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SARRERA ETA METODOLOGIA 
 

Irungo Udalak egindako enkarguari erantzunez, 2014-2017 epealdirako Irungo Euskara 

Sustatzeko Ekintza Plana diseinatu ahal izateko, Irungo egoera soziolinguistikoa eta 2010-2012 

plangintza eta 2013 urteko luzapenaren ebaluaketa lanak jasotzen ditu txosten honek.  

 

2010-2013 plangintzaren ebaluaketa egin ahal izateko, Irungo eragile sozial, ekonomiko eta 

politikoen ahalik eta ordezkaritza zabalenera iristen saiatu gara, egindakoaren balorazioa 

eskatu eta aurrera begira izan ditzaketen iritzi eta proposamenak biltzeko. Besteak beste, 

Euskararen Aholku Batzordea osatzen duten kideengana jo dugu oraingo ebaluazio lan 

honetan ere parte-hartzaile izan zitezen eta aurrera begirako lan-ildo eta lehentasunengatik 

galdetuz. Horrela, 78 izan dira guztira ebaluaketa lan honetan parte hartu dutenak.  

 

Lanean zehar jarraitutako prozedura metodologikoaz esan, Irungo Udalak EBPNren baitan 

bideratu dituen programa eta ekintza desberdinetan sustatzaile, kudeatzaile edota hartzaile 

izan direnen balorazioak biltzeko ahalegin zabala egin dela.  

 

Sustatzaileen multzoan bildu dira Irungo Udaleko ordezkari politikoak, arduradun teknikoak 

eta Euskararen Aholku Batzordeko kideak. Kudeatzaile edo koordinatzaileak dira, programa 

horien garapen teknikoan aritutako Irungo Udaleko teknikariak, udalak kontratatutako 

enpresetako teknikariak eta esparru desberdinetan lan egiten duten bestelako elkarte publiko 

eta pribatuetako teknikariak ere: euskara elkarteak, berritzegunea, eskualdeko garapen 

agentzia … Hartzaileak dira berriz, euskararen normalizaziorako bideratutako ekimen, zerbitzu 

eta diru-laguntzen onuradunak: ikastetxeak, enpresak, etab.  

 

Datu bilketa, EBPNren esparruen arabera antolatu da, eta esparru horietako bakoitzean 

sustatzaile, kudeatzaile edo hartzaile gisa parte hartu duten kideen multzo estrategiko bat 

zerrendatu eta kide horiengana jo dugu ebaluaketa-lan honetan parte hartzeko gonbitea 

eginez. Gainera, modu orokorrean ere kontsultatu zaie beste hainbat eragileri.   

 

Zehaztutako esparruak ondokoak izan dira: irakaskuntza, euskalduntze-alfabetatzea, familia 

bidezko jarraipena, administrazioa, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak, 

lan mundua, aisia, kirola, corpus plangintza eta euskararen kalitatea, komunikabideak eta 

kulturgintza.  

 

Informazio-emaile bakoitzari Irungo EBPNren programa bat edo bestean izan duen parte-

hartzearen arabera, dagokion edota dagozkion esparruen inguruko balorazioa eta aurrera 

begira egin beharreko proposamenak eskatu zaizkio.  

 

 

 

 

Ondorengo taulan EBPNko esparru bakoitzerako aztertutako programa kopurua eta 

erantzunda jasotako galdetegi kopurua zehazten dugu. 
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I. Taula: Ebaluazio lanean aztertutako programa kopurua eta erantzunda jasotako galdetegi kopurua 

EBPNko esparruari jarraiki   

Esparruak  

I II III IV V VI VII VIII IX X 

GUZ-
TIRA 

Irakas-
kuntza 

Euskal-
duntze 
alfabe-
tatzea 

Familia 
transmi

sioa 

Admi-
nistra-

zioa 

Tekno-
logiak 

Lana Aisia Kirola 
Heda-
bideak 

Kultur-
gintza 

Ebaluatutako 
programa 
kopurua  

7 4 6 2 1 3 4 3 2 6 38 

Jasotako 
galdetegi  
kopurua  

15 2 13 - 1 3 16 7 4 4 65 

Iturria: Siadeco, 2014. 

 

 

Eremukako galdetegiaz gain galdetegi orokorrari erantzun diotenak 7 izan dira eta beste 6 

eragileri elkarrizketa egin zaie. 

 

Galdekizunak diseinatzerakoan nahiz elkarrizketak egiterakoan kontuan hartu eta landu diren 

gai nagusiak ondorengoak izan dira: 

- Elkarrizketatuaren soslaia: burututako eginkizunak, kide den erakunde-mota, 
euskara maila, Irungo Udalarekiko izandako hartu-emanak… 

- Norberak parte hartu duen esparruak (irakaskuntza, euskalduntze-
alfabetatzea…) izan dituen aurrerabideen balorazio orokora, eta kontuan hartu 
beharrekoak.  

- Jarraian, norberak parte hartu duen esparruan kokaturiko programa 
bakoitzaren ebaluazioa egiteko eskatu zaie, honakoak ere zehaztuz: programa 
bakoitzaren inguruko ezagutza-maila, norberak izandako parte-hartze maila, 
bere ustez programak duen eraginkortasun eta lehentasun-maila, indargune 
eta alderdi positiboak, hutsune eta hobetu beharrekoak, eta balorazio 
orokorra.  

- Amaitu baino lehen, beraiek parte hartu duten esparru jakin horretarako nahiz 
bestelako esparruetarako, aurrera begira zein proposamen egingo luketen, eta 
lehentasunezko programak eta esparruak finkatzea eskatu zaie. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 - 6 

 

Txostenaren egiturari dagokionez, hiru zati handitan egituratzen dela esan behar: 

 

- Lehen atala: Irungo diagnostiko soziolinguistikoa aurkezten da. INE eta Eustat-
eko datu berriak, Siadecok burutako hainbat ikerlanen emaitza berriak eta 
eragileen iritziak kontuan hartu dira horretarako.  

- Bigarren atala: 2010-2013 epealdiko plangintzaren ebaluaketa. Eremu 
bakoitzaren helburuak zehaztu eta horien inguruan eragileen egindako 
balorazioak aurkeztu ondoren, garatutako programa bakoitzaren ebaluazio 
azterketa sakona egiten da. Plangintzaren ebaluaketa integralerako eredu 
analitikoaren aplikazioak emandako bilakaeraren emaitzekin amaiera ematen 
zaio bigarren atalari. 
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1.1.- BIZTANLERIAREN ADIERAZLE SOZIOLINGUISTIKOAK 
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1.1.1.- Irungo biztanleriaren bilakaera 
 

 Inoiz izan duen biztanleria kopururik altuena du gaur egun Irunek, 61-62 
mila hiritar inguru. 

 
 Azken urteetan irabazitako biztanle kopurua XX. mendeko hainbat hamarkadatan 

irabazitakoa baino nabarmen baxuagoa bada ere (eta tarteren batean populazioak 
behera egin zuen arren), Irunek populazioa irabazten jarraitzen du, eta hala, inoiz 
izan duen biztanleria kopururik altuena du gaur egun, 61-62 mila hiritar inguru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1996-2006 hamarkadan pisua galdu ondoren, azken neurketetan gora egin 

du berriz 19 urtera arteko biztanleriak; hala ere, biztanleria oro har gero 
eta zaharragoa da, 64tik aurrerakoen igoera handiagoa izan baita. 

 
 INEk argitaratutako erroldaren estatistikaren arabera, 2006 eta 2013ko datuak 

alderatuta, 64 urtez gorako biztanleriaren pisuak  gora egin du % 17tik % 19ra, baina 
baita 19 urte artekoenak ere, % 18tik % 19ra; azken gertaera hau berria da, 2006ra 
arte 19 urte arteko biztanleria galduz joan eta gero, 2006tik aurrera adin tarte 
horretako biztanleak irabazi baititu Irunek. 

 
 
 

 

2. Taula: Irungo biztanleriaren bilakaera adin taldeka (1986-2014) 

Adin talde 1996 2001 2006 2011 2013 

9.912 
12.120 

14.161 
17.670 

14.368 

19.956 
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45.060 

53.445 53.861 55.216 
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60.261 
61.006 
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1. Grafikoa: Irungo biztanleriaren bilakaera (1900-2014) 

Iturria: INE. Izatezko biztanleria 1900-1991. Erroldaren estatistika 1996-2013. 
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2. Grafikoa: Irungo biztanleriaren bilakaera adin-taldeka (1986-2011) 

 > 64 urte 

 20-64 urte 

 0-19 urte 

handiak Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

0-19 urte 12.003 21.7 10.515 18.6 10.752 17.8 11.413 18.7 11.606 19.0 

20-64 urte 35.221 63.8 36.753 64.9 39.461 65.5 38.535 63.2 37.770 61.8 

>64 urte 7.992 14.5 9.357 16.5 10.048 16.7 11.058 18.1 11.737 19.2 

GUZTIRA 55.216 100.0 56.625 100.0 60.261 100.0 61.006 100.0 61.113 100.0 

Biztanleriaren 
hazkundea (%)  

  2,55  6,42  1,24  0,18  

Iturria: INE. Erroldaren estatistika. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hiriaren auzoak guztira 17 izanik, biztanleria aldetik 5 handienak, Elitxu-Lapize, 
Anaka, Artia, Larreaundi-Olaberria eta Arbes dira; bost auzo horietan Irungo 
biztanleriaren erdia baino gehiago bizi da (% 51). 

Iturria: Eustat. 
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3. Taula: Irungo biztanleria auzoka  

 
Biztanleria 2013 

Abs. % 

Anaka 6.661 10,8 

Anzarán 1.994 3,2 

Arbes 4.788 7,8 

Artia 6.536 10,6 

Behobia 1.172 1,9 

Belaskoenea 2.661 4,3 

Erdigunea - Centro 4.675 7,6 

Dunboa 2.519 4,1 

Elitxu-Lapize 7.480 12,2 

Larreaundi-Olaberria 5.810 9,4 

Meaka-Ibarla 480 0,8 

Alde Zaharra-Parte Vieja 3.382 5,5 

Pinar 2.135 3,5 

Urdanibia 476 0,8 

San Migel 3.707 6,0 

Santiago-Beraun 3.429 5,6 

Katea - Ventas 3.648 5,9 

GUZTIRA 61.553 100,0 

Iturria: Irungo Udala; www.irun.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Euskal Autonomia Erkidegoz kanpo jaiotako irundarrak % 36 dira. 
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3. Grafikoa: Irungo biztanleriaren jaioterriaren bilakaera (1986-2011) 

 Gipuzkoa  EAEko beste herrialdeak EAEtik kanpo 

 Irunen bertan edo Gipuzkoan jaiotakoa da Irungo biztanleriaren % 63. Jatorriz 
Arabakoak edo Bizkaikoak direnak % 2 dira eta Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpo, 
Espainiako beste lurralderen batean edo atzerrian jaioak % 36. 
 

4. Taula: Irungo biztanleriaren jaioterriaren bilakaera (1986-2011) 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Gipuzkoa 31.780 59,0 32.274 61,0 34.321 62,0 36.040 64,0 38.059 63,0 37.584 63,0 

EAEko beste 

herrialdeak 
873 2,0 1.071 2,0 925 2,0 1.047 2,0 1.121 2,0 1.028 2,0 

EAEtik kanpo 21.390 40,0 19.931 37,0 19.969 36,0 19.514 34,0 21.151 35,0 21.293 36,0 

Biztanleria 54.043 100,0 53.276 100,0 55.215 100,0 56.601 100,0 60.331 100,0 59.905 100,0 

Iturria: Eustat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.- Biztanleriaren euskara-gaitasuna 
 

Iturria: Eustat. 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 

 - 12 

 
 Irungo hiztun kopurua, alegia 2 urte edo gehiagoko biztanleria, 58 mila 

lagunekoa da 
 
 Euskararen ezagupen-mailaren datuak, 2 urte eta gehiagoko biztanleria kontuan 

hartuta kalkulatzen dira eta 2011ko datuei erreparatuta, 58.097 biztanlek osatzen 
dute biztanleria-multzo hori; adin-multzokako ehunekoak:  

- 2-14 urte artekoak, % 13 

- 15-34 urte artekoak, % 24 

- 35-64 urte artekoak, % 45 

- 65 urte edo gehiagokoak, % 18 
 
 
 

 
 
 Hiru hiritarretatik bat baino gehiago (% 36) euskalduna da eta % 28 ia-

euskalduna  
 

 EUSTATeko azken datuen arabera (2011ko Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika) 
Irungo biztanleria hiztunaren % 36 euskalduna da (ia 21 mila hiritar) eta beste % 28 
berriz ia-euskalduna (16 mila biztanle), alegia, euskara ulertu edota hitz egiteko 
zailtasunak dituzte. Biztanleriaren gainerako % 36ak ez daki euskararik. 

