekiko elkarlana ahalbidetzen duen 
eskualde mailako plangintzarik ez dago: 
Udalak, ikastetxeak, Bidasoa Bizirik, kirol 
klubak, kiroldegien enpresa kudeatzaileak,…” 
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Irungo Euskara Arloaren iritziz, lorpen handia izan da lan mahai honek biltzen dituen agenteen artean 

2007-2012rako Plangintza Estrategiko bat adostu izana. Tamalez, krisiak izan du eraginik programa 

honetan  ere. Hala ere, Irungo kirolaren inguruko planteamenduak egiteko foro egokia dela 

kontsideratzen da.   

 

Mahaia bereziki eskola kirola programaz arduratu izan dela kontuan hartuta, lan handia dago oraindik 

egiteke: infantilen eskola-kirola, arbitroak, eskola-kiroleko hitzarmenak klubekin, diru-laguntzak… 

Mahaia berrartzearen komenigarritasuna iritzi orokorra da.   

 
 

2.10.2.- “Eskola kirola – hezitzen duen kirola” programa 
 

"Eskola kirola-Hezitzen duen kirola" egitasmoarekin gaztetxoei aukera ezin hobea eskaintzen die Irungo 

Udalak eskola-orduz kanpo kirola egiteko, beste haurrekin euskaraz ondo pasatzeko eta kirol batean 

baino gehiagotan aritzeko. Eskola kirolak ikuspegi hezitzailea du. Bertan, kirol hezitzailea eta haurraren 

artean sortzen den harreman pedagogikoari ematen zaio lehentasuna. Eskola kirolaren helburu nagusiak 

ondorengoak dira: 

1. Euskara oinarritzat harturik, kirolaren praktikaren bidez, haurraren garapen integrala 
lantzea. 

2. Kirol hezitzaileak formatzea. 

3. Elkarrenganako errespetu eta lankidetza baloreetan heztea.  

4. Eskola kirola inguruan dabiltzan eragileak sentsibilizatzea.  

5. Euskarazko kirol materiala sortzea.  

6. Eskola kirola programa beste bailaretara zabaltzea. 
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Helburu nagusi hauek burutzeko, 2007. ikasturtean "Eskola kiroleko Koordinatzaileen Taldea" osatu 

zen. Talde hau, soin hezkuntzan eta haurren kirol psikologian adituak diren lau lizentziatuk osatzen 

dute. Haurrek kirola eta euskararen bitartez heziketa egoki bat jaso dezaten, lan metodologia 

desberdinak aurrera eramaten dituzte.  

 

Aurrekontuari dagokionez, 2007. urtean 114 mila euro eskaini zitzaizkion programa honi, eta 72 mila 

euro 2008. urtean. 

 

Ondorengoak, landa-lanean jasotako indargune eta hobetu beharreko nagusienak: 

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Estruktura, antolaketa: udala + Irun Iruten: kirol 
koordinatzaileen taldea + hezitzaileak eskoletan 
+ eskoletako koordinatzaileak edo soin hezkuntza 
irakasleak.” 

• “Hezitzaileak kontratupean: egoera zuzena.” 

• “Hezitzaile eta haurren arteko harreman 
pedagogikoaren hobekuntza.” 

• “Eskola guztietan hezitzaileentzat 3 helburu 
nagusiak (euskara, kirola eta baloreak) betetzeko 
metodologia bat erabiltzea.” 

• “Entrenamenduen aldez aurretiko errebisioa.” 

• “Que el niño haga actividad física para mejorar su 
salud, se relacione por medio del deporte, aprenda 
disciplina, que aprenda a trabajar en grupo, que 
aprenda a formar parte de él.” 

• “Recursos aplicados en el programa (humanos y 
económicos) y normalización de las acciones.” 

• “Taldeen osaketa mugatua da (50), eta 
haur gehiagok parte hartu nahi badu zer? “ 

• “Behar bereziko haurrek eskola kirolean 
parte hartu nahi badute, eta hezitzaile 
berezi behar badute, ez eskaintzea.” 

• “Que está primando más el uso del euskera 
que, los conocimientos que pueda tener el 
técnico (monitor), sobre la acitividad física 
(deporte escolar).” 

• “Distanciamiento del usuario final y gestión 
de aspectos concretos del programa.” 

 

 
Programaren lorpen handitzat kontsideratzen dira Irun Iruten elkarteko ordezkarien ikuspegitik: kirol 

hezitzaileen erregularizazioa (programaren profesionalizazioa ekarri du), ikastetxe guztiek modu 

berdinean lan egiteko sistematizazio egokia eta eskola kirolean euskara hutsez funtzionatzera pasa izana. 

Antza denez, ohituraz eskola kirola gazteleraz ematen zen eskoletan orain euskaraz ari dira. Guztira, 

Irungo 500 bat gaztetxotara iritsi da euskararen erabilera sustatzeko ekimena.  

 

Landu beharrekoen artean berriz, Euskara Arloaren iritziz, larunbatetako partidetako arbitroen arazoa 

(ez dute programaren filosofiarekin bat egiten), sentsibilizazio ekintzak bideratzea haurrekin eta bereziki 

gurasoekin harremanak indartze aldera. Programaren irismena infantiletara ere zabaltzea aztertu 

daitekeen kontua da. 
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2.10.3.- Kiroldegietako ikastaroak euskalduntzeko plangintza 
 

Irungo kirolaren patronatuak antolatu eta kirol enpresa pribatuek kudeatutako kirol ikastaroetan 

hizkuntza normalkuntzarako neurri eta irizpideak aurrera eramateko plangintza.  

 

Kiroldegiei dagokienean, Irungo Udalak 2006an kirol ikastaroetan hezitzaile eta hartzaileen euskararen 

ezagutze eta erabilera mailak neurtu zituen. Finean, aurrera begira egin nahi dena da, ikastaroek emeki-

emeki euskaraz eskaintzen hastea. Helburu horrekin, laguntza modura 2009 eta 2010 urteetan zehar 

hizkuntza normalizaziorako urratsak ematen laguntzeko zerbitzu eskaintza bat egin zaie Bidasoa XXI eta 

Lagunkirol enpresei. Horien artean aipagarrienak monitoreentzako euskara ikastaro espezifikoak eta 

2010-11 ikasturteari begira kiroldegietako erabiltzaileei zuzendutako komunikazio eta sentsibilizazio 

kanpaina.   

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostikorako datu bilketa egin zen momentuan (2006ko apirila) 709 pertsonek izena emana 

zeukaten Artaleku kiroldegiko igeriketa ikastaroetan, 10 urtetik beherako 488 haurrek eta 221 helduk, 

hain zuzen ere. Siadecoren ikerketan parte hartu zutenak 249 izan ziren, guztizkoaren %35,1 beraz. 

Lagunkirol enpresak kudeatutako ikastaroetan berriz, 457 zeukaten izena emana. Ikerketan parte hartu 

zutenak 104 izan ziren, guztizkoaren %22.7 beraz. 