 
 
 
 
 
 

 

5. Taula:  Irungo 2 urte eta gehiagoko biztanleriaren bilakaera, generoa eta adin-tarteari jarraiki 
(1986-2011) 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Gizonezkoak 25.818 49,0 25.627 49,0 26.450 49,0 26.849 49,0 28.652 49,0 28.330 49,0 

Emakumezkoak 26.933 51,0 26.693 51,0 27.717 51,0 28.235 51,0 29.814 51,0 29.767 51,0 

2-14 urte 11.316 21,0 8.763 17,0 6.943 13,0 6.123 11,0 6.788 12,0 7.447 13,0 

15-34 urte 17.305 33,0 17.650 34,0 18.237 34,0 17.517 32,0 16.728 29,0 13.764 24,0 

35-64 urte 18.778 36,0 19.526 37,0 21.197 39,0 22.434 41,0 25.157 43,0 26.366 45,0 

>=65 urte 5.352 10,0 6.381 12,0 7.790 14,0 9.010 16,0 9.793 17,0 10.520 18,0 

Hiztunak 52.751 100,0 52.320 100,0 54.167 100,0 55.084 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 

Iturria: Eustat 

Euskalduna 
%36,0 

Ia-euskalduna 
%28,0 

Erdalduna 
%36,0 

4. Grafikoa: Euskararen ezagutza maila Irunen 
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5. Grafikoa: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren bilakaera (1986-2011) 

Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Azken 25 urtetan ia bikoiztu egin da hiritar euskaldunen kopurua; azken 
bosturtekoan hala ere, 2006tik 2011ra, nahiz eta ehunekoa mantendu, 
hiritar euskaldunen kopuruak zertxobait behera egin du. 

 
 Alderagarriak diren Eustateko azken bi eragiketa estatistikoetako datuak aztertuta, 

2006tik 2011ra Irunen erregistratutako aldaketarik adierazgarrienak honakoak dira: 

- Ia-euskaldunen multzoak nabarmen egin du gora, bai ehunekotan eta baita 
kopuru absolutuetan ere; ehunekotan 8 puntuko igoera, % 20tik % 28ra, eta 
kopuru absolutuetan, 4.149 laguneko igoera. 

- Erdaldunenak behera egin du, ehunekoa 43tik 36ra jaitsi baita eta kopuru 
absolutuetan 4.041 biztanle gutxiago kokatzen dira multzo horretan. 

- Euskaldunen ehunekoa mantendu egiten da baina kopuru absolutuetan 
jaitsiera txiki bat badago 477 biztanlekoa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 

Iturria: Eustat. 
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 10 haurretatik 8k badakite euskara (% 78) eta 15-34 urteko bi gaztetik 
batek (% 51) ere bai. 

 
 Irungo 2 urte edo gehiagoko biztanleriaren % 36 euskalduna izanik, adin-talde batetik 

bestera aldeak nabarmenak dira: 

- Euskaldunen ehunekoa % 78raino igotzen da 2-14 urte artekoen artean; 
euskaldunen ehunekoak gora egin du gainera 2006tik 2011ra adin talde 
horretan, bai ehunekoetan eta baita kopuru absolutuetan ere.  

- 15-34 adin tartean, bitik bat da euskalduna (% 51), 2006tik 2011ra ehunekoan 
bi puntuko igoera dago baina kopuru absolutuetan jaitsiera. 

- 35 urtetik gorako hiritarren artean, 5etik 1 inguru da euskalduna eta 2006-
2011 bilakaerako datuetan, jaitsiera dago bai ehunekoetan eta baita kopuru 
absolutuetan ere.  

 
 2-14 urte arteko biztanleriaren datu adierazgarrienak, honakoak: 

- 2011ean Irunek 7.447 biztanle zituen adin tarte horretakoak, azken 20 
urteetako kopururik altuena. 

- Duela 25 urte inguru (1986an), erdaldunen ehunekoa 44koa zen gaztetxoen 
adin multzo horretan, gaur egun % 6raino jaitsia dago portzentaje hori.  

- Ia euskaldunen ehunekoa ere gero eta baxuagoa da, % 16 inguru izanik. 

- Euskaldunen datua berriz, % 78raino igo da. 
 

 15-34 urte arteko biztanleriari dagokionean: 

- Adin-talde honetako biztanleriak behera egin du Irunen; 2011ko datuetan, 
2006ean baino 3 mila gazte gutxiago daude adin tarte horretakoak. 

- Euskaldunen ehunekoa % 51raino jaisten da adin-talde honetan; ia 
euskaldunena % 28ra igo eta erdaldunena % 21era. 

 
 
 

 35-64 adin tarteko biztanleriaren euskara gaitasuna: 

6. Taula: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren bilakaera (1986-2011). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskaldunak 11.378 22% 12.704 24% 15.708 29% 17.845 32% 21.334 36% 20.857 36% 

Ia-euskaldunak 10.005 19% 10.365 20% 9.417 17% 10.058 18% 11.946 20% 16.095 28% 

Erdaldunak 31.368 59% 29.251 56% 29.042 54% 27.181 49% 25.186 43% 21.145 36% 

Hiztunak 52.751 100% 52.320 100% 54.167 100% 55.084 100% 58.466 100% 58.097 100% 

Iturria: Eustat. 
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6. Grafikoa: Irungo hiztunen euskara-gaitasunaren adin-taldeka 

Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak 

- Azken bosturtekoan adin multzo honetakoek gora egin dute, 25etik 26 milara. 

- Euskaldunen pisuak behera egin du, % 25etik 22ra eta ia-euskaldunenak 
nabarmen gora, % 19tik 35era. 

- Ondorioz erdaldunenak behera egin du % 56tik 43ra. 
 

 65etik gorakoak: 

- 1986tik 2011ra arteko bilakaeran, azpimarratzeko hiru datu: 

• Erdaldunen kopuruak urte guzti horietan gora egin du, nahiz eta 
ehunekotan jaitsiera bat gertatu 2001etik aurrera; % 62an kokatzen da 
ehuneko hori, azken datuen arabera. 

• Aurrekoekin alderatuta, azken bosturtekoan (2006tik 2011ra) bi 
aldaketa gertatu dira, alde batetik lehen aldiz euskaldunen kopuruak 
zerbait behera egitea eta bestetik, ia euskaldunenak nabarmen gora 
egitea, kopurua bikoizteraino.    

 
 

 Irunen euskara dakiten 10 hiritarretik 6, 35 urtez azpikoak dira. 
 

 Irungo biztanleria euskaldunaren (21 mila hiritar inguru) % 60 baino gehiago, 35 urtez 
azpikoa da, 2-14 urte artean dituztenak 6 mila inguru eta 15-34 urte artea dituztenak 
7 mila inguru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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 Ia-euskaldunen erdia baino gehiago, 8.330 hiritar, alfabetatua da, hau da, 
hitz egiteko zailtasunak baditu baina hein batean, euskaraz ulertu, irakurri 
edota idazteko gai badira. 

 

 Ia-euskaldunen multzoa hain zabala izanik (guztira 16.095 hiritar) eta 2006tik 2011 
halako igoera izanik, hiru datu azpimarra daitezke: 

- Horietatik erdiak baino gehiago (8.330) ia-euskaldun alfabetatuak direla; hau 
da, hitz egiterakoan dute zailtasun gehien eta gutxiago berriz, euskaraz 
ulertzeko eta baita irakurri edo idazteko ere. 

- 2006tik 2011ra igoerarik handiena izandako azpimultzoa (1.891tik 4.746ra), ia-
euskaldun pasiboena da, alegia, euskaraz ulertu ondo edo zerbait bai, baina 
euskaraz hitz egin, irakurri eta idazteko gaitasunik ez dutenak. 

- Adin-taldeka 34 urte artekoetan ia-euskaldun gero eta gutxiago dago eta aldiz  
35etik gorakotan gero eta gehiago, batez ere, 35-64 urte artekoetan; adin talde 
horretan ia-euskaldunen kopurua 4.702tik 9.301era igo da 2006tik 2011ra.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Taula:  Irungo 2 urte eta gehiagoko biztanleria, alfabetizazio mailaren arabera (1986-2006). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskaldun alfabetizatuak 7.899 15% 9.342 18% 13.341 25% 15.489 28% 18.617 32% 16.857 29% 

Euskaldun partzialki 
alfabetizatuak 

2.235 4% 2.308 4% 1.339 2% 1.776 3% 2.166 4% 2.917 5% 

Euskaldun ez alfabetizatuak 1.244 2% 1.054 2% 1.028 2% 580 1% 551 1% 1.083 2% 

Ia-euskaldun alfabetizatuak 5.838 11% 6.803 13% 6.730 12% 6.508 12% 7.725 13% 8.380 14% 

Ia-euskaldun ez 
alfabetizatuak 

2.179 4% 2.028 4% 1.479 3% 1.883 3% 2.330 4% 2.969 5% 

Ia-euskaldun pasiboak 1.988 4% 1.534 3% 1.208 2% 1.667 3% 1.891 3% 4.746 8% 

Erdaldunak 31.368 59% 29.251 56% 29.042 54% 27.181 49% 25.186 43% 21.145 36% 

Hiztunak 52.751 100% 52.320 100% 54.167 100% 55.084 100% 58.466 100% 58.097 100% 

Iturria: Eustat. 
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8. Taula: Irungo 2 urte eta gehiagoko biztanleria, euskara mailaren arabera (1996-2006) 

 
1996 2001 2006 2011 

% % Kop. % Kop. % 

Euskaldunak 29,0 32,4 21.334 36,5 20.857 35.9 

Euskaldun alfabetatuak 24,6 28,1 18.617 31,8 16.857 29.0 

Euskaldun erdi-alfabetatuak 2,5 3,2 2.166 3,7 2.917 5.0 

Euskaldun alfabetatu gabeak 1,9 1,1 551 0,9 1.083 1.9 

Ia-euskaldunak 17,4 18,3 11.946 20,4 16.095 27.7 

Ia-euskaldun alfabetatuak 12,4 11,8 7.725 13,2 8.380 14.4 

Ia-euskaldun alfabetu gabeak 2,7 3,4 2.330 4,0 2.969 5.1 

Ia-euskaldun hartzaileak 2,2 3,0 1.891 3,2 4.746 8.2 

Erdaldunak 53,6 49,3 25.186 43,1 21.145 36.4 

GUZTIRA 100,0 100,0 58.466 100,0 58.097 100.0 

N 54.167 55.084  58.466  58.097 

Iturria: Eustat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006 2011 

Euskaldunak   
Ia-euskaldunak   

 

2-4 
urte 

 
5-9 
urte 

 
10-14 
urte 

 
15-19 
urte 

 
20-24 
urte 

 
25-29 
urte 

 
30-34 
urte 

 
35-39 
urte 

 
40-44 
urte 

 
45-49 
urte 

 
50-54 
urte 

 
55-59 
urte 

 
60-64 
urte 

 
65-69 
urte 

 
70-74 
urte 

 
≥75 
urte 

 Urteak 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 

 - 18 

9. Taula: ≥ 2 urteko biztanleria euskara-mailaren arabera, adinari jarraiki (1996-2011) 

 
Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak Guztira 

1996 2001 2006 2011 1996 2001 2006 2011 1996 2001 2006 2011 1996 2001 2006 2011 

2-4 urte 38,9 41,5 32,9 61,2 33,7 40,4 49,0 28,6 27,4 18,0 18,0 10,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

5-9 urte 65,8 74,1 73,5 82,1 20,5 14,7 17,8 13,8 13,7 11,1 8,7 4,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

10-14 urte 62,8 74,5 76,6 86,5 22,8 12,0 15,6 8,8 14,3 13,5 7,7 4,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-19 urte 38,8 66,5 67,5 77,9 32,5 16,7 21,1 12,2 28,7 16,8 11,4 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20-24 urte 29,5 41,2 59,8 64,7 29,2 30,2 24,6 18,8 41,3 28,6 15,6 16,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

25-29 urte 24,5 31,5 46,3 49,6 23,2 29,9 28,7 26,7 52,3 38,6 25,0 23,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

30-34 urte 22,7 26,1 36,3 31,5 18,4 26,9 30,3 41,5 58,9 47,0 33,4 26,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

35-39 urte 20,5 24,0 30,8 27,6 15,2 21,6 27,2 44,1 64,2 54,4 42,0 28,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

40-44 urte 18,2 21,7 28,4 24,3 12,7 17,3 22,7 41,2 69,1 60,9 49,0 34,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

45-49 urte 19,2 18,9 25,0 22,7 11,5 14,0 18,1 35,5 69,3 67,1 57,0 41,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

50-54 urte 19,5 19,3 21,6 19,8 9,8 12,8 14,9 31,8 70,6 67,9 63,5 48,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

55-59  urte 21,9 20,3 21,2 15,8 7,8 10,7 13,4 28,1 70,3 69,0 65,4 56,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

60-64 urte 23,0 22,4 21,5 17,9 7,9 9,9 11,0 25,6 69,1 67,7 67,5 56,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

65-69 urte 23,8 22,7 23,9 18,3 8,1 9,2 10,5 21,8 68,1 68,1 65,6 59,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

70-74 urte  24,3 22,3 23,9 20,9 8,3 9,0 9,8 16,8 67,4 68,8 66,3 62,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

≥ 75 urte 30,7 27,6 26,5 21,9 8,8 8,4 9,6 14,7 60,6 64,0 63,8 63,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

Guztira 29,0 32,4 36,5  17,4 18,3 20,4  53,6 49,3 43,1  100,0 100,0 100,0 100,0 

N 54.167 55.084 58.466  15.708 17.845 21.334  9.417 10.058 11.946  29.042 27.181 25.186  

Iturria: Eustat. 