 

Diagnostikoaren berri ematen diguten hainbat adierazle aurkezten ditugu ondorengo taulan: 
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64. Taula:  Kiroldegietako ikastaroak euskalduntzeko plangintzaren barruan egindako 
diagnostikoak emandako zenbait datu 

Kiroldegietako 
erabiltzaileak Adierazlea 

<10 urte >10 urte 

Kiroldegietan 
lan egiten 

duten 
monitoreak 

Hizkuntza 
gaitasuna 

Euskaraz ongi edo nahikoa ongi hitz 
egiteko gaitasuna 72,3 46,8 77,8 

Euskararen erabilera indizea etxean 25,0 23,0 15,3 

Euskararen erabilera indizea lagun artean 35,1 17,2 18,1 

Euskararen erabilera indizea kiroldegian 
antolatzen diren ikastaro eta jardueretan 

40,8 7,7 33,3 
Hizkuntza 
erabilera 

Euskararen erabilera indizea kirola 
praktikatzerakoan (kiroldegitik kanpo) 

39,8 11,2 23,6 

Aukeran kirol ikastaroak euskaraz edo ele 
bietan ematearen  aldekoak - - 38,9 

Aukeran kirol ikastaroak euskaraz edo ele 
bietan jasotzearen aldekoak 

77,1 26,0 - 

Kirol ikastaroetan euskarari sarbidea (ongi 
etorri eta agurrak) ematearen aldekoak  

- 84,1 94,5 

Talde osoarentzat diren azalpenetan 
gaztelania erabili arren banakakoetan 
euskaldunekin euskara erabiltzearen 
aldekoak 

- 59,8 83,3 

Hizkuntzarekiko 
jarrerak 

16 urte artekoentzat antolatutako 
ikastaroetan euskara erabiltzearen 
aldekoak 

89,1 90,5 88,9 

Iturria: Irungo Udala 

 

Diagnostikoaren azterketatik habiatuta, hizkuntza normalkuntzarako bidean, ondorengo helburuak ezarri 

zitzaizkion plangintzari:   

1. HELBURUA: Haurrekin lan egiten duten monitoreak, euskaraz ongi hitz egin eta ikastaroa 
euskaraz emateko gai izatea. 

2. HELBURUA: 16 urte arteko hartzaileekin eta bereziki 10 urte artekoekin osatutako taldeetan, 
monitoreek euskaraz egitea eta gaztelaniaren erabilera euskara ulertzen ez duten hartzaileen 
banakako komunikazioetara mugatzea.  

3. HELBURUA:  Monitoreak zuzenean esku hartzen ez duen elkarrizketetan, haur eta gaztetxoen 
arteko harremanetan, euskararen presentzia gero eta handiagoa izatea. 

4. HELBURUA:  Elkarlanean aritu behar duten alde guztientzako (enpresak, monitoreak, Irungo 
Udaleko Kirolaren Patronatua eta Euskara Arloa) onurak ekarriko dituen planteamenduetara 
iristea. 



 

 - 166

EBPN Euskara biziberritzeko plan nagusia 
Ayuntamiento   Udala

Eta aipatu helburuak lortze bidean, pixkanaka bada ere ikastaroak kudeatzen dituzten enpresak 

aurrerapausoak ematen joan daitezen, hauxe izan zen 2009 urtearen hasieran enpresei egindako 

zerbitzu eskaintza: 

 

Eskainitako zerbitzu eta 
laguntzak 

Deskribapena 

Hizkuntza formakuntza 
- Material didaktikoaren bilduma osatu eta monitoreen esku ipini. 

- Kiroldegian bertan euskara ikastaroa (laburra eta berezitua). 
Euskaltegien inplikazioa. 

Langileen kontratazioetarako 
zerbitzu eskaintza 

- Monitore izateko hautagai direnei elkarrizketa labur bat egiteko 
aukera, euskara mailaren ebaluazio orokor bat egin eta informazioa 
enpresaren esku ipintzeko. 

Hizkuntza paisaia eta 
idatzizko erabilera 

- Kirol ikastaroen kudeaketan hiritarrekiko harremanetan erabiltzen diren 
inprimaki eta dokumentazioa begiratu eta euskaratzeko itzulpen eta 
zuzenketa zerbitzua. 

- Kiroldegiko jendaurreko errotulazioa aztertu eta hizkuntza ikuspegitik 
hutsunerik balego  Kirol Patronatuarekin hitz egin eta  irtenbide bat 
emateko moduak aurkitu. 

Hizkuntza sentsibilizazioa 
eta dinamizazioa 

- Enpresako arduradunekiko komunikazioa eta hizkuntza 
sentsibilizazioa:  

a. Plangintzaren jarraipen eta ebaluazio bilerak. 
b. Eman beharreko urratsekiko eta monitoreekiko harremanekiko 

informazio osoa helarazi aldez aurretik.  

- Monitoreei zuzendutako informazioa eta hizkuntza sentsibilizazioa: 
c. 1. saioa: aurkezpen bilera orokorra, plangintza aurkeztu, 

materialak entregatu eta euskara ikastaroetarako interesa 
jasotzeko. 

d. 2. saioa: elkarrizketa labur bat monitore bakoitzarekin. 
e. 3. saioa: monitoreek ebaluazio orokorra egiteko bilera 

orokorra. 

- Hiritarrei eta erabiltzaileei zuzendutako informazio, komunikazio eta 
sentsibilizazio ekintzak: 

f. Guraso eta ikastaroetako erabiltzaileei zuzendutako eskuorri 
bat prestatuko da eta enpresarekin batera kontrastatu noiz eta 
nola egin banaketa. 

Ikastaroetako taldeen 
hizkuntza gaitasuna eta 
taldeen antolaketarako 
hizkuntza irizpideak 

- Aholkularitza teknikoa eta informazio bilketarako fitxa eredu landuak 
eskaini enpresari, matrikulazio eta izen-ematearen unean hizkuntzazko 
datuak ere jaso, aztertu eta taldeen antolaketa egiterakoan kontuan 
hartu daitezen. 

Jarraipena eta ebaluaketa 

- Informazio truke, komunikazio eta elkarlanaren adierazleak aztertu. 

- Inplikaturiko pertsona eta eragile kopuruaren adierazleak aztertu. 

- Hizkuntza normalkuntzarako proposatutako neurri kopurua eta 
gauzatze mailaren adierazleak aztertu. 