 
 
 

10. Taula: Irungo ≥ 2 urteko biztanleria adinari jarraiki, euskara mailaren arabera (2006-2011) (% horizontalak). 

 2006 2011 

  
  

Euskaldunak 
Ia-

euskaldunak 
Erdaldunak Guztira Euskaldunak 

Ia-
euskaldunak 

Erdaldunak Guztira 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

2-4 urte 597 32,9 888 49,0 327 18,0 1.812 100,0 1.138 61,2 532 28,6 189 10,2 1.859 100,0 

5-14 urte 3.733 75,0 833 16,7 410 8,2 4.976 100,0 4.700 84,1 642 11,5 246 4,4 5.588 100,0 

15-24 urte 3.819 63,0 1.402 23,1 839 13,8 6.060 100,0 3.711 71,1 814 15,6 694 13,3 5.219 100,0 

25-34 urte 4.375 41,0 3.152 29,5 3.141 29,4 10.668 100,0 3.363 39,4 3.000 35,1 2.182 25,5 8.545 100,0 

35-44 urte 2.911 29,6 2.462 25,0 4.456 45,3 9.829 100,0 2.657 26,0 4.364 42,7 3.198 31,3 10.219 100,0 

45 edo 
gehiago 

5.899 23,5 3.209 12,8 16.013 63,7 25.121 100,0 5.288 19,8 6.743 25,3 14.636 54,9 26.667 100,0 

GUZTIRA 21.334 36,5 11.946 20,4 25.186 43,1 58.466 100,0 20.857 35,9 16.095 27,7 21.145 36,4 58.097 100,0 

Iturria: Eustat. 
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11. Taula: Irungo ≥ 2 urteko biztanleria adinari eta euskara-mailari jarraiki, urteen arabera (1986-2011). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

2-14 urte 

Euskaldunak 2.409 21,0 3.092 35,0 4.101 59,0 4.069 66,0 4.330 64,0 5.838 78,0 

Ia-euskaldunak 3.949 35,0 2.945 34,0 1.682 24,0 1.215 20,0 1.721 25,0 1.174 16,0 

Erdaldunak 4.958 44,0 2.726 31,0 1160 17,0 839 14,0 737 11,0 435 6,0 

Guztira  11.316 21,0 8.763 17,0 6.943 13,0 6.123 11,0 6.788 12,0 7.447 13,0 

15-34 urte 

Euskaldunak 3.123 18,0 3.774 21,0 5.241 29,0 6.814 39,0 8.194 49,0 7.074 51,0 

Ia-euskaldunak 3.728 22,0 4.821 27,0 4.701 26,0 4.679 27,0 4.554 27,0 3.814 28,0 

Erdaldunak 10.454 60,0 9.055 51,0 8.295 45,0 6.024 34,0 3.980 24,0 2.876 21,0 

Guztira  17.305 33,0 35.176 34,0 18.237 34,0 17.517 32,0 16.728 29,0 13.764 24,0 

35-64 urte 

Euskaldunak 4.098 32,0 3.964 20,0 4.289 20,0 4.741 21,0 6.349 25,0 5.769 22,0 

Ia-euskaldunak 1.869 10,0 2.080 11,0 2.378 11,0 3.371 15,0 4.702 19,0 9.301 35,0 

Erdaldunak 12.811 68,0 13.482 69,0 14.530 69,0 14.322 64,0 14.106 56,0 11.296 43,0 

Guztira  18.778 36,0 19.526 37,0 21.197 39,0 22.434 41,0 25.157 43,0 26.366 45,0 

≥ 65 urte 

Euskaldunak 1.748 33,0 1.874 29,0 2.077 27,0 2.221 25,0 2.461 25,0 2.176 21,0 

Ia-euskaldunak 459 9,0 519 8,0 656 8,0 793 9,0 969 10,0 1.806 17,0 

Erdaldunak 3.145 59,0 3.988 62,0 5.057 65,0 5.996 67,0 6.363 65,0 6.538 62,0 

Guztira  5.352 10,0 6.381 12,0 7.790 14,0 9.010 16,0 9.793 17,0 10.520 18,0 

Hiztunak 52.751 100,0 52.320 100,0 54.167 100,0 55.084 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 

Iturria:  
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8. Grafikoa: Irungo hiztunen lehen hizkuntzaren bilakaera (1986-2011) 

Euskara Gaztelera Biak Beste bat 

1.1.3.- Lehen hizkuntza 
 
 Lehen hizkuntza gisa euskara jasotako hiritarren kopuruak baxua izaten 

jarraitzen du, % 15 
 
 Irungo biztanleek haurtzaroan ikasitako lehen hizkuntza zein den aztertzen badugu, 4 

biztanletik 3ren lehen hizkuntza gaztelera dela azpimarratu behar da (% 75), euskara 
biztanleen % 15ena, biak biztanleen % 6rena, eta horiez aparteko beste hizkuntzaren 
bat biztanleen % 4aren kasuan. 
 

 Datu orokorrei erreparatuta, 1986tik 2011ra arteko bilakaeran ez dago aldaketa 
esanguratsurik; ehunekoak oro har mantendu egiten dira, atzerriko beste 
hizkuntzena izan ezik, jatorrizko hizkuntza euskara edo gaztelania ez dutenen 
presentzia gero eta altuagoa baita Irunen ere (1986an lehen hizkuntza beste 
hizkuntza bat zen Irungo 579 biztanlerentzat eta 2011an 2.349 biztanlerentzat).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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9. Grafikoa: Irungo hiztunen lehen hizkuntzaren adin-taldeka (2011) 

Euskara Gaztelera Biak Beste bat 

12. Taula: Irungo hiztunen lehen hizkuntza (1986-2011). 

 
1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskara 8.327  16  88.813  17  9.085  17  8.962  16  9.347  16  8.796  15  

Gaztelania 40.291  76  40 0.300  77  41.863  77  43.177  78  44.698  76  43.661  75  

Biak 3.554  7  22.685  5  2.607  5  2.089  4  2.727  5  3.291  6  

Beste bat 579  1  522  1  612  1  856  2  1.694  3  2.349  4  

Hiztunak 52.751  100  52.320  100  54.167  100  55.084  100  58.466  100 58.097  100  

Iturria: Eustat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Eustat. 
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 14 urte arteko haurretan, % 19ak jaso du euskara lehen hizkuntza gisa eta 
beste % 15ak bi hizkuntzak; 30-44 urte arteko biztanleriaren % 28 da 
euskara dakiena. Euskararen etxeko transmisioan galerarik ez dagoela 
dirudi.  

 
 Adin-taldeen araberako bilakaeraren (1986-2011) daturik adierazgarrienak honakoak 

dira:   

- 2-14 urtekoen artean: 
 Lehen hizkuntza bezala euskara (% 19) edo biak (% 15) jaso dituzten 

haur-gaztetxoak 2.500 inguru badira Irunen. 
 Kontuan izan behar da, adin horretakoen gurasoak diren 30-44 

urtekoen artean euskara badakitenak, % 28 inguru direla. 
 Lehen hizkuntza gaztelania dutenak % 63 dira adin tarte horretan eta 

beste hizkuntza bat % 3. 
 

- 15-34 urtekoen artean: 
 Jatorrizko hizkuntza gaztelania bakarrik dutenen datua % 73ra igotzen 

da. 
 Euskara % 13, biak % 7 eta beste bat % 7. 

 

- 35-64 urtekoen artean: 
 Aurreko adin-taldearen nahiko antzeko datuak ditu honek: euskara % 

14, biak % 3, gaztelania % 79 eta beste bat % 4. 
 

- 64 urtetik gorakoen artean: 
 Euskara etxean jasotakoen portzentajerik altuena 64etik gorakoetan 

lortzen da (% 20). 
 Edonola ere, eta bilakaerari erreparatzen badiogu, ehuneko hori gero 

eta baxuagoa da; 1986an 10 irundarretik 3ren lehen hizkuntza (% 29) 
euskara baitzen. 
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10. Grafikoa: Irungo hiztunen etxeko hizkuntzaren bilakaera (1991-2011) 

Euskara Gaztelera Biak Beste bat 

1.1.4.- Etxeko hizkuntza 
 

 10etik 8ren etxeko hizkuntza gaztelania da (% 81); hala ere, azken 
bosturtekoan (2006tik 2011ra) bada euskararentzat datu positibo bat, 
etxean nagusiki euskaraz aritzen direnen kopuruak gora egin baitu.  
 
 5 mila irundar inguru dira etxeko harremanetan nagusiki euskara erabiltzen dutenak 

(% 9); horiez aparte, beste 4.800 hiritar, euskaraz eta gazteleraz, bi hizkuntzetan 
aritzen dira etxean (% 8). Beste hizkuntza bat erabiltzen dutenak % 2 dira. 

 
 Ondorioz, 10etik 8k (% 81) gaztelera du etxeko hizkuntza. 

 
 Bilakaerari erreparatuz gero, azpimarratu behar 2006tik aurrera euskararen etxeko 

erabilerak zertxobait gora egin duela; azken bosturtekoan ehunekoa 7tik 9ra igo da 
eta kopuru absolutuetan ere, etxean nagusiki euskara erabiltzen dutenen datuak 
gora egin du, 4.380tik 5.236ra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Taula: Irungo hiztunen etxeko hizkuntza (1986-2011) 

 
1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Euskara 4.027  8,0  4.519  8,0  4.249  8,0  4.380  7,0  5.236  9,0  

Gaztelania 43.095  82,0  44.673  82,0  45.111  82,0  47.627  81,0  46.815  81,0  

Biak 5.054  10,0  4.852  9,0  5.420  10,0  5.784  10,0  4.749  8,0  

Beste bat 144  -  123  - 304  1,0  675  1,0  1.297  2,0  

Hiztunak 52.320  100,0  54.167  100,0  55.084  100,0  58.466  100,0  58.097  100,0  

Iturria: Eustat. 

Iturria: Eustat. 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 

 - 24 

 Bilakaera positibo hori gainera, batez ere 2-14 urte arteko haurren artean 
gertatu da. 

 
 Adin-taldeen araberako bilakaeraren (1991-2011) daturik adierazgarrienak honakoak 

dira:   

- 2-14 urtekoen artean: 

• Nahiz eta oraindik euskararen presentzia baxua izan, % 14 euskara eta 
% 13 biak, bilakaera positiboa da eta Irungo gero eta haur eta gaztetxo 
gehiagoren etxeko hizkuntza da euskara. 1991ean % 8an zegoen 
etxeko hizkuntza euskara zutenen portzentajea, eta datu horren 
2011ko parekoa, % 14 da. 

• Edonola ere ezin ahaztu, oraindik ere Irungo haur eta gaztetxo 
gehienen (% 72) etxeko hizkuntza gaztelania dela. 

 

- 15-34 urtekoen artean: 

• EUSTATeko  biztanleria eta etxebizitza estatistiken arabera, 2011ean 
2006ean baino 3 mila biztanle gutxiago zituen Irunek adin tarte 
horretan eta denbora tarte berean, etxeko hizkuntza gaztelera zuten 
adin tarte horretakoen jaitsiera ere 3000 lagunekoa izan da, 
portzentajea 77raino jaitsiz.  

• Euskarari dagokion ehunekoa baxuagoa da, % 9, eta zertxobait gora 
egin du 1991tik hona. 

• Bi hizkuntzak erabiltzen dituztenen datua % 9aren bueltan mantentzen 
da eta atzerriko hizkuntzaren bat erabiltzen dutenena % 4ra igo da. 

 

- 35-64 urtekoen artean: 

• Euskarari dagokion datua % 8 bada ere, kopuru absolutuetan adin-
talde honetan dago etxeko hizkuntza euskara duen hiritar gehien, 2 
mila inguru.  

• Gaztelera etxeko hizkuntza dutenen ehunekoa 83-84aren bueltan 
mantentzen da 1991tik 2011ra.  

 

- 64tik gorakoen artean: 

• Biztanleria zahartzen ari den neurrian, gero eta hiztun gehiago dago 
adin-talde honetan; kopuru absolutuetan eta erlatiboetan ere etxeko 
hizkuntza gaztelera dutenek egin dute gora 1991-2011 epealdian, 
ehunekoa % 85 izateraino. 

• Etxeko hizkuntza euskara duten hiritarren bilakaera aztertuta, kopuru 
absolututan badago igoera txiki bat baina portzentajeak behera egin 
du 1991tik 2011ra, nahiz eta azken bosturtekoan puntu bateko igoera 
izan. 2011ko datuen arabera, % 9 da adin-talde honetan etxean 
nagusiki euskaraz aritzen dena.    
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11. Grafikoa: Irungo hiztunen etxeko hizkuntza adin-taldeka (2011) 

Euskara Gaztelera Biak Beste bat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Taula: Irungo hiztunen etxeko hizkuntza adin-taldearen arabera, urteari jarriki (1991-2011). 