- Lorpen eta hobetu beharrekoen adierazle kuantitatibo eta kualitatiboak 
aztertu. 
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Egoeraren diagnostiko sakon batetik abiatuta, ikastaroak kudeatzen dituzten enpresekin eurentzat 

neurrira egindako plana adostu eta inplementatzeko bidea egin izana lorpen garrantzitsua da Irungo 

Udaleko Euskara Arloaren iritziz. Kirol hezitzaileek planari egindako harrera bikaina izan dela adierazten 

dute, izan ere bi  hezitzaile talde ari dira euskara eskola espezifikoak jasotzen (egiten duten kirolera 

egokitutakoa) eta horrek gerora erabiltzaileetan izan dezakeen efektu biderkatzailea azpimarratzekoa 

izan daiteke. Lorpen bezala baita ere, Kirol Patronatuko kideek beraiek ekimenak proposatzea 

normalizaziorako, prozesua eurenganatu egiten dute horrela. 

 

Hobetu beharrekoen artean, Euskara Arloaren iritziz, planaren inplementazioan atzerapenak ekiditeko 

neurriak hartzea. 

 

2.10.4.- Goi mailako klubetako hizkuntza normalkuntzarako plana 
 
 
Egitasmo honen helburua, Bidasoa Kirol Elkartean euskararen erabilera sustatzea da, beti modu 

mailakatu eta progresibo batean, horretarako dauden aukera errealak kontuan izanik, (bai elkarteko 

bazkide eta erabiltzaileen aldetik, bai kirol eragile nahiz zuzendaritza kideen aldetik). 2008 urtean egin 

zen kirol elkartearen hizkuntza egoeraren diagnostikoa eta egoeraren aurrean jarraitu beharreko lan-

ildoak biltzen dituen plana. 2009an ere jarraipena eman zaio plangintzari. 

 

Irungo Euskara Arloak balorazio positiboa egiten du elkartearentzat diseinatutako planaz,  inoiz Irunen 

elkarte batek izan duen planik egituratuena dela irizten baitute. Diagnostiko sakon batetik abiatuta 

elkarteko estamentu guztiak barneratzen ditu, indar berezia jarriz haur eta gazteei begirako ekimenetan. 

Alde honetatik lorpen garrantzitsuak eman dira, elkarteak berak adierazitakoaren arabera, egun Bidasoa 

eskubaloi taldearen eskolak euskaraz funtzionatzen baitute hasieratik bukaerara.  

 

Real Union eta Bidasoa Eskubaloi taldeei eskaini zitzaien euskara plana, baina Real Unionekin ez da 

aurrera egiteko aukerarik egon. Bestetik ere, kontuan izan behar da Bidasoa eskubaloi taldearen egungo 

errealitateak eragina izan dezakeela normalizazio planaren garapenean, eta euskara plana ez dagoela  

elkartearen lehentasunetan.  
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2.11.- CORPUS PLANGINTZA ETA EUSKARAREN KALITATEA 
 
 
Euskarak berak ere eguneratu eta egokitu beharra dauka egungo premietara eta eremu berrietara. 

Horregatik,  euskararen kalitatea hiru urteotan Udalak begi bistatik galdu ez duen helburua izan da. Udal 

barruko funtzionamenduari lotuta, Itzulpen eta kontsulta Zerbitzua indartu da eta hirigintzarekin batera 

mapa toponimiko berriaren diseinuan parte hartu du Euskara Arloak. Aipagarria baita ere EIZIE 

elkartearen ITZULBAITA (www.itzulbaita.eu) proiektua gauzatzeko aurrera eramandako bidea eta 

elkartearen eta udalaren arteko elkarlana.  

 

2.11.1.- Itzulbaita proiektua 
 
 
Euskal Itzulpengintzaren Erreferentzia Zentroa izango denaren abiapuntua da ItzulBaita. EIZIEk abian 

jarritako proiektua da eta oraindik guztiz borobildu gabeko egitura izan arren pauso labur eta sendoz 

aurrera egiten ari da. 

 

Itzulpengintzaren etxea izan nahi du, ez bakarrik itzultzaileena; leku fisiko bat, gune birtual bat. Euskal 

itzulpengintzaren erreferentzia gunea ere izan nahi du, egin denaren eta egiten ari denaren berri 

emango duena, ikerketak, gogoetak eta bestelako ekimenak kudeatu eta sustatuko dituena. Euskaratik 

eta euskararako itzulpengintza kontuan harturik, Euskal Herritik mundura eta mundutik Euskal Herrira 

antena izatea ere izango du eginkizun. 

 

EIZIE eta Irungo Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiko arduradunen arteko elkarlanaren ondorioz, 

Urdanibia plazako udal eraikinean dago, egun, ItzulBaitaren bulegoa. Garrantzi berezia du ItzulBaitaren 

lehen egoitza Irunen egoteak, kokapenez eta sinbologiaz berezia baita. 
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Plangintzaldiaren hasieran Irungo Euskararen Aholku Batzordeak egindako eskaerari erantzun nahian 

Irungo udalak Irungo udal euskaltegian gela bat atondu zuen itzultzaileen etxea-antenari lokala 

eskaintzeko. Hasierako ideia oso erakargarria zen eta ilusio handia eragin zuen eragile guztien artean: 

euskararen normalizazioarekin zerikusia duen erakunde bat Irunen kokatzea lorpen ikaragarria zen. 

 

Baina nonbait, ilusiotik desilusiora pasa da egoera. Euskara Arlotik adierazten denez, lehen urtean izan 

ezik apenas erabili ditu EIZIEk instalazioak eta intzidentzia txikia izan du herrian. Espektatibak ez direla 

bete irizten dute bai Udaletik baita Irungo Euskararen Aholku Batzordetik ere. Aholku Batzordeak 

helburu konkretu batekin proposatu zuen euskal itzulpengintzaren etxea dena Irunera ekartzea: euskarak 

ez bakarrik Irunen, baina akaso Irunen bereziki, ez du bakarrik jarduera estentsiboa behar baizik eta 

baita jarduera intentsiboak eta kalitatezkoak. ItzulBaitarena bezalako egitura batek izan zezakeen 

prestigioa eta kalitatea Irunentzako mesedegarriak izango zirela pentsatuz egin zen proposamena. Gaur 

egun, helburu hori betetzen ez duenaren susmoa badago. Horregatik, Irungo Euskararen Aholku 

Batzordetik proiektuari bultzada ematea proposatzen dute. 
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2.12.- KOMUNIKABIDEAK 
 

 

Irungo Euskararen Aholku Batzordearen enkarguz, Irungo Udaleko Euskara Arloak hedabideen esparrua 

lantzeko lan-taldea osatu zuen 2007an, Hondarribia, Hendaia eta Irungo zinegotzi, teknikari eta 

adituekin batera. Idatzizko komunikazio produktu berriak eskualdetik bertatik sortzeko beharrezko 

proiektuak aztertu, landu eta abian jartzeko helburua zeukan lan-talde honek. Hori horrela, Txingudiko 

hedabideen diagnostikoaren txostena eta euskara sustatzeko aurrera eraman beharreko plangintzaren 

xede eta oinarriak definitzea izan zen lehen urratsa eta egitasmoaren gastu-aurreikuspena ere aurkeztu 

zitzaion Udalari. Proposamenak, laburbilduz, proiektu bat garatzeko bi premisa aintzat hartzea 

aurreikusten zuen: batetik, herri ekimenean oinarritutako proiektua izatea eta, bestetik, zegoen 

azpiegituratik, baliabideetatik abiatzea. Lan-taldeak Localia-Txingudiri (IRUNERO argitaratzen duen 

enpresari) eta Irun Iruten elkarteari elkarlan bat abiatzea eskatu zien eskualdeko euskara hutsezko 

astekaria egiteko proiektua diseinatzeko. Tamalez, ez zuten elkarren arteko akordiorik lortu. Irun Iruten 

elkarteak orduan bere kasa proiektua garatzen hasi zen. 2009 eta 2010erako aurreikusten diren 

zailtasun ekonomikoak medio, Irungo udalak ez du egitasmoa martxan jarri, ezin izango baitio 

proposatutako aurrekontuari aurre egin.      