 
1991 1996 2001 2006 2011 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

2-14 urte 

Euskara 699 8,0 635 9,0 574 9,0 762 11,0 1.044 14,0 

Gaztelera 6.927 79, 0 5.249 76,0 4.394 72,0 4.894 72,0 5.348 72,0 

Biak 1.120 23,0 1.053 15,0 1.107 18,0 1.045 15,0 950 13,0 

Beste bat 17 - 6 - 48 1,0 87 1,0 105 1,0 

Guztira 8.763 17,0 6.943 13,0 6.123 11,0 6.788 12,0 7.447 13,0 

15-34 urte 

Euskara 1.073 6,0 1.318 7,0 1.171 7,0 1.267 8,0 1.242 9,0 

Gaztelera 14.925 85,0 15.311 84,0 14.445 82,0 13.674 82,0 10.666 77,0 

Biak 1.602 9,0 1.560 9,0 1.771 10,0 1.551 9,0 1.307 9,0 

Beste bat 50 - 48 - 130 1,0 236 1,0 549 4,0 

Guztira 17.650 34,0 18.237 14,0 17.517 32,0 16.728 29,0 13.764 24,0 

35-64 urte 

Euskara 1.468 8,0 1.651 8,0 1.543 7,0 1.550 6,0 2.006 8,0 

Gaztelera 16.316 84,0 17.881 84,0 18.866 84,0 21.025 84,0 21.909 83,0 

Biak 1.686 9,0 1.612 8,0 1.920 9,0 2.316 9,0 1.878 7,0 

Beste bat 56 - 53 - 105 - 266 1,0 573 2,0 

Guztira 19.526 37,0 21.197 39,0 22.434 41,0 25.157 43,0 26.366 45,0 

 Euskara 787 12,0 915 12,0 961 11,0 801 8,0 944 9,0 

≥ 65 urte 

Gaztelera 4.927 77,0 6.232 80,0 7.406 92,0 8.034 82,0 8.892 85,0 

Biak 646 10,0 627 8,0 622 7,0 872 9,0 614 5,0 

Beste bat 21 - 16 - 21 - 86 1,0 70 1,0 

Guztira 6.381 12,0 7.790 14,0 9.010 16,0 9.793 17,0 10.520 18,0 

Hiztunak 52.320 100.0 54.167 100,0 55.084 100,0 58.466 100,0 58.097 100,0 

Iturria: Eustat 

 
 

Iturria: Eustat. 
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1.2.-  IRUNGO AISIA ETA GIZARTE ERAGILEEN HIZKUNTZA 

DIAGNOSTIKOA 
 
 
Irungo Udalak eskatuta, aisialdi antolatuaren eremuan egun Irunen dagoen eskaintzaren datu-

oinarria eguneratu eta osatu du berriki Siadecok. Bertan, aisi jardueren bat antolatzen duten 

elkarte/erakunde guztiak identifikatu, eta antolatzen duten jarduerei buruzko informazio 

zehatza jaso da: zer antolatzen duten, noiz, norentzat, nola….   

 

Gida honen azken helburua  euskaraz dagoen eskaintzaren berri izatea denez, 

elkarte/erakundeei, eurek antolatzen dituzten jardueretan euskara erabiltzeko aukera 

ziurtatzen ote den galdetu zaie; eta zein den erabilitako hizkuntza, bai jardueraren 

komunikazio eta promoziorako (kartelak, gutunak, internet, hedabideak…), baita antolatzaile 

eta partaideen arteko harremanetan ere.  

 

Aisialdi antolatuaren informazioa biltzeaz gain, datu bilketa honetan irakaskuntza arautuan 

dagoen eskaintza ere jaso da.  

 

Bildutako informazio nagusiaren laburpena da jarraian aurkeztutakoa. 

 

1.- Irunen 320 dira aisia jardueraren bat antolatzen duten elkarte/ 
erakundeak; horietatik erdiak, kirol elkarteak (% 19), kultur elkarteak 
(% 18) eta akademia/irakaskuntza zentro ez arautuak (% 13) dira. 
 320 elkarte eta erakunde horiek izaera guztietakoak diren arren, kopuruan  kirol 

elkarte/klubak (% 19), kultur elkarteak (% 17)  eta akademia/irakaskuntza zentro 
ez arautuak (% 13) nagusitzen dira. Jarraian, % 9 ingururekin,  udal zerbitzuak edo 
udalaren menpeko erakundeak eta irakaskuntza arautuko ikastetxeak, eta % 
7rekin aisialdiko talde edo elkarteak.  

 

2.- Orotara 1.020 dira elkarte/erakunde horiek antolatutako aisia 
jarduerak;  horietatik gehienak (10etik 6) irakaskuntza arautuko 
ikastetxeek (% 18), kultur elkarteek (% 16), udal zerbitzu edo udalaren 
menpeko erakundeek (% 15) edo kirol elkarteek (% 14) antolatzen 
dituzte. 

 Orotara 1.020 jarduera antolatzen dituzte; batez beste 3,2 jarduera elkarteko. 
Jarduera gehien antolatzen dituztenak irakaskuntza aratuko ikastetxeak (% 18), 
kultur elkarteak (% 16), udal zerbitzuak edo udalaren menpeko erakundeak (% 15) 
eta kirol elkarte edo klubak dira (% 14); hauek, 10 jardueretatik 6 pasatxo 
antolatzen dituzte. 
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 Jardueren % 9 akademia edo irakaskuntza zentro ez arautuek antolatzen dituzte, 
eta % 8 guraso elkarteek. 

 Elkarte motaren arabera, jarduera gehien antolatzen dituztenak guraso elkarteak 
eta auzo elkarteak dira (batez beste 7,7 eta 7,1 hurrenez hurren), eta horien 
atzetik datoz irakaskuntza arautuko ikastetxeak (5,7), udal zerbitzua/udalaren 
menpeko erakundeak (5,1) eta euskara elkartea (4,0). 

 
 

15. Taula: Informazioa bildu den elkarte/erakundeen izaera, eta eurak antolatutako jarduera 
kopurua 

  
Elkarte/erakundeak Jarduerak 

Kop. % Kop. % bert 

Udal zerbitzua edo udalaren menpeko erakundea........  29 9,1 149 14,6 

Irakaskuntza arautuko ikastetxea ..................................  31 9,7 178 17,5 

Haurtzaindegia edo haur eskola ....................................  7 2,2 15 1,5 

Akademia edo irakaskuntza zentro ez arautua ..............  42 13,1 92 9,0 

Autoeskola .....................................................................  9 2,8 12 1,2 

Kirol elkartea edota kluba ..............................................  62 19,4 143 14,0 

Gobernuz kanpoko erakundea (GKE) .............................  11 3,4 21 2,1 

Aisialdiko taldea edo elkartea ........................................  21 6,6 40 3,9 

Euskara elkartea.............................................................  1 0,3 4 0,4 

Hedabidea ......................................................................  5 1,6 7 0,7 

Kultur elkartea ...............................................................  56 17,5 165 16,2 

Auzo elkartea .................................................................  7 2,2 50 4,9 

Guraso elkartea ..............................................................  11 3,4 85 8,3 

Gimnasioa ......................................................................  4 1,3 6 0,6 

Haur edo jolas parkea ....................................................  1 ,3 1 0,1 

Bestelako zerbitzu enpresa ............................................  7 2,2 10 1,0 

Besterik ..........................................................................  16 5,0 42 4,1 

GUZTIRA 320 100,0 1.020 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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3.- Aisialdi arautuan antolatutako 1.020 jarduera horietatik, ia laurdenak 
irakaskuntza arautuaren eta hari loturiko eskaintzaren arlokoak dira (% 
24).  

 Antolatutako jarduerak,  jarduera-motaren arabera sailkatuz gero, aipatu 
jardueren ia laurdenak (% 24)  irakaskuntza arautua eta hari loturiko 
eskaintzarekin erlazioa duela. 

 Jarraian datoz kirol jarduerak (% 18) eta hirugarren tokian, hitzaldi, solasaldi, 
ikastaro eta tailerrak (% 10). 

 Jarduera guztien erdiak baino zertxobait gehiago (% 52), hiru mota horietako 
batekoak dira.  

 

16. Taula: Antolatutako jarduera kopurua, jarduera motari jarraiki. 

 Kop. % bert 

Kirola .....................................................................................................................  186 18,2 

Aisialdi taldeen jarduerak .....................................................................................  67 6,6 

Musika ..................................................................................................................  50 4,9 

Antzerkia, dantza eta arte eszenikoak ..................................................................  54 5,3 

Hizkuntzen irakaskuntza .......................................................................................  70 6,9 

Irakaskuntza arautuaren errefortzu eskolak.........................................................  9 0,9 

Autoeskolak ..........................................................................................................  12 1,2 

Museoak, erakusketak eta bisita gidatuak ...........................................................  19 1,9 

Ikusizko arte jarduerak .........................................................................................  19 1,9 

Zinema eta ikus entzunezkoak..............................................................................  11 1,1 

Hedabideak ...........................................................................................................  12 1,2 

Liburutegi zerbitzuak ............................................................................................  5 0,5 

Hitzaldi, solasaldi, ikastaro eta tailerrak ...............................................................  102 10,0 

Jaiak eta ospakizunak ...........................................................................................  84 8,2 

Bertsolaritza jarduerak .........................................................................................  6 0,6 

Bestelako kultur eskaintza ....................................................................................  46 4,5 

Haurtzaindegi eta haur eskola zerbitzuak ............................................................  7 ,7 

Bestelako zerbitzu / jarduerak ..............................................................................  7 ,7 

Kultur eta kirol ekipamenduak .............................................................................  11 1,1 

Irakaskuntza arautua eta hari loturiko eskaintza .................................................  243 23,8 

GUZTIRA 1.020 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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4.- Antolatutako 10 jardueratatik 6tan bermatzen zaie partaideei euskaraz 
egiteko aukera; 10etik 4tan aldiz ez. 

 Jarduera bakoitzeko informazioa eman digun solaskideari jarduera horretan, 
partaideei euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz egiteko aukera eskaintzen ote 
zaien galdetu zaie; hau da, euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen al duten.  

 Honen arabera, antolatutako 10 jardueretatik 6tan ziurtatzen da euskara 
erabiltzeko aukera; eta ia lautan aldiz ez.  

 Eurak antolatutako jarduera guztietan euskara erabiltzeko aukera bermatzen dute 
euskara elkartean, eta haur edo jolas parkean; eta jardueren % 80 baino 
gehiagotan haurtzaindegi/haur eskolatan, hedabideetan, guraso elkarteetan eta  
bestelako zerbitzu enpresetan.   

 Udal zerbitzu/menpeko erakundeek eta irakaskuntza arautuko ikastetxeek 
antolatutako jardueretatik, % 70-80 artean ziurtatzen da euskaraz egiteko aukera; 
eta kirol elkarteek antolatutako jardueren % 60 inguruan. 

 Bermatze mailarik baxuena, GKEk, akademia/irakaskuntza zentro ez arautuek eta 
auzo elkarteek antolatutako jardueretan ematen da (% 38-% 42 artean). 
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12. Grafikoa: Elkarte mota bakoitzean, euskara erabiltzako aukera ziurtatzen duten 
jardueren ehunekoa (%) 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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17. Taula: Euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen duten jarduerak,  elkarte motaren arabera 

 Elkarte mota 

Euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen da 

Bai Ez Guztira 

Kop. % hor Kop. % hor Kop. % bert 

Udal zerbitzua edo udalaren menpeko 
erakundea .............................................................................................................  109 73,2 40 26,8 149 14,6 
Irakaskuntza arautuko ikastetxea .........................................................................  129 72,5 49 27,5 178 17,5 

Haurtzaindegia edo haur eskola ...........................................................................  13 86,7 2 13,3 15 1,5 

Akademia edo irakaskuntza zentro ez arautua ....................................................  36 39,1 56 60,9 92 9,0 

Autoeskola ............................................................................................................  7 58,3 5 41,7 12 1,2 

Kirol elkartea edota kluba ....................................................................................  89 62,2 54 37,8 143 14,0 

Gobernuz kanpoko erakundea (GKE) ...................................................................  8 38,1 13 61,9 21 2,1 

Aisialdiko taldea edo elkartea ..............................................................................  18 45,0 22 55,0 40 3,9 

Euskara elkartea ...................................................................................................  4 100,0 - 0,0 4 0,4 

Hedabidea ............................................................................................................  6 85,7 1 14,3 7 0,7 

Kultur elkartea ......................................................................................................  84 50,9 81 49,1 165 16,2 

Auzo elkartea ........................................................................................................  21 42,0 29 58,0 50 4,9 

Guraso elkartea ....................................................................................................  69 81,2 16 18,8 85 8,3 

Gimnasioa .............................................................................................................  3 50,0 3 50,0 6 0,6 

Haur edo jolas parkea ...........................................................................................  1 100,0 - 0,0 1 0,1 

Bestelako zerbitzu enpresa ..................................................................................  8 80,0 2 20,0 10 1,0 

Besterik .................................................................................................................  22 52,4 20 47,6 42 4,1 

GUZTIRA 627 61,5 393 38,5 1.020 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 

 
 
 

5.- Euskaraz egiteko aukera proportzio altuenean bermatzen duten 
jarduerak kultur eta kirol ekipamenduekin loturikoak, haurtzaindegi eta 
haur eskolek eskainitakoak eta bertsolaritza jarduerak dira (% 100). 

 Kultur eta kirol ekipamenduetan eskainitako jardueratan,  haurtzaindegi eta haur 
eskola zerbitzuetan eta bertsolaritzarekin loturiko jardueratan bermatzen da % 
100ean partaideak euskaraz egiteko aukera izango duela. 

 Jai eta ospakizun izaerako jardueratan, museo/erakusketa eta bisita gidatuetan 
eta hedabideekin loturikoetan ere altua da euskaraz egiteko aukera bermatzen 
duten jardueren portzentajea (% 79-% 83). 

 Portzentajerik baxuena aldiz, hitzaldi, solasaldi, ikastaro eta tailerretan (% 30), 
hizkuntzen irakaskuntzan (% 40) eta antzerkia, dantza eta arte eszenikoetako 
jardueratan ematen da (% 46). 
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13. Grafikoa: Eremu bakoitzean, euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen duten 
jardueren ehunekoa (%) 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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18. Taula: Euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen duten jarduerak,  eremuaren arabera 

Eremua kodea 

Euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen da 

Bai Ez Guztira 

Kop. % hor Kop. % hor Kop. % bert 

Kirola.....................................................................................................................  105 56,5 81 43,5 186 18,2 

Aisialdi taldeen jarduerak .....................................................................................  39 58,2 28 41,8 67 6,6 

Musika ..................................................................................................................  37 74,0 13 26,0 50 4,9 

Antzerkia, dantza eta arte eszenikoak ..................................................................  25 46,3 29 53,7 54 5,3 

Hizkuntzen irakaskuntza .......................................................................................  28 40,0 42 60,0 70 6,9 

Irakaskuntza arautuaren errefortzu eskolak ........................................................  5 55,6 4 44,4 9 0,9 

Autoeskolak ..........................................................................................................  7 58,3 5 41,7 12 1,2 

Museoak, erakusketak eta bisita gidatuak ...........................................................  15 78,9 4 21,1 19 1,9 

Ikusizko arte jarduerak .........................................................................................  12 63,2 7 36,8 19 1,9 

Zinema eta ikus entzunezkoak .............................................................................  7 63,6 4 36,4 11 1,1 

Hedabideak ...........................................................................................................   10 83,3 2 16,7 12 1,2 

Liburutegi zerbitzuak ............................................................................................  3 60,0 2 40,0 5 0,5 

Hitzaldi, solasaldi, ikastaro eta tailerrak" .............................................................  31 30,4 71 69,6 102 10,0 

Jaiak eta ospakizunak ...........................................................................................  66 78,6 18 21,4 84 8,2 

Bertsolaritza jarduerak .........................................................................................  6 100,0 -  - 6 0,6 

Bestelako kultur eskaintza ....................................................................................  27 58,7 19 41,3 46 4,5 

Haurtzaindegi eta haur eskola zerbitzuak ............................................................  7 100,0 -  - 7 0,7 

Bestelako zerbitzu / jarduerak .............................................................................  5 71,4 2 28,6 7 0,7 

Kultur eta kirol ekipamenduak .............................................................................  11 100,0 -  - 11 1,1 

Irakaskuntza arautua eta hari loturiko eskaintza .................................................  181 74,5 62 25,5 243 23,8 

GUZTIRA 627 61,5 393 38,5 1.020 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 

 
 

6.- Jardueren komunikazio eta promozioa (kartelak, gutunak, internet, 
hedabideak ...) euskaraz egiten dute jardueren % 81ean: ele bietan (edo 
hirutan)  jardueren % 74ean, eta nagusiki edo erabat euskaraz beste % 
7tan. % 15 dira beraz gaztelaniaz nagusiki edo gaztelaniaz gehiago 
komunikatzen direnak. 

 Jardueraren komunikazio eta promoziorako  zein hizkuntza erabiltzen duten 
galdetuta, % 74k euskara beste hizkuntzarekin batera (gaztelania edo frantsesa) 
erabiltzen dutela diote; nagusiki edo erabat euskaraz berriz beste % 7k. Denera 
beraz, jarduera hauen % 81ean euskara erabiltzen da jardueraren inguruko 
komunikazioa eta promozioa egiteko (kartelak, gutunak, internet, hedabideak …)  

 Aldiz, jardueren % 15ean gaztelania da hizkuntza nagusia. 
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 Jarduera multzo adierazgarria antolatzen duten elkarte-motak aztertuta, aipatu 
nagusiki gaztelaniaz edo gaztelaniaz gehiago komunikatzen diren jardueren 
portzentajea batez bestekoa baino altuagoa dela akademiek antolatutakoen 
artean (% 47), aisialdiko talde edo elkarteek antolatutakoetan (% 28) eta kirol 
elkarteek antolatutakoetan (% 20). 

 Eta jardueraren eremuari dagokionez, nagusiki gaztelaniaz edo gaztelaniaz 
gehiago komunikatzen diren jardueren portzentajea batez bestekoa baino 
altuagoa da antzerkia, dantza eta arte eszenikoetan (% 32), hizkuntzen 
irakaskuntzan (% 30), aisialdi taldeen jardueratan (% 28), hitzaldi, solasaldi, 
ikastaro eta tailerretan (% 24), kirol jardueretan (% 20) eta bestelako kultur 
eskaintzan (% 17). 
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14. Grafikoa: Jardueraren komunikazio eta promoziorako (kartelak, 
gutunak, internet, hedabideak….) erabilitako hizkuntza, jarduera 

antolatzen duen elkarte motaren arabera 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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19. Taula: Jardueraren komunikazio eta promoziorako (kartelak, gutunak, internet, hedabideak ...) erabilitako 
hizkuntza, jarduera antolatzen duen elkarte motaren arabera 

 N 
Nagusiki 
gaztela-

niaz 

Gaztela-
niaz 

euskaraz 
baino 

gehiago 

Euskaraz 
eta 

gaztela-
niaz (edo 

ele 
hirutan) 

Euskaraz 
gaztela-

niaz 
baino 

gehiago 

Nagusiki 
euskaraz 

Besterik GUZTIRA 

Udal zerbitzua edo udalaren menpeko 
erakundea ...........................................................................................................................  149 6,0 2,7 83,2 - 2,0 6,0 100,0 

Irakaskuntza arautuko ikastetxea .......................................................................................  178 3,4 3,4 85,4 2,8 3,4 1,7 100,0 

Haurtzaindegia edo haur eskola ..........................................................................................  15 - - 100,0 - - - 100,0 

Akademia edo irakaskuntza zentro ez arautua ...................................................................  92 26,1 20,7 41,3 - 6,5 5,4 100,0 

Autoeskola ..........................................................................................................................  12 8,3 16,7 66,7 - - 8,3 100,0 

Kirol elkartea edota kluba ...................................................................................................  143 13,3 7,0 71,3 0,7 2,8 4,9 100,0 

Gobernuz kanpoko erakundea (GKE) ..................................................................................  21 14,3 - 81,0 - 4,8 - 100,0 

Aisialdiko taldea edo elkartea .............................................................................................  40 15,0 12,5 67,5 - - 5,0 100,0 

Euskara elkartea ..................................................................................................................  4 25,0 -  25,0 50,0 - 100,0 

Hedabidea ...........................................................................................................................  7 - - 57,1 - 42,9 - 100,0 

Kultur elkartea ....................................................................................................................  165 6,1 3,6 72,7 1,8 10,9 4,8 100,0 

Auzo elkartea ......................................................................................................................  50 - - 96,0 4,0 - - 100,0 

Guraso elkartea ...................................................................................................................  85 2,4 - 81,2 1,2 14,1 1,2 100,0 

Gimnasioa ...........................................................................................................................  6 50,0 - 50,0 - - - 100,0 

Haur edo jolas parkea .........................................................................................................  1 - - 100,0 - - - 100,0 

Bestelako zerbitzu enpresa .................................................................................................  10 10,0 - 50,0 - 20,0 20,0 100,0 

Besterik ...............................................................................................................................  42 40,5 2,4 45,2 2,4 9,5 - 100,0 

GUZTIRA 1020 10,0 5,2 73,7 1,4 6,0 3,7 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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20. Taula: Jardueraren komunikazio eta promoziorako (kartelak, gutunak, internet, hedabideak ...) erabilitako 
hizkuntza, jarduera kokatzen den eremuaren arabera 

 N 
Nagusiki 
gaztela-

niaz 

Gaztela-
niaz 

euskaraz 
baino 

gehiago 

Euskaraz 
eta 

gaztela-
niaz (edo 

ele 
hirutan) 

Euskaraz 
gaztela-

niaz 
baino 

gehiago 

Nagusiki 
euskaraz 

Besterik GUZTIRA 

Kirola ....................................................................................................................................  186 12,9 7,0 73,1 0,5 3,2 3,2 100,0 

Aisialdi taldeen jarduerak ....................................................................................................  67 20,9 7,5 67,2 1,5 - 3,0 100,0 

Musika .................................................................................................................................  50 - 4,0 74,0 2,0 14,0 6,0 100,0 

Antzerkia, dantza eta arte eszenikoak .................................................................................  54 18,5 13,0 48,1 3,7 11,1 5,6 100,0 

Hizkuntzen irakaskuntza ......................................................................................................  70 18,6 11,4 60,0 - 4,3 5,7 100,0 

Irakaskuntza arautuaren errefortzu eskolak ........................................................................  9 44,4 11,1 33,3 - - 11,1 100,0 

Autoeskolak .........................................................................................................................  12 8,3 16,7 66,7 - - 8,3 100,0 

Museoak, erakusketak eta bisita gidatuak ..........................................................................  19 - - 94,7 - 5,3 - 100,0 

Ikusizko arte jarduerak ........................................................................................................  19 - 5,3 89,5 5,3 - - 100,0 

Zinema eta ikus entzunezkoak .............................................................................................  11 - - 90,9 - - 9,1 100,0 

Hedabideak ..........................................................................................................................  12 - - 66,7 - 33,3 - 100,0 

Liburutegi zerbitzuak ...........................................................................................................  5 20,0 - 80,0 - - - 100,0 

Hitzaldi, solasaldi, ikastaro eta tailerrak ..............................................................................  102 19,6 3,9 72,5 - 2,0 2,0 100,0 

Jaiak eta ospakizunak ..........................................................................................................  84 4,8 2,4 77,4 1,2 9,5 4,8 100,0 

Bertsolaritza jarduerak ........................................................................................................  6 - - 16,7 0,0 83,3 0,0 100,0 

Bestelako kultur eskaintza ...................................................................................................  46 10,9 6,5 71,7 2,2 4,3 4,3 100,0 

Haurtzaindegi eta haur eskola zerbitzuak ............................................................................  7 - - 100,0 - - - 100,0 

Bestelako zerbitzu / jarduerak .............................................................................................  7 - - 85,7 - 14,3 - 100,0 

Kultur eta kirol ekipamenduak ............................................................................................  11 - - 45,5 - 0,0 54,5 100,0 

Irakaskuntza arautua eta hari loturiko eskaintza .................................................................  243 2,5 2,1 85,2 2,5 6,6 1,2 100,0 

GUZTIRA 1020 10,0 5,2 73,7 1,4 6,0 3,7 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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7.- Antolatzaile eta partaideen arteko harremanetan,  oro har 
euskara nagusiki edo gehiago erabiltzen da jardueren % 31an; eta 
euskara eta gaztelania maila berean % 24ean. Aldiz, jardueren % 
37 gaztelaniaz nagusiki edo gehiago bideratzen dira. 

 Jarduera oro har zein hizkuntzatan garatzen den edo zein den antolatzaile eta 
partaideen arteko harremanetan gehien erabiltzen den hizkuntzaz galdetuta,  % 
31k euskaraz gehiago edo euskaraz nagusiki egiten dela diote; eta % 24k euskaraz 
eta gaztelaniaz maila berean. Antolatzaile eta partaideen arteko harremanetan 
nagusiki edo gehiago gaztelaniaz egiten dela diote jardueren % 37an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nagusiki 
gaztelania 

%26.8 Gaztelania 
euskara baino 

gehiago 
%10,2 

Euskara eta 
gaztelania maila 

berean 
%24,1 

Euskara 
gaztelaniaz baino 

gehiago 
%4,6 

Nagusiki euskaraz 
%26,0 

Besterik 
%8,3 

15. Grafikoa: Jarduera oro har zein hizkuntzatan garatzen da edo zein 
da antolatzaile eta partaideen arteko harremanetan gehien erabilitako 

hizkuntza, jarduera antolatutako elkarte motaren arabera 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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 Harreman hauek proportzio altuagoan gaztelaniaz dira (nagusiki edo gehiago) 
aisialdiko talde/elkarteetan antolatutako jardueratan (% 55), auzo elkarteek 
antolatutakoetan (% 50), GKEk antolatutakoetan (% 52), kultur elkarteek 
antolatutakoetan (% 46), eta bestelako elkartek antolatutakoetan (% 52,4). 