 

Aurrekontuari dagokionez, 31.358 euro eskaini zizkion Euskara Arloak hedabideen esparruari 2007. 

urtean, eta 38.726 euro 2008.ean. 

 

Komunikabideena da, hain zuzen ere, eragile askoren ustetan, helburuen betetze maila apalena lortu 

duen esparrua. lorpenen eta hobetu beharrekoen inguruan esandakoak, laburtuz, honakoak: 
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Lorpen eta aurrerabideak: Hobetu beharrekoak eta kontuan hartu beharrekoak: 

• “Behe Bidasoako Hitza sortzearekin, 
neurri batean, merkatuan euskarazko 
prentsan eskualdean zegoen hutsunea 
betetzea lortu da. Euskarazko 
komunikabideak EBPNren arabera 
estrategikoak diren neurrian, hasierako 
urratsa eman da.” 

• “Egunero (interneten) eta astean behin 
paperean, eskualdeko eta Irungo milaka 
herritar euskaraz irakurtzera jartzen dira, 
informazioa euskaraz egonagatik. 
Horrela, euskararen presentzia hiri eta 
eskualdeko informazioan nabaren 
handiagotu da.”  

• “Irungo errealitateaz ezin gara ahaztu, ingurune 
euskaldunago baten nukleo erdaldunagoa da Irun. 
Errealitate horrek, berez, ez ditu bermatzen 
egunerokotasunean eta bizitzaren arlo ezberdinetan 
euskara erabiltzeko aukerak. Hori dela eta, 
hedabideen eremuan batik bat euskararen presentzia 
indartu eta mantentzeko programak 
lehentasunezkoak izan beharko lukete.“ 

• “Irungo euskarazko hilabetekaria, Irunero, irakurleek 
doan jaso dezaketen euskarazko produktua denez, 
hau indartzea aurrerapausoa izango litzateke.” 

• “Euskara beste hedabidetan indartzea: telebistan eta 
irratian.” 

• “Hobetu beharrekoen artean, nagusiena eta pisu 
handikoa gainera, euskarazko merkatu potentzial 
guztira hedatzea lortu ez izana.” 

• “Kontutan hartu behar da prentsaren egoera 
orokorra, paperaren gainbehera, internetaren 
garrantzia, informazioa bilatzeko modu berriak 
dauzka hiritarrak. Komunikazio esparrua berrasmatu 
beharra dago.” 

• “Egun Udalak HITZA-rekin jarraitzen duen bidea ez 
da egokiena ikusten zenbait eragileren ikuspegitik. 
Homologaziorik ez duen produktu bat ez luke baliatu 
beharko Udalak eskualdeko euskaldunagoa 
trinkotzeko tresna modura.”  

• “Komunikazio estrategia orokor bat bideratzea 
proposatzen zaio Udalari, konfluentea izango dena. 
Ildo horretatik, Udalak berak hori lortu ezingo balu, 
komunikazioa enpresa baten sorrera lagundu eta 
babestea proposatzen zaio.“ 

 

 
Hedabideen eremuan gaur egun Irungo Udalak sustatzen dituen proiektuak dira Irunero aldizkariaren 

argitaratzea (Localia Txingudirekin daukan hitzarmen bitartez), Irun, Hondarribia, Hendaia eta Biriatuko 

biztanleei zuzenduriko Behe Bidasoako Hitza (Bidasoa-Txingudi Partzuergoko euskara lan-mahaiaren 

gidaritzapean) diruz laguntzea eta Euskarazko bestelako komunikabideentzako dirulaguntza programa. 
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2.12.1.- Irunero 
 

Irunero izan da orain gutxira arte irundarrek hilero euskaraz ekoiztutako berriak irakurtzeko izan duten 

aukera bakarra. 

 

 

 

 

 

Hala ere, Gipuzkoa Telebista Txingudi enpresak azken bi urteetan egindako kudeaketarekiko kritiko 

azaltzen da Irungo Udala eta hobetu beharrekoak ugari dira programa honetan: hilabetekariaren 

distribuzio sistema, edukien kalitatea, maketazioa… Egungo gizartean nahikoa zaharkitua geratu den 

komunikabidea dela nahikoa zabalduta dagoen iritzia da. Albisteen iraungitze data,  gaur egun, egun 

bakarrekoa dela kontuan izanda albistea gertatu eta horren berri hilabete batera ematea euskararen 

normalizazioaren kontrakoa kontsideratzen da. Gainera, enpresak egindako Web euskarria gaztelera 

hutsean egotea ere ez dator bat normalizazio bultzatzeko helburuarekin. 

 

Halere, egindako bidean izandako alderdi positiboak ere onartzen zaizkio euskarriari:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Irunen doan zabaltzen den euskarazko 
komunikabide bakarra denez, garrantzia 
handiko proiektua dela irizten diot. Sortu 
zenetik 16 urte igaro dira; jendeak ezagutzen 
du eta irakurtzeko ohitura du. Dinamika 
horrek balio handia du eta horixe da, hain 
zuzen, bultzatu beharrekoa.” 

• “Orain, halabeharrez, aldizkariak diru 
laguntza askoz ere txikiagoa jasoko du. 
Horixe lehenbailehen zuzendu beharreko 
hutsunea.” 

• “Irunero irundarrentzat euskal prentsaren 
erreferente da aspaldi. Orain artekoan 
lortutako galtzea tamalgarria litzateke.” 
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2.12.2.- Behe Bidasoako Hitza 
 

Eskualdean euskara hutsez izango zen astekari baten proiektu bat aurrera ateratzeko lan handia egin da 

Euskara Arlotik eta garai batean Irun Irutenetik. Beharbada, hau baloratu behar da ondorioa baloratu 

beharrean. Proiektu honetan ordu ugari sartu dira batzuekin eta besteekin hitz egiten, aurrekontua 

fintzen, etab. Hondarribiko eta Hendaiako udaletxetako ordezkariekin. Prozesua bera lorpen handitzat 

dauka Udalak. Hitzaren sistema berria berritzailea dela ere esan daiteke: hau da, Internet bidezko 

eguneroko hitza irakurri daiteke eta ostiralero harpidedunei 16 orrialdeko astekaria banatzen zaie. 