 
21. Taula: Jarduera oro har zein hizkuntzatan garatzen da edo zein da antolatzaile eta partaideen arteko 

harremanetan gehien erabilitako hizkuntza, jarduera antolatutako elkarte motaren arabera 

 N 
Nagusiki 
gaztela-

niaz 

Gaztela-
niaz 

euskaraz 
baino 

gehiago 

Euskaraz 
eta 

gaztela-
niaz (edo 

ele 
hirutan) 

Euskaraz 
gaztela-

niaz 
baino 

gehiago 

Nagusiki 
euskaraz 

Besterik GUZTIRA 

Udal zerbitzua edo udalaren menpeko 
erakundea ............................................................................................................................  149 21,5 13,4 29,5 5,4 19,5 10,7 100,0 
Irakaskuntza arautuko ikastetxea ........................................................................................  178 19,1 8,4 9,6 2,8 51,7 8,4 100,0 

Haurtzaindegia edo haur eskola ..........................................................................................  15 6,7 - 40,0 6,7 33,3 13,3 100,0 

Akademia edo irakaskuntza zentro ez arautua ....................................................................  92 28,3 12,0 22,8 - 9,8 27,2 100,0 

Autoeskola ...........................................................................................................................  12 83,3 16,7 - - - - 100,0 

Kirol elkartea edota kluba ....................................................................................................  143 19,6 11,9 37,1 11,9 16,8 2,8 100,0 

Gobernuz kanpoko erakundea (GKE) ...................................................................................  21 47,6 4,8 33,3 4,8 4,8 4,8 100,0 

Aisialdiko taldea edo elkartea ..............................................................................................  40 45,0 10,0 45,0 - - - 100,0 

Euskara elkartea ..................................................................................................................  4 - 25,0 - - 75,0 - 100,0 

Hedabidea............................................................................................................................  7 14,3 28,6 14,3 - 42,9 - 100,0 

Kultur elkartea .....................................................................................................................  165 35,2 10,3 24,2 4,2 18,2 7,9 100,0 

Auzo elkartea .......................................................................................................................  50 44,0 6,0 28,0 2,0 10,0 10,0 100,0 

Guraso elkartea ...................................................................................................................  85 11,8 7,1 9,4 5,9 63,5 2,4 100,0 

Gimnasioa ............................................................................................................................  6 33,3 16,7 50,0 - - - 100,0 

Haur edo jolas parkea ..........................................................................................................  1 - - - 100,0 - - 100,0 

Bestelako zerbitzu enpresa ..................................................................................................  10 10,0 20,0 20,0 - 30,0 20,0 100,0 

Besterik ................................................................................................................................  42 47,6 4,8 28,6 2,4 16,7 - 100,0 

GUZTIRA 1020 26,8 10,2 24,1 4,6 26,0 8,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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 Eta jardueraren eremu nagusiei dagokionez, proportzio altuagoan gaztelaniaz dira 
(nagusiki edo gehiago) hitzaldi, solasaldi, ikastaro eta tailerrak (% 75), ikusizko arte 
jarduerak (% 68), antzerkia, dantza eta arte eszenikoetako jarduerak (% 50), 
zinema eta ikus-entzunezkoak (% 50) eta aisialdi taldeen jarduerak (% 43). 

 
 

22. Taula: Jarduera oro har zein hizkuntzatan garatzen da edo zein da antolatzaile eta partaideen arteko 
harremanetan gehien erabilitako hizkuntza  jarduera kokatzen den eremuaren arabera 

 N 
Nagusiki 
gaztela-

niaz 

Gaztela-
niaz 

euskaraz 
baino 

gehiago 

Euskaraz 
eta 

gaztela-
niaz (edo 

ele 
hirutan) 

Euskaraz 
gaztela-

niaz 
baino 

gehiago 

Nagusiki 
euskaraz 

Besterik GUZTIRA 

Kirola ....................................................................................................................................  186 28,0 9,7 33,3 10,8 15,6 2,7 100,0 

Aisialdi taldeen jarduerak ....................................................................................................  67 37,3 6,0 35,8 3,0 14,9 3,0 100,0 

Musika .................................................................................................................................  50 18,0 8,0 40,0 2,0 30,0 2,0 100,0 

Antzerkia, dantza eta arte eszenikoak .................................................................................  54 38,9 11,1 14,8 9,3 16,7 9,3 100,0 

Hizkuntzen irakaskuntza ......................................................................................................  70 11,4 4,3 5,7 0,0 32,9 45,7 100,0 

Irakaskuntza arautuaren errefortzu eskolak ........................................................................  9 33,3 11,1 55,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

Autoeskolak .........................................................................................................................  12 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Museoak, erakusketak eta bisita gidatuak ..........................................................................  19 15,8 5,3 47,4 26,3 5,3 0,0 100,0 

Ikusizko arte jarduerak ........................................................................................................  19 31,6 36,8 26,3 0,0 0,0 5,3 100,0 

Zinema eta ikus entzunezkoak .............................................................................................  11 18,2 27,3 27,3 0,0 18,2 9,1 100,0 

Hedabideak ..........................................................................................................................  12 16,7 16,7 33,3 0,0 33,3 0,0 100,0 

Liburutegi zerbitzuak ...........................................................................................................  5 40,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Hitzaldi, solasaldi, ikastaro eta tailerrak ..............................................................................  102 58,8 15,7 15,7 0,0 7,8 2,0 100,0 

Jaiak eta ospakizunak ..........................................................................................................  84 17,9 8,3 44,0 2,4 21,4 6,0 100,0 

Bertsolaritza jarduerak ........................................................................................................  6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Bestelako kultur eskaintza ...................................................................................................  46 32,6 10,9 26,1 2,2 15,2 13,0 100,0 

Haurtzaindegi eta haur eskola zerbitzuak ............................................................................  7 0,0 0,0 42,9 0,0 42,9 14,3 100,0 

Bestelako zerbitzu / jarduerak .............................................................................................  7 14,3 28,6 42,9 0,0 14,3 0,0 100,0 

Kultur eta kirol ekipamenduak ............................................................................................  11 0,0 0,0 27,3 9,1 0,0 63,6 100,0 

Irakaskuntza arautua eta hari loturiko eskaintza .................................................................  243 16,0 9,1 10,7 4,1 53,1 7,0 100,0 

GUZTIRA 1020 26,8 10,2 24,1 4,6 26,0 8,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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8.- Aisialdi antolatuaren eremuan antolatutako jardueren % 43k Irungo 
Udalaren diru-laguntza jasotzen dute (439 jarduera); horien artean % 
69k eskaintzen diete partaideei jarduera hori euskaraz edo ele bietan 
egiteko aukera. 

 Elkarte/erakundeetako ordezkariek adierazitakoaren arabera,  439 jarduera dira 
Irungo Udalak diruz laguntzen dituenak, hau da antolatutako guztien % 43; Eusko 
Jaurlaritzak jardueren % 17 diruz laguntzen ditu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 
%6.   

 

23. Taula: Diru-laguntza jasotzen duten jarduerak, eta erakunde emailea 

 Kop. % bert 

Diru-laguntzaren bat jasotzen duten jarduerak ...................................................  581 57,0 

Diru-laguntza emandako erakundea:   

Irungo Udala ...................................................................................................  439 43,0 

Foru Aldundia .................................................................................................  65 6,4 

Eusko Jaurlaritza.............................................................................................  168 16,5 

Beste erakunde publikorik .............................................................................  24 2,4 

Iturria: Siadeco, 2014. 

 

 Irungo Udalak diruz lagundutako jardueren artean, % 69 dira partaideari jarduera 
euskaraz edo ele bietan egiteko aukera ematen diotenak, hau da, euskara 
erabiltzeko aukera ziurtatzen dutenak; eta % 31 aldiz hori bermatzen ez dutenak.  

 Udal zerbitzu edo udalaren menpeko erakunde batek antolatutako jardueren % 
72an bai ziurtatzen da hizkuntza hautatzeko aukera; baina % 28an berriz ez. 

 
24. Taula: Irungo Udala diruz lagundutako jardueretan (% 43) euskara erabiltzeko aukera ote dagoen 

ala ez, jarduera antolatzen duen elkarte motaren arabera 

Elkarte mota 

Euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen da 

Bai Ez Guztira 

Kop. % hor Kop. % hor Kop. % bert 

Udal zerbitzua edo udalaren menpeko erakundea .............................................................  105 72,4 40 27,6 145 33,0 

Irakaskuntza arautuko ikastetxea ........................................................................................  34 97,1 1 2,9 35 8,0 

Kirol elkartea edota kluba ...................................................................................................  55 73,3 20 26,7 75 17,1 

Gobernuz kanpoko erakundea (GKE) ..................................................................................  1 14,3 6 85,7 7 1,6 

Aisialdiko taldea edo elkartea .............................................................................................  4 36,4 7 63,6 11 2,5 

Euskara elkartea ..................................................................................................................  2 100,0 - - 2 0,5 

Hedabidea ...........................................................................................................................  5 83,3 1 16,7 6 1,4 

Kultur elkartea .....................................................................................................................  38 64,4 21 35,6 59 13,4 

Auzo elkartea .......................................................................................................................  20 42,6 27 57,4 47 10,7 

Guraso elkartea ...................................................................................................................  39 92,9 3 7,1 42 9,6 

Besterik ................................................................................................................................  1 10,0 9 90,0 10 2,3 

GUZTIRA 304 69,2 135 30,8 439 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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25. Taula: Euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen duten jarduerak,  eremuaren arabera 

Elkarte mota 

Euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen da 

Bai Ez Guztira 

Kop. % hor Kop. % hor Kop. % bert 

Kirola ...................................................................................................................................  105 56,5 81 43,5 186 18,2 

Aisialdi taldeen jarduerak ....................................................................................................  39 58,2 28 41,8 67 6,6 

Musika .................................................................................................................................  37 74,0 13 26,0 50 4,9 

Antzerkia, dantza eta arte eszenikoak .................................................................................  25 46,3 29 53,7 54 5,3 

Hizkuntzen irakaskuntza ......................................................................................................  28 40,0 42 60,0 70 6,9 

Irakaskuntza arautuaren errefortzu eskolak .......................................................................  5 55,6 4 44,4 9 0,9 

Autoeskolak .........................................................................................................................  7 58,3 5 41,7 12 1,2 

Museoak, erakusketak eta bisita gidatuak ..........................................................................   15 78,9 4 21,1 19 1,9 

Ikusizko arte jarduerak ........................................................................................................  12 63,2 7 36,8 19 1,9 

Zinema eta ikus entzunezkoak ............................................................................................  7 63,6 4 36,4 11 1,1 

Hedabideak .........................................................................................................................  10 83,3 2 16,7 12 1,2 

Liburutegi zerbitzuak ...........................................................................................................  3 60,0 2 40,0 5 0,5 

Hitzaldi, solasaldi, ikastaro eta tailerrak ..............................................................................  31 30,4 71 69,6 102 10,0 

Jaiak eta ospakizunak ..........................................................................................................  66 78,6 18 21,4 84 8,2 

Bertsolaritza jarduerak ........................................................................................................  6 100,0 -  0,0 6 0,6 

Bestelako kultur eskaintza ...................................................................................................  27 58,7 19 41,3 46 4,5 

Haurtzaindegi eta haur eskola zerbitzuak ...........................................................................  7 100,0 -  0,0 7 0,7 

Bestelako zerbitzu / jarduerak.............................................................................................  5 71,4 2 28,6 7 0,7 

Kultur eta kirol ekipamenduak ............................................................................................  11 100,0 -  0,0 11 1,1 

Irakaskuntza arautua eta hari loturiko eskaintza ................................................................  181 74,5 62 25,5 243 23,8 

GUZTIRA 627 61,5 393 38,5 1020 100,0 

Iturria: Siadeco, 2014. 
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1.3.- AZTERKETA KUALITATIBOA 
 

1.3.1.- Euskararen aurrerabideak Irunen  
 

[A].- Euskararen ezagupen-maila: 

 
1.- Hiritarren euskararen ezagupen-mailan lortu den igoera da, ezbairik 

gabe, aurrerabiderik esanguratsuena; datu kuantitatiboek hala  
erakusten dute eta Irungo gizarte eragileek ere horixe azpimarratzen 
dute gehien. 

 Txosten honen aurreko ataleko datuetan jaso bezala, azken 25 urteetan 
lehendabiziko aldiz, Irungo hiritar euskaldunen ehunekoa, euskara ez dakitenen 
parean kokatu da (% 36 izanik); duela 25 urte euskaldunak % 22 ziren eta 
euskara ez zekitenak % 59. Ia-euskaldunen bilakaera ere oso positiboa izan da 
eta hizkuntza-tipologia horretakoak izan dira azken bosturtekoan gehien igo 
direnak, 4.000 lagunetik gora. 

 

2.- Irungo irakaskuntza-sistema arautuan euskarak hartu duen indarrari 
esker lortzen da nagusiki haur eta gazteak euskalduntzea. Horretaz 
gain, irakaskuntzarekin lotura duten hainbat programa (Eskola Kirola, 
eskola orduz kanpoko jarduerak eta abar) euskaraz egiten dira 
nagusiki. 

 Eusko Jaurlaritzaren Irakaskuntza Estatistikako datuetara jota, Irunen 
matrikulatutako ikasleen ia erdia (% 49) D irakaskuntza ereduan  ari da ikasten 
(2011ko datua da), ia 5.000 ikasle, eta duela 25 urte, datu hori % 11 baino ez 
zen. B ereduko ikasleak % 30 inguru dira. Edonola ere, datu horietan bigarren 
hezkuntza ondorengo irakaskuntza mailak sartuak daude eta Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzara arteko mailetan, D eta B ereduko ikasleen portzentajeak 
oraindik eta altuagoak dira: 

- Haur Hezkuntzan, D eredukoak % 57 inguru (2009-2010 ikasturteko 
datua). 

- Lehen Hezkuntzan, D eredukoak % 55 inguru (2009-2010 ikasturteko 
datua). 

- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, D eredukoak % 46 inguru  (2009-
2010 ikasturteko datua). 

 Irakaskuntzan euskarazko ereduek hartu duten indarraz eta D ereduak izandako 
zabalpenaz hitz egiterakoan, Irungo gurasoek euskarazko irakaskuntza ereduen 
alde egindako apustua azpimarratu beharra dago.  

 Irakaskuntzaren eremuarekin lotura estua duten Udalak sustatutako hainbat 
programa euskaraz egiten dira nagusiki. Eskola kirola da adibiderik 
esanguratsuena. 
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3.- Euskaltegien lana ere azpimarratzekoa da oso, hizkuntza-murgiltze 
programatan zein euskalduntze-alfabetatze alorrean herritarrei 
luzatzen zaien eskaintza zabala baita. 

 Irunera beste herrialderen batetik etorri berriak diren hiritarren artean, euskara 
ikasteko interes-maila bat badagoela sumatzen da, beren seme-alabek euskara 
ikasteko nahia adierazten dute. 

 

 
[B]- Euskararen familia bidezko transmisioa: 

 
4.- Irungo errealitate soziolinguistikoan, euskararen input ahalik eta 

gehien eskaini behar zaizkiela seme-alabei, gero eta 
sentsibilizatuagoak daude gurasoak. 

 Seme-alabak dituzten bikote gazteen artean, sortzen da euskararen 
erabilerarekiko kontzientzia-hartze maila altuago bat, pizten da euskara seme-
alabei transmititzeko interes bat. 

 Etorkizunera begira, haur eta gazte horiek euskara ongi jakin eta eroso 
erabiltzeko prestatu nahi badira, ikastetxeek egiten duten esfortzua nahikoa ez 
dela gurasoei transmititzeko ekinbidek eta programak martxan dauden Irunen 
eta bereziki Irungo ikastetxeetan. 

 Hala ere, ezin ahantzi euskararen familia bidezko transmisioak muga handiak 
dituela Irunen; guraso izateko adinean dauden 30-44 urte artekoak hartuta, 
euskara dakitenak 10etik 3 izatera ez dira iristen.  

 
 

[C]- Euskararen erabilera-maila: 

 
5.- Hutsuneak hutsune, haur eta gazteei zuzenduriko jarduera 

antolatuetan euskarak gero eta presentzia gehiago du, euskararen 
erabilera gero eta gehiago hartzen da kontuan. 

 Haurrei eskainitako eskola-orduz kanpoko jarduera ugari (eskola kirola, 
esaterako) euskaraz egiten da. 

 Euskarari presentzia handiagoa eskaintzen dioten jarduerak eta espazioak gero 
eta gehiago direla Irunen azpimarratu du zenbait eragilek. 

 Eremu eta komunikazio formaletan haur nahiz gaztetxoekin euskaraz aritzeko 
ahalegina gero eta zabalduago dago; haurrentzako jarduerak euskaraz garatzen 
direnean, ikusia dago haurrek euskara gehiago erabiliz erantzuten dutela. 
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[D]- Euskararen irudia eta presentzia-soziala: 

 
6.- Hiritarrarekiko harremanean Irungo Udalaren hizkuntza 

irizpideek gero eta betetze-maila altuagoa dute, bi hizkuntza 
ofizialen erabilera gero eta bermatuago dago. 

 Udalaren komunikazio idatzietan, web gunean, informazio paneletan eta kaleko 
bestelako euskarrietan, elebitasun printzipioa aplikatzen da eta Irungo Udalak 
euskararen kaleko presentzia gero eta gehiago zaintzen duela pertzibitzen dute 
hiritarrek. 

 Ahozkoan ere, euskararekiko gero eta kontu gehiago duela Udalak uste da; 
ordezkari politikoen jendaurreko agerraldiak, jendaurrean aritu behar duten 
Udalak kontratatutako zerbitzuetako langile eta profesionalak, eta abar. 

 
 

7.- Tokiko nahiz eskualde mailako hedabide eta informazio iturriei 
esker, hedabideen alorrean euskarak badu presentzia-maila bat 
Irunen. 

 Udal aldizkaria hilabetekaria izatetik, hamabostekari izatera pasa da, euskarazko 
informazioaren presentzia eta gaurkotasuna areagotu dira. 

 
 

8.- Egoera minorizatuan dago euskara Irunen, baina kale bizitzan 
badu presentzia-maila bat eta euskaraz mintzatzea gero eta 
normaltasun gehiagoz ikusten dute hiritarrek. 

 Ikastetxeetatik aparte, finantza erakundeen bulegoetan, tabernetan, saltokietan, 
udal zerbitzuetan eta abar, norbait euskaraz ari dela entzutea, normaltasunez 
ikusten da gaur egun Irunen. 

 Edonola ere, euskararen ahozko presentzia hori, gaztelaniak duenaren oso 
azpitik dago, zerbitzu-establezimenduetan % 12aren bueltan, eta Udalarekiko 
harremanetan % 20aren inguruan. 

 Euskara han edo hemen entzuteak ez du esan nahi gainera, euskara erabiltzeko 
aukera ziurtatua dagoenik, batez ere, eremu pribatuko zerbitzu-
establezimenduetan.  

 
 

9.- Euskararen ezagutza-mailan izandako igoerarekin, Irungo gizarte 
bizitzan euskaraz komunikatzeko gero eta aukera gehiago dago. 

 Haur eta gazteekin euskara erabiltzeko aukera ez ezik, betebeharra ere badu 
Irunek. 

 Udalaren jendaurreko lanpostuetako pertsonala euskalduna da, eta udal 
langileen artean, 10 langiletik 6k badaki euskaraz. 
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10.- Udal administrazioan eta zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzeko 
hartutako neurriek erraztu egiten dute euskararen erabilera. 

 Neurri horietako batzuk dira: 

- Udalak bere funtzionamendurako hizkuntza irizpide argiak izan eta 
betearaztea. 

- Herritar/bezeroak lehen hitza euskaraz egin dezan errazteko, 
administrazioko eta zerbitzuetako langileek (komertzioetan, 
ostalaritzan…) euskaraz badakitela adieraziz ipinitako txartelak.  

- Hizkuntza paisaia euskaraz duten establezimendu/zerbitzuak. 

- Karta euskaraz duten taberna eta jatetxeak… 

 
 

[E]- Euskararekiko motibazioa: 

 
11.- Euskararen erabilera gizarte-esparru guztietara zabaltzeak duen 

garrantziaz hiritarrak jabetu daitezen, euskararekiko jarrera eta 
motibazioen arloa lantzeko ekimenak sustatzen dira. 

 Irungo ikastetxeek, Irungo gizarte-eragile ezberdinek eta Irungo Udalak berak, 
euskara gizarte sektore ezberdinetara zabaltzeko egitasmo eta programak 
bultzatzen dituzte, erronka nagusia baita, euskararen erabilera, ikastetxe eta 
Irungo hezkuntza-sistemara mugatua ez geratzea. Norabide horretan, Irunen 
euskara indartzeko abian dauden programa ia guztietako mezu eta diskurtsoa da 
zeinen garrantzitsua den euskarak erabilera-eremu berriak, arnas gune berriak 
izatea Irunen. 

 
 

12.- Hiritar gisa nahiz mugimendu sozial gisa, Irunen euskarak aurrera egin 
dezan lortu nahi duen jende sentsibilizatua, konprometitua eta aktiboa 
egon badago Irunen eta Udalak babesa ematen die, azpiegitura eta 
ekonomiaren aldetik, eta beren ekimenak plangintza orokorraren 
baitan txertatu eta koordinatzen ditu. 

 Euskararekiko jarrera militantea guztiz desagertua ez dagoenaren adierazleak 
badaude: 

- Euskarak atzera egin ez dezan “erresistentzia handia” egiten duten 
jendarte eragile multzoa. 

- Modu boluntarioan euskararen alde lan egiten duten hiritarrak. 

- Hiritar gisa euskara erabiltzeko eta euskaraz bizitzeko eskubidea 
aldarrikatzen dutenak. 

- Lehen hitza euskaraz egiten dutenak. 

- Euskararen erabilera bultzatzen duten belaunaldi gazteak.   
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[F]- Sustapen programak eta Irungo eragileen arteko koordinazioa: 

 
13.- Irungo euskara-eragileen artean elkarlanean aritzea, positiboki 

baloratu izan da eta norabide horretan jarraitzeko premia ikusi da.  

 Adibide modura, Euskararen Eguna antolatzeko elkarteak batu izana aipatu da. 

 Irungo Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren helburuak adostu eta helburu horiek 
gauzatzeko egiturak eta ekintzak antolatu izana ere positiboki baloratzen da. 

 
14.- Udalak Irungo gizarte-sektore ezberdinetako eragileekin lan egiten du 

eta euskararen sustapenerako plangintza eta programa asko ditu 
abian (kirolean, aisialdian, irakaskuntzan, merkataritzan, familia 
bidezko transmisioan, euskalduntze-alfabetatzearen alorrean, etab.).   

 Udalak sustatutako plangintzetatik, zenbait zerrendatzen dira jarraian: 

- Euskararen erabilera sustatzeko eta normalizatzeko Planak: administrazioan, 
elkarteetan, enpresatan … 

- Irungo elkarteei zuzendutako Kalean Bai egitasmoa: baliabideak, itzulpen 
zerbitzua, diru-laguntzak… eskaintzen dituen programa. 

- Irungo familiei zuzendutako  ekintza edo programak.  

- Mintzalaguna programa. 

- Udaleko Gazteria Sailetik bideratutako jarduera guztiak euskaraz antolatzen 
dira (irteerak, ludoteketako ekintzak, gaztelekukoak….)  

- HAZ-SAC zerbitzuan euskaraz egiteak, herritarrari elkarrizketa euskaraz 
jarraitzeko aukera ematen dio. 

- Euskara Arloak egindako koordinazio lana bera. 

 

15.- Irunen euskara kalera ateratzeko eta kalean presentzia izan dezan 
antolatutako ekimenak eta gizarte eragileek egindako lana handia izan 
da:  

 Euskararen aldeko ekintza puntualak: Euskal Jira, Euskal Festa, Santa Ageda, Santo 
Tomas eguna, Olentzero, Euskararen hilabetea… 

 Auzoetako jaietan, giroa euskalduntzeko bideratutako ekimenak (betiko jolasak…). 

 Euskarazko hedabideak aurrera ateratzeko egiten den lana. 

 Hainbat taldek eta elkartek egindako lana: Irun Iruten, AEK, Betti-Gotti, Kemen, Eraiki… 

 Irungo euskaltegiek egindako lana. 

 Ekimen guzti horiekin, “euskaraz bizi daitekeela, informatu, barre egin, haserretu, 
maitatu…” erakutsi nahi da. Euskara, gainontzeko hizkuntza oro bezala, bizi dela 
frogatzen da.  Ekimen horiek, euskararen erabilera errazten dute.  
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 1.3.2.- Euskararen atzerabideak Irunen 
 

1.- Euskararen erabilera-maila baxuak eta horrek aurrera ez egiteak, 
kontsultatutako Irungo eragile askoren kezka iturri izaten jarraitzen du. 
  

2.- Batzuen ustez, zenbait arlotan atzera egitea gertatu da.  

 Atzerritik etorri berri diren hiritarren fenomenoa aipatzen da, euskararekin 
inolako loturarik ez duten hiritarrak. 

 Euskara dakitenak gero eta gehiago bai, baina gazteleraz aritzeko ohitura 
dutenak, eskolan ikasitako euskara dutenak; aldiz, jatorrizko euskaldun zaharren 
pisua gero eta txikiagoa da,  euskaraz aritzeko ohitura zutenen belaunaldia gero 
eta zaharragoa. 

 Eskola eta eskolaz kanpokoaren artean dagoen hizkuntza errealitate hain 
ezberdinak, euskara betebehar akademiko gisa ikustea dakarrela eta gazteen 
artean eskolaz kanpo gaztelera erabiltzeko ohitura izugarri altua dela 
azpimarratzen da. 

 Eskolaren bitartez euskaldundutako gazteak hainbeste izanik, euskararen 
ezagutza-maila eta erabilera-mailaren arteko aldea gero eta handiagoa da, 
bereziki 35 urte arteko irundar gazteen artean.   

 Eskola orduz kanpo irakaskuntzaren eremuko hainbat eragile garrantzitsuren 
(irakasleak tarteko) euskararen erabilerarekiko erlaxazioa. 

 
3.- Euskararen aldeko ekimen sozialean ere atzerakada nabaritu da, esate 

baterako, Irun Iruten euskara elkartea desegin da duela bi urte. 

 Irun Iruten euskara elkarteaz aparte, bertako telebista desagertu izanaren 
eragina ere aipatzen da, nahiz eta euskararen presentzia oso altua ez zen,  
euskarazko ikus-entzunezkoen aukera murriztu egin da. 

 
4.- Uste da azken urteotan, euskararekiko sentiberatze kanpaina eta 

komunikazio ekintza gutxiago bideratu dela Irunen.  

 Hiritarrek euskararekiko atxikimendu eta sentsibilizazio maila gero eta ahulagoa 
izateko arriskua ikusten da; “euskararen publizitatean” gutxiago inbertitu dela 
uste da eta horren adibide, Eskola Kirola aipatzen da.  

 
5.- Hizkuntzaren ahozko erabileraren kalitate eta adierazkortasun-mailan 

atzera egiten ari ote garen badago kezkarik.  