Modu honetara albisteek ez dute gaurkotasuna galtzen eta eskualdeko berriek leku bat dute euskaraz. 

 

 

 

 

Komunikabideen esparruan eragiteko proiektuaren sorreran bi bide modu paraleloan batu zirela argitu 

behar da lehenik eta behin. Euskara Arloa Euskararen Aholku Batzordearen eskariz lantzen hasi zen 

proiektua batetik, eta bestetik, Bertako Komunikabideak enpresaren eskualdeko Hitza-ren bidea. Bertako 

Komunikabideen hasierako proposamena ez zen gaur egun banatzen den Hitza, Oarsoaldeko Hitzari 

Bidasoaldeko berriak gehitzea baizik. Irungo Udalak, hala ere, bere bideari eutsi zion. Baliabide arazoak 

medio, Irungo Udalak bere proiektua alde batera utzi beharra izan zuen eta BEHE BIDASOAKO HITZA 

Partzuergoren bitartez diruz laguntzea erabaki zen.  

 
Badago oraindik Behe Bidasoako Hitzaren irakurle eta harpidedun potentziala izan daitekeena eta 

proiektura hurbildu ez dena. HITZA bisualizatzea kale eta espazio publikoetan garrantzitsua da. Udala 

eta Partzuergoarekin, elkarlanean garatutako proiektuak oso interesgarriak izan daitezke honetarako. 

Adibidez, Merkataritza euskalduntzeko kanpaina bat jar dezagun adibidetzat; kanpaina hori abiaraztean, 

HITZAren harpidetzak komertzio eta ostalaritzan sustatzeko ekimena aldi beren bideratzea, baita 

HITZAk komertzioa eta ostalaritzaren publizitaterako tarte ekonomikoago bat eskaintzea, etab. 

 

Honakoak, egitasmo honen inguruan jasotako alderdi positiboak eta hobetu beharrekoen sintesia: 
 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Programa positiboa, hutsune bat 
betetzen lagundu baitu.” 

• “Eraginkorrak izate aldera pauso gehiago ematea egokia 
litzatekeela deritzogu, diru laguntza bidez ez bada, 
zabalkunde kanpainetarako ekimenak sustatuz eta abar. 
Sustatu beharrekoen artean erreferentzialtasuna dagoenez, 
euskaraz bertako informazioa jasotzeko aukera badela eta 
aukera hori irekia dela, plurala, irakurterraza, gertukoa... 
horretan garrantzitsua da herritarrek Hitza maila guztietako 
informazio iturri denaz jabetzea, eta errekonozimendu eta 
seriotasun bat aitortzea produktuari.” 
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2.12.3.- Euskarazko komunikabideentzako dirulaguntza programa 
 

Partzuergoko euskara lan mahaiaren bidez banatzen dira dirulaguntza hauek eta aintzat hartzekoak dira 

bi eskualdeko komunikabideei eusteko, hala nola Antxeta irratia eta Zazpi aldizkaria. Inoiz ere 

bidasoamedia.info ataria lagundu da. Hiru medio hauek diruz laguntzearen ondorio zuzena da egunero 

euskararen presentzia bermatzea eskualdean. 

 

Landu eta hobetu beharrekoen artean dago programaren aurrekontu txikia; ondorioz, euskarari garrantzi 

gehien ematen dioten medioek soilik eskuratzen baitituzte dirulaguntzok. Testuingurua bere 

osotasunean aztertu eta bestelako ekinbideak abian jartzea mereziko luke. 
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2.13.- LIBURUGINTZA 
 

 

Irakurzaletasuna bultzatu, euskarazko materialen erabilera sustatu eta euskal literatura herritarrengana 

hurbiltzeko berariazko ekintzak antolatzea izan da plangintzaldiaren helburua esparru honi dagokionean. 

Hori gauzatzeko, bertako agenteekin eta inguruko udalerriekin elkarlana bideratzea oso garrantzitsua 

jotzen zen Euskara Biziberritzeko Plangintza Nagusian.  

 

Liburugintzaren esparrua utzia dagoela adierazten dute Irungo Euskararen Aholku Batzordeko zenbait 

kidek. Gazteen ikuspegitik begiratuta, garrantzitsua da euskarazko liburuen eskaintza zabala izatea. 

Azken hamarkadan, orokorrean ez aurrera baizik eta atzera pausoak eman direla kontsideratzen dute 

hainbat eragilek. Euskarazko liburu gero eta gutxiago eskuratu ditzakete gurasoek euren haurrentzat, 

eskaintza gutxitu egin da, lehen liburu dendetan 4 apal baziren euskarazko produktuenak orain 2 

besterik ez omen dira. Bestetik, Udal liburutegiaren papera erreforzatzearen beharra aipatzen da, 

euskarazko liburuen eskaintza handiagoa izan dadin behinik behin liburutegian. 

 

Plangintzaldian zehar bideratutakoak aztertuz, J.A. Loidi bekaren irabazle suertatzen diren lanen 
argitalpena kokatzen dugu esparru honetan. 
 

2.13.1.- J.A. Loidi bekaren irabazle suertatzen den lanaren argitalpena 
 
Orain arte oso lan interesgarriak argitaratu dira, hala nola, Irun-Hondarribiko euskararen azterketa, 

Irungo landaredi mapa, Irun XIX. mendeko bidaia-liburuetan. Dena den, Euskara Arloko eragileen 

iritziz, hobekuntzarik egin liteke programa honetan bai dotazio ekonomikoaren aldetik eta baita 

programa honen berri emateko erabiltzen den komunikazioaren aldetik.  

 

Udalak 7.000 euroko aurrekontua du irabazle suertatzen den proiektuaren argitalpena finantzatzeko, 

baina azken 2 urteetan eskaerarik izan ez denez, erabili gabe geratu da.  
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2.14.- KULTURGINTZA 
 

 

Irungo Udalaren ikuspegitik, esparru honetan argi-ilunak izan ditu 2006-2008 epealdiko Plangintzak. 

Beharbada indar handia jarri da euskarazko kultur kontsumoan eta ez hainbeste Normalizazio 

Plangintzan, hau da, euskaraz programatu da baina akaso kultur eskaintzak jaso behar lituzkeen 

hizkuntza irizpideak jorratu gabe. Aurrerantzean hobetu edota kontuan hartu beharrekoak, Udalaren  

eta Aholku Batzordeko kideen ikuspegitik beti ere,  besteak beste, ondorengoak:   

- Kulturgintzaren esparrua oso utzia dago oro har. Gazteen ikuspegitik begiratuta, 
garrantzitsua da kultur kontsumorako eskaintza zabal bat izatea. Azken hamarkadan, 
orokorrean ez aurrera baizik eta atzera pausoak eman direla kontsideratzen dute hainbat 
eragilek. Musika eta antzerkia bezalako eremuetan, Udalek oro har euskarazko eskaintza 
eskasa, eskasegia programatzen dute. Irungo kasua ez da salbuespena. 

- Kultur sortzaileek egiten duten lanari oihartzun handiagoa egitea, batez ere, sortzaile 
hasiberriek egiten duten lana ezagutarazteko.  

- Komunikazio kanpaina garrantzitsuak egin.  

- Euskarazko kultur ekintzak antolatzen dituzten eragileen arteko koordinazioa bideratu eta 
bultzatu. 

- 0-18 urte arteko gaztetxoentzako kultur eskaintzaren gehiengoa euskaraz izan dadila. 

- Kulturgintzaren eremuan dagoen eskaintza oso zabala ez izateaz gain, lausotua geratzen da 
Irunen, difuminatua, hiritarrari ez zaio iristen garbi.  

- Euskarazko laburmetrai gutxi proiektatzen dira; proiektatzen den bitartekoen kalitatea hobetu 
liteke. Udalari egiten zaion proposamen konkretua: zine-aretoen lizentziak lehiaketara 
ateratzen direnean, euskarazko filmak proiektatzeko moduan diren enpresak hobestea, 
hizkuntza-irizpideak kontuan hartzea, alegia. Gutxienez haur eta gaztetxoei bideratutako 
eskaintza dela eta. 

 
Jarraian zehaztasun handiagoz aztertuko diren eta kulturgintzaren eremuan eragiteko Irungo Udalak 

bideratzen dituen programak dira J.A. Loidi Ikerkuntza beka, Kultur Errota eta Txingudiko bertso eskola 
sendotu eta garatzeko egitasmoa. 
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2.14.1.- J.A. Loidi ikerkuntza beka 
 

Goi-mailako euskarazko ikerketa zientifikoa sustatzeko beka deialdia egiten du Irungo Udalak. Ikerketa 

esparruak: antropologia, filologia, toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanika. 

Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz egin behar dira.  

 

Beka honek omenaldi bat izan nahi du adopzioz eta bihotzez Bidasotarra zen Jose Antonio Loidi 

ospetsuarentzat, eta haren etsenpluari jarraiki, ikerketa suspertu eta bultzatu nahi du hainbat esparrutan; 

izan ere, berak bere bizitzan zehar hain era oparoan garatu zuen egitekoa sustatzea du helburu beka 

honek. Gisa berean, ikerketa zientifikoa zabaldu nahi da euskaraz, Jose Antonio Loidik hainbeste maite 

eta sustatu zuen hizkuntzaz. 

 

Aurrerantzean Serapio Mugika bekarekin txandakatuz egingo da deialdia, bi urtez behin. 

 

 

 

 

 

 

 

Beka honek 9.000 euroko aurrekontua dauka, baina deialdi zabala egin izan den arren, 2007 eta 2008 

urteetan ez da eskaerarik izan. 

 
Aurreko urteetan, hori bai, Irungo eta Hondarribiko Udalek Txomin Sagarzazuren “Hondarribia eta 

Irungo euskara” liburua argitaratu dute. Eta Irungo Udalaren ekimenez argitaratutako beste liburuak izan 

dira  “Irungo udalerriaren landaredi mapa” eta “Euskal Herria XIX. mendeko bidaia-liburuetan”. 
 
Euskara Arloaren iritziz, Irungo udalaren dinamikan erabat txertatutako programa da, komunikazio 

planean erabat integratua dagoen egitasmoa izanik.  

 

Baina hobetu beharrekoen artean leudeke, beren ustez, ikerlariak erakartzeko azken urteetako 

zailtasuna. Komunikazio plan handinahia egin arren azken urteetan ez da inor aurkeztu eta eman gabe 

utzi behar izan da beka. Garai batean ez bezala, orain behartuta dago Udala klausula juridiko gogor 

xamarrak ipintzera deialdian eta horrek eragina izango du ziurrenik ikerlari askoren atzera egitean. 

Bekaren publiko objektiboa zein izan beharko lukeen hausnartzea komeni da agian. Izan ere, Arlotik 

diotenez, egokia da ahalegina, baina kezkagarria ere bai emaitza.  
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2.14.2.- Kultur Errota 
 

Irun Iruten euskara elkartearekin daukan hitzarmenaren bitartez, Irungo udalak 

diruz laguntzen duen programa da honakoa. Tokian tokiko kulturgile amateur 

nahiz profesionalei merezi duten zirkuitu duina eskaintzea da helburua eta 

horretarako, euskarazko laburmetraiak, antzezlanak, ikus-entzunezkoak, 

hitzaldiak, ipuin kontaketak, bertso saioak, kantu afariak, etab. antolatzen dira. 

  
Ondorengoak, azterketan parte hartu duten esparru honetako eragileek azpimarratutako alderdi 

positiboak eta hobetu beharrekoak:  

 

Programa 
Indarguneak eta alderdi 

positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

KULTUR ERROTA 
(orokorrean) 

• “Elkarte batek horrelakoak 
egitea komenigarria iruditzen 
zait; bereziki, udaletxearen 
hutsunea ikusita.” 

• “Kulturgile profesionalei eta, 
batez ere, amateurrei zirkuitu 
duina eskaintzea.” 

• “Eskualdean euskaraz kultur ekintzak 
antolatzen dituzten eragileen artean 
koordinazio baten premia dago, batetik, 
datetan ez kointziditzeko eta, bestetik, 
besteek egingo dutenei buruzko 
informazioa jasotzeko ekintza bera oso 
denbora gutxian errepika ez dadin 
(adibidez, eskualdean hiru bertso afari 
asteburu batean edota euskaraz bi ikus-
entzunezko egun berean). Horretarako 
lan mahai bat osatu behar da.” 

• “Eskualdeko euskarazko ekintzekin 
agenda bat argitaratu bai euskarri 
informatikoan eta paperezkoan (eta 
paneletan?).” 

EUSKAL 
LABURMETRAIEN 

EMANALDIA 

• “Euskaraz egiten diren film 
laburrak ikusteko aukera 
ematen du eta euskaraz 
egiten den zineari irteera duin 
bat ematen zaio.” 

• “Udaletxe berak edo enpresa pribatuak 
horrelakoak antolatu beharko lituzke. Hau 
da, Irun Iruten elkarteak egiten du 
hutsune handia dagoelako hirian.” 

 

Irungo Udaleko Euskara Arloko teknikarien ustez, zirkuitu honi esker, Irun Iruten euskara elkarteak 

Irunen helduentzako euskarazko programazioa zertxobait handiagotzea lortu da. 

 

Tamalez, Arlotik bertatik adierazitakoaren arabera, mintzalaguna programan parte hartzen duten 

pertsonak eta euskaltegietako ikasleak bestetik ez dira zirkuituko egitasmoetan parte hartzen dutenak. 

Asteburuan Kultura Sailaren programazioak betetzen du Amaia Kultur Zentroa eta horrek Irungo EKT 

elkartean programatzea ekarri du, baldintza egokienetan ez agian zenbaitetan. Irun Iruten elkarteak indar 
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handia egin izan du (plangintzaldi hasieran batez ere) Kultur Errotako egitasmoen komunikazioan baina 

hala ere, zaila suertatzen da euskaldunak kultur kontsumo honetara aktibatzea.  

 

Haur eta gazteentzako eskaintza ere landu beharra ikusten da kulturgintzaren esparru honetan, 

planteamendua sakonagoak landuaz gainera. 

 

Kultur Errotaren zirkuituaren barruan eskaintzen diren euskal laburmetraien emanaldiaz, konkretuki, 

esan  egun bateko ekimena izaten dela eta astean zehar programatzeko beste aukerarik ez dagoela 

(Kultura Sailak ez du asteburuetan honelakoak programatzeko aukerarik ematen). Baldintza horietan, 

Euskara Arloaren iritziz, programak arrakasta baduela kontsideratu liteke. 

 

Aurrera begira kontuan hartu beharrekoen artean, hori bai, laburmetraien proiekziorako baldintzak 

hobetzea proposatzen dute  (35 mm pelikuletan egindako lanak bideo proiektore zaharra erabiliz 

proiektatzea egilearekiko eta ikuslearekiko kontsiderazio txikitzak hartu da). Aukera bezala aipatu omen  

dira Amaia Kultur Zentroko bideo proiektorea aldatzea edo zinema formatua errespetatzea.  

Irungo Udalak Irun Iruten euskara elkartearekin daukan hitzarmenaren baitan diruz laguntzen du 
programa hau.  

 

2.14.3.- Bidasoa-Txingudiko bertso eskola sendotu eta garatzeko 
programa 

 
Bidasoa Txingudi Partzuergoko euskara lan mahaiak  garatu eta Irungo Udalak diruz laguntzen duen 

egitasmoa.   

 
 
 

 

 

 

 

 

2004. urtean sortu zen Txingudiko Bertso Eskola. Lehen ikastaroa 10 ikaslerekin hasi zen 2004. 

urtean. Geroztik, mailen arabera banaturiko bi gela ere osatu dira (hasiberrientzako bata eta bat-

batekotasuna lantzeko helburuarekin bestea); bertsolaritzaren inguruan jarduera ugari garatzen dira 

gainera.  
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Hori guztia Irun Iruten Elkartearen eta Lankuren laguntzarekin egin da, eskolaren eguneroko lanean 

horiek eramaten baitute pisurik handiena esparru hauetan duten eskarmentu handiari esker. 2008az 

geroztik Irungo Irunabar elkartea da proiektuaren arduraduna. 

 

8.000 euroko aurrekontua dauka bertso-eskolak eta Partzuergoak finantzatzen du. 
 
Honakoak, laburbilduta, esparru honetako eragileek azpimarratutako alderdi positiboak eta hobetu 

beharrekoak:  

 

Indarguneak eta alderdi positiboak Hutsuneak eta hobetu beharrekoak 

• “Eskualdean bertsolaritzari bultzadatxoa 
emateko oso garrantzitsua da.” 

• “Euskaldunentzat zerbait antolatzea 
beharrezkoa delako. Parte hartzen duen 
jendearekin konta daiteke beste programa 
batzuk gauzatzeko.” 

• “Beharbada bai helduen bai gaztetxoen artean 
bertso eskolaren berri emanez komunikazio 
kanpaina sendo bat egin beharko litzateke. “ 

• “Eskolan ematen dituzten klaseez gain, 
bertsolaritzaren inguruan giroa sortu dadin, 
ekitaldiak antolatu beharko lirateke: bertso 
saioak, afariak...” 

• “Sistematikoki ez da antolatzen.” 

• “Informazio gutxi dago Bertso Eskolaren 
funtzionamenduaz.” 

 
 

 
Bertso eskola bat  modu iraunkorrean mantentzea eskualdean lorpen handia da Euskara Arloaren iritziz; 

baita ematen zaion eskualdekotasun ikuspegia ere. Hasiera mailan zeuden ikasle batzuk urte batzuk 

pasata bat-bateko taldera pasatzea ere prozesua ondo bideratu izanaren seinaletzat hartzen da. 

 

Halere, beren ustez, azken urteotan toki batetik bestera eskolaren kokapena aldatu izanak (udal 

euskaltegian batzuetan, EKT elkartean bestetan) mesederik ez dio egin programari. Bestetik, eskualdeko 

institutuetan eta herrian bertan jendeak bertso eskolan parte hartu dezan animatuz ahalegin bat egiteak 

emaitza onak izango lituzkeela ere pentsatzen da. Azkenik, Partzuergoaren bitartez bertsolaritza 

sustatzeko ekitaldiak antolatzerakoan gaztetxoenak kontuan hartu eta ekitaldi dibertigarriagoak 

programatzea proposatzen da, horiei bertsoaren xarma modu egokian helarazteko.     
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2.15.- EBPN-ren PROZEDURAREN INGURUKO BALORAZIO 
OROKORRAK      

 
 

Txostenaren bigarren atalari amaiera emateko, orain arte aztertutako programak alde batera utzi eta   

EBPN prozeduraren inguruko balorazio orokorragoak aurkezten ditugu segidan. Lanean zehar eragile 

ezberdinekin izandako harremanetan (izan Irungo Udaleko ordezkaritza politikoa, teknikoa, Irungo 

Euskararen Aholku Batzordeko kideak eta bestelako eragileak) jasotako iritziak bildu eta egituratzeko 

saiakerak eman dituen emaitza ondorengoa da:     

 
 

  IRUNEN EBPN MARTXAN JARRI IZANAREN ONDORIO POSITIBOEI BURUZ JASOTAKO 
IRITZIAK: 

 

- EBPN martxan jartzeko unea Euskara Arloaren egitura aldaketarekin bat egitea 
garrantzitsua izan zen, plangintzarako giza baliabide eta bitarteko tekniko gehiago izateko 
aukera ekarri baitzion Udalari. Euskararen sustapenaz arduratzen den atalaren aurrekontu 
igoera nabarmenak ordura arte, hankamotz xamar geratzen ziren hainbat eremu berri 
lantzen hasteko aukera eman zuen (lan-mundua eta merkataritza batez ere). Bestetik, 
aurretik martxan jarritako eta balorazio ona zuten programa konkretuetan indar gehiago 
egiteko aukera ere eman zuen.  

- Irungo Udalaren hizkuntza politika osatuagoa, kontsolidatuagoa bideratzeko aukera ekarri 
zuen EBPNk. 

- Irungo Udalaren ikuspegitik, salto kuantitatibo eta kualitatiboa eman da Irungo Euskara 
Arloaren eginkizunetan. 

- Euskararen normalizazioan EBPNk zedarritzen duen bidea egokia dela kontsideratzen da 
bai Udaletik bai eta plangintzan inplikatutako eragileen aldetik ere. Eragile desberdinak 
biltzen dituen gogoetarako gunea sortzea oso positiboki baloratzen dute bi aldeek. 

- Instituzionalizazioak, hots, EBPN Udalak martxan jarri izanak badauka bere alde positiboa 
beste eragileentzat eta da gauzak erraztu egiten dituela (medio gehiago, markatutako bide 
bat edukitzea, jarraipena, kontrola,...). 

- Orokorrean, eta pixkanaka bada ere, ikusten da plangintzaldi hasieran zehaztutako lan 
ildoetako aurrerapausoak.  
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  AURRERA BEGIRA EBPN-REN PROZEDURAN HOBETU BEHARREKOEI BURUZ JASOTAKO 
IRITZIAK:   

 

- Hobetu beharrekoak eremu guztietan daude. Bide baten hasierako urratsetan egonik, 
oraindik gauza asko dago egiteke. 

- Nahiz eta orokorrean EBPNren prozedura ongi ikusten den, eremukako banaketa (orain 
arte 15 eta plangintza berrirako 10) handiegia dela kontsideratzen da, mikrosegmentazio 
handiegia daukala. Zenbaitetan indarrak batzea baino kontrako efektua lortzen da, 
dosifikatzea. Ildo honetatik, programen transbertsalitatea lantzea garrantzitsua litzateke. 
Bestetik, plangintzaren diseinua egin aurretik diagnostiko osatu baten premia ere aipatu da. 

- Irungo Udala bera kontraesanetan erortzen denaren itxura ematen da kanpora begira, 
zenbait kasutan behinik behin. Umiltasun osoz eta modu egokian euskararen 
normalizaziorako aholkuak ematen zaizkie hiritarrei eta gero Udalak berak ez dauka 
(Udalaren ikuspegi bateratuaz hitz eginda) besteari eskatzen dion jarrera. Inkongruentzia 
horri buelta emateko, lan egin beharra dauka Irungo Udalak berak. 

- Instituzionalizazioaren beste alderdia da, negatiboa, eragileak programa bere ez egiteko 
arriskua dagoela; erlaxazio puntu batean erori daiteke eta lortutako emaitzak ez dira hain 
onak izango. Hori gertatu ez dadin neurriak hartzea komeni da. 

- Irungo Udalak herritarrekiko duen komunikazio estrategia euskara kontuetan, hobetu 
daiteke eta hobetzea komeniko litzateke. Euskararen Aholku Batzordeko kide direnek 
erabateko lehentasuna izan beharko lukete Udalaren langintza honetan; izan ere ebaluazioa 
egin ahal izateko informazio falta argudiatu dute askok. Informazioa orokorrean 
gizarteratzearen beharra nabaria da baita ere, baina hori nola egin asmatzea zaila ikusten 
da. 

- Prozesuaren hasieran Aholku Batzordeko kide zirenen egungo estatusa argitzea ere komeni 
da. 

 
 
 

  ERAGILE EZBERDINEN INPLIKAZIO-MAILA ETA HORIEKIKO KOMUNIKAZIOAREN 
INGURUKO BALORAZIOAK: 

 

- Eragile ezberdinen inplikazioa orokorrean modu egokian baloratzen da. 
 

- Irungo Euskararen Aholku Batzordeko kideekiko komunikazioa hobetzearen beharra: 

• EBPNren xedea, batzordearen eginbeharrak, jarraituko den prozedura, etab. 
Horiek guztiak ongi azaldu. 

• Bilera informatibo gehiago egitea begi onez ikusten du Udalak (urtean pare bat). 
Gehiago eginez gero, Udaleko talde teknikoaren egikaritza lanak oztopatzeko 
arriskua dago. 

• Bestetik, Aholku Batzordeko kide diren zenbaitekin bestelako zeharkako harremana 
mantentzen du Udalak programakako jardueretan eta harreman hori ere lantzea eta 
zaintzea garrantzitsua da.   
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- EBPNri esker Bidasoa Bizirik enpresa publikoaren euskararekiko  barne-konpromisoak 
landu dira. Partzuergo mailan, Hondarribiko eta Hendaiako Udalekin batera egiten den lana 
positibotzat hartzen da, nahiz eta Hondarribiaren kasuan elkarlana sakonagoa izan 
daitekeela pentsatu. Euskara lan-mahai bat badauka Partzuergoak eta hainbat egitasmo 
bideratzen dira bertatik; Bidasoaldeko Hitza martxan jartzeko egitasmoan Partzuergoaren 
inplikazioa azpimarragarria izan da. 

 
- Foru Aldundiaren kasuan, jakintza sortzen, koordinazioa sustatzen eta proiektuak diruz 

laguntzen saiatu dela ikusten da Udaletik. Orain arteko inplikazioa modu egokian 
baloratzen da eta aurrera begira ere, horrela jarraitzeko eskatzen zaio.  

 
- Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren eskumena izanik EAE mailan euskararen normalizazioaren 

eremuan lan egitea, finantziazioan eta azpiegituretan indar handiagoa jartzea eskatzen zaio 
erakundeari.   

 
- Irungo 65 elkarte konprometitu dira euskararekin, 11.000tik gora hiritarrek (bereziki haur 

eta gaztek) parte hartzen du Irungo Udalak antolatu edota diruz lagundutako programetan, 
1.280 gurasok parte hartu dute familia planean bideratutako azterketan… Inplikazioa, 
orokorrean, argia da baina kasu puntualetan, programa konkretuez arituta, herritarraren 
inplikazioa altuagoa izan zitekeela kontsideratzen da Udaletik (adibide modura Kalean Bai-
ko hitzarmengintzaren eredua jartzen da. Ez da nahikoa hitzarmena sinatzea; 
konpromisoak barneratzea eta pixkanaka bada ere aurrerapausoak ematea eskatzen zaio 
herritarrari). 

 
Bestetik, komunikazioaren arazoari aurre egin behar dio Irungo Udalak. komunikazio plan 
zehatz bat prestatu behar dela egiten dena komunikatzeko, bestela informazioa bidean 
galtzen da. Egitasmoak martxan jarri ahal izateko bitartekoak erabiltzeaz gain egiten dena 
ongi komunikatzeak berebiziko garrantzia dauka.    
 

- Azkena esandakoari lotuta, Udal mailan badago komunikazioari lotutako barne arazo bat. 
Komunikazio arloa zentralizatua dago eta egoera horren ondorioak ez dira beti positiboak 
arloentzat, nahiz eta Udalarentzako orokorrean ona izan (kanpora begira komunikazio 
estrategia eta irudi estandar bat ematea lortzen da). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