 Euskararen ahozko erabilerak, kalitate eta komunikazioaren eraginkortasun-
mailaren aldetik, hutsune gero handiagoak dituela adierazi digu zenbait eragilek. 
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1.3.3.- Euskararen erabileraren faktore baldintzatzaileak 
 

1.- Oro har, Irungo errealitate soziolinguistikoa, euskara egoera oso 
minorizatuan dagoen hizkuntza da Irunen:   

 Hizkuntza errealitate horren datu nagusienak jaso ditugu txosten honen aurreko 
atal batean (euskara-gaitasuna, etxeko hizkuntza, lehen hizkuntza, eta abar); 
kontsultatutako  Irungo zenbait kidek azpimarratu nahi izan dutena, honakoa da: 

- Irunen bizitzeko, euskaraz jakin beharrik ez izatea.  

- Herritar kopuru handi batek euskaraz ez jakitea, edo euskaraz egiteko 
ahaleginik ez egitea. Honek eragiten du gaztelania hegemonikoa izatea 
eta euskarak apenas izatea arnas gunerik. 

- Gero eta gehiago diren etorkinen artean, euskal kulturara hurbiltzeko 
dagoen interes falta. 

 

2.- Hiriaren berezko ezaugarriak (mugako herria, hazkunde demografiko 
handia izandako herria, zerbitzu hiria izatea, eta abar) euskararen 
erabilera zaildu egiten dute. 

 XX. mendearen bigarren erdian, 1940tik 1980. urtera, ia 40 mila biztanleko 
igoera izan zuen hiriak, 14 mila biztanle izatetik 53 mila biztanle izatera; estatuko 
beste herrialdeetatik etorritako jendearen immigrazio urteak izan ziren horiek. 

 Espainia eta Frantziaren artean mugako herria da, Frantziako partean bizi diren 
herritar asko Irunera erakartzeko gai dena, batez ere merkataritzaren arloan; 
frantses hiztunen presentzia gero eta handiagoa da hirian, eta zenbait negozio 
pribaturen interes ekonomikoek, frantsesa euskararen aurretik ipintzea eragiten 
dute.   

 

 

3.- Euskararen transmisio naturala eta kulturalaren arteko desoreka, 
euskararen erabilera-esparru naturalen gabezia, eta ondorioz, 
euskararen gaitasun erlatiboa, gaztelaniarenarekin alderatuta, baxua. 

 Eskolan euskaldundun  diren haur eta gazteen gaitasun erlatiboa baxuegia da 
askotan; gehienak hobeto, erosoago, seguruago moldatzen dira gaztelaniaz. 
Gazte horiek zailtasunak dituzte hizkuntza ez formalean euskaraz aritzeko, “B 
hizkuntzaren” esamoldeak faltan dituzte.  

 Hizkuntza espezializatua ez dominatzeak, ziurtasun falta eragin eta 
gaztelaniarako joera areagotu  egiten du, lanerako esaterako. 

 Erregistro informaleko hizkuntza ez menderatzeak, eraginkortasunez 
transmititzeko zailtasunak dakartza, gaztelania erabilita erosoago sentitzea.  

 Idatzizko komunikazio elebidunetan,  hartzaileak gaztelaniaz erraztasun gehiago 
badu, euskarak ez du funtzio komunikatiborik, betelaneko hizkuntza da. 
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Gertaera hori areagotu egiten da, termino tekniko eta erregistro espezializatuko 
idazkietan.  

 Azken finean, euskaraz komunikatzeko behar besteko gaitasunik ez duten hiritar 
euskaldunak dira, euskaldunak bai baina ez euskaldun orekatuak, ez euskal 
hiztun osoak. 

 
4.- Irungo errealitate soziolinguistikoan, euskara, eskolako eta eskolarako 

hizkuntza gisa, bestelako funtzionaltasun eta loturarik gabe ikusia 
izatea, hori da gainditu beharreko egoera. 

 Euskara eskola eremuarekin lotzen da, betebehar akademikoetarako hizkuntza 
da, eskolaren bitartez euskaldundutako Irungo gazte askorentzat. 

 Errealitate gordin horrek ezinbestean eskatzen du euskara beste esparruetara 
zabaltzea, eremu horietan euskara erabiltzeko irizpideak eta neurriak aplikatzea, 
euskararentzat Irunen erabilera-eremu berriak irabaztea. 

 

5.- Erabilera urriko hizkuntza izateaz gain, behar besteko prestigio sozialik 
ez izatea, erabiltzeko beharrik ez sentitzea, ezta erabiltzeko 
erakargarritasunik ere.  

 Faktore horren ondorioak direla uste da:  

- Euskara jakin beharreko hizkuntza gisa ikustea, ez ordea erabiltzeko 
aukera gisa. 

- Euskaraz jakin arren, gaztelaniaz egiteko ohitura erabat errotua 
egotea. 

- Hizkuntzen erabilerarako gizarte-ohitura eta “arauei” jarraiki, 
ikasgeletatik kanpo euskaraz aritzea “ez ohikoa” dela oso barneratua 
dute ikasle askok.  

- Gazteek nerabezarora iritsitakoan gaztelaniarako hartzen duten joera, 
gazteek euskarari garrantzirik ez ematea, gazte batzuen artean 
euskarak duen ospe txarra. 

- Sektore batzuetan euskara ikastea denbora galtzea dela pertzibitzea, 
eta beraien ustez haurrek ingelesa ongi ikasi beharko lukete, euskara 
ikasi beharrean. 

- Euskara hizkuntza “zaila” dela uste izatea. 

 Euskarak gizarte-presentzia baxua duen ingurune batean, euskara ez dakien 
helduarentzat, esfortzu handia da euskara ikastea: ahalegin ekonomikoa, 
ordutegia…,  

 Irungo euskaldunen euskararekiko atxikimendua ez dela oso handia adierazten 
du zenbait eragilek; “euskaraz hitz egiten ez badugu, nahi ez dugulako da”. 
Euskararekiko kontzientzia eza azpimarratzen da, honako faktoreei erreferentzia 
eginez: 
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- Guraso euskaldunen artean, erdara erabiltzeko dagoen joera handia. 

- Familia askotan ematen den jokabidea: haurrekin euskaraz, helduen 
artean gaztelaniaz. 

 

 Euskal hiztunen eskubideen inguruan, kontzientzia eta sentsibilitate maila baxua 
dagoela esaterakoan, honako xehetasunak jaso ditugu: 

- Adin batetik gorako pertsonetan gertatzen dela nagusiki. 

- Zerbitzua euskaraz jasotzeko eskubidea izan eta bete ez arren,  ez 
kexatzeko euskaldunek duten joera (Adib. euskaraz eskainitako 
ikastaroa, gaztelaniaz egin beharrean topatu, eta ez kexatu). 

- Euskaraz ez dakien pertsona bat egoteak (edo euskaraz egiteko 
ohiturarik ez izateak), denok gaztelaniaz egiteko nahikoa arrazoi 
gertatzea; eta gertaera honen aurrean, euskaldunok nola jokatu ez 
jakitea. 

- Euskaldunentzat “naturala” izatea Irungo harreman komertzial edo 
profesionaletan (“erosketak egitera joatean edota enpresa pribatuekin 
harremanetan jartzean”)  gaztelaniaz egin behar duela. 

- Gehiengoaren hizkuntza praktikak, egoera minorizatuan dagoen 
hizkuntzaren hizkuntza eskubideak ez betetzea sarriegitan gertatzea.  

 Irunen euskararen erabilera oztopatzen duen faktorerik ez dagoela defenditzen 
duenik ere badago; “Irunen nahi dugun hizkuntza erabiltzeko libre gara”.  

 

 

6.- Kontsultatutako Irungo eragile gehienen iritzian euskararen erabilerak 
oro har, Irunen berdintsu jarraitzen du, eta beraz erabilera-indize oso 
baxuekin, kalean, familia eta lagun arteko harremanetan, merkataritza 
eta ostalaritzaren arloan, justizian, lantegietan, profesionalen eta 
helduen kirolean, osasun alorrean eta administrazioaren  zenbait 
zerbitzutan. 
 

 Erreferentziazko Irungo kirol taldeek gaztelania erabiltzen jarraitzen dute. 

 Ez da aldaketarik gertatu helduei zuzendutako kirol ekintzatan, edo kirol 
desberdinetako kirol txapelketa ofizialetan erabilitako hizkuntzan. 

 Hiriko zerbitzu-establezimendu gehienetan, hiritarra/bezeroa euskaraz artatzeko 
gai den pertsonala ez dago bermatua. 

 Euskarak kalean duen presentzian ez dela bilakaerarik atzeman adierazten da. 

 Euskaraz bizitzeko aukerak Irunen mugatuak izatearen adibide gisa aipatzen dira: 
epaiketa bat euskaraz izateko zailtasunak, NANa berritzea, Udaleko hainbat 
arlotako ordezkariekin hitz egitea, udaltzainekin, medikuarekin euskaraz 
jardutea… 
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7.- Hiritarrek, familiek, elkarteek eta administrazioek euskararen erabilerari 
behar duen garrantzia ez ematea eta hizkuntza erabiltzeko irizpideak 
dauden kasuan ez betetzea. 

 Haur eta gazteek parte hartzen duten taldeetako eragile guztiek euskara jakin 
eta euskararen erabilera ziurtatzeko neurrien bermerik ez dago elkarte askotan: 
elkarteetako begirale/entrenatzaileak, musika eskolako irakasleak... 

 Erakunde pribatuetatik bultzatutako  aisialdi ekintza antolatuetan gaztelania da 
nagusi. 

 Herriko elkarte eta eragileek euskararen erabilerarekiko zorroztasun 
gehiagorekin jokatu dezaketela uste da. Euskararen erabilerari  gutxitan ematen 
zaio lehentasuna edo garrantzia. Hizkuntzen erabilerarako irizpideak zehaztu 
gabe edo bete gabe geratzen dira ekintza asko eta askotan.   

 Euskal kultura bultzatzen duten jarduera gutxitxo dagoela Irunen adierazi du 
zenbait eragilek. 

 Badira oraindik hainbat ekimen Udalak kalera begira antolatutakoak, non 
euskararen erabilera bermatzen ez den. Gaztelania hutsean Udalak bideratutako 
ekimenen adibide modura aipatu dira, San Martzialetako pregoia eta 
haurrentzako kale zinema.  
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1.3.4.- Euskararen erabileraren erronkak 
 

1.- Euskara ikasi edo hobetu behar duten hiritarrak euskaltegira 
hurbiltzeko neurriak hartu, beren beharretarako ahal den neurrian 
egokituz.  

 Ez da bilakaerarik egon ere euskara ikastaroen eskaintzan, eta horrek mugatu 
egiten du ikasle berriak gehitzeko aukera, (adibidez, autonomoak: ordutegi 
desegokiak, erraztasun ekonomikorik ez…). 

 

2.- Hiritarrak euskaltegietara erakartzeko lan horretan, 30-44 adin tarteko 
ia-euskaldunekin indar berezia egin. 

 Adierazgarria da Irunen 30-44 adin tarteko ia-euskaldunen portzentajea eta 
euskaltegietara erakartzeko estrategiak horiekin indar egitea garrantzitsua 
litzateke. 

 

3.- Idatziz Irungo hiritarrek jasotzen dituzten komunikazio idatzi guztiak 
(ofizialak, elkarteenak, publizitarioak…) elebidunak izan daitezen 
neurriak hartu eta neurri horiek betetzeko laguntza eskaini.  

 Atzeman da badirela zabalpen maila handiko komunikazio idatziak Irungo 
elkarte batzuk gaztelania hutsean bidaltzen dituztenak. Adibide modura auzo-
elkarteen programak aipatu dira.  

 Elkarte horiekin harremanetan jarri eta Udaletik, hobekuntza-neurriak 
proposatu eta neurri horiek bete ahal izateko baliabideak eskaintzea 
proposatzen da.  

 
4.- Euskara Irungo Udalaren zerbitzu hizkuntza izatetik, lan hizkuntza 

izatera pasatzeko urrats gehiago ematea.  

 Irungo Udalean euskararen erabilera normalizatzeko planean jasotako helburua 
da hori, urratsez urrats helburu hori erdiestea da orain erronka. 

 Diagnostiko hau eraikitzeko kontsultatutako Irungo zenbait eragilek aipatutako 
Udalaren egungo hutsuneak dira, zenbait zinegotzirekin euskaraz komunikatu 
ezina eta zenbait udal teknikarik gaztelaniaz aritzeko duten ohitura. 

 Euskararen erabilera erraztuko duten tresna eta bitartekoak eskaintzen 
ahalegina egitea proposatu da: lanerako idazkiak, hiztegiak, zuzentzaile 
ortografikoak… 

 Itzulpen zerbitzuak, euskarazko dokumentuak gaztelaniara itzultzeko 
konpromisoa hartzea ere eskatu da, horrekin testuak euskaraz sortzeko aukera 
errazten baita. 
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 Bestalde, euskara diru publikoarekin ikasi duenari, euskara erabiltzea exijitu 
behar zaiola eta administrazioak horretarako neurriak hartu behar dituela ere 
jaso da.   

 
5.- Euskararen erreferenteak eta erreferentziak urriak izanik Irunen 

(hedabideak, sare sozialak…), euskal komunitatea saretu eta arnas 
guneak sortu. Euskararen erabileran eredugarri diren eragileak 
(elkarteak, jardunak, …) azaleratu eta esperientziak partekatu. 
 

 Gizarte-sare euskaldun agerikoen faltak oztopatu egiten du euskararen 
erabilera; euskaldunak “sakabanatuta” daude. 

 Komunikabideetan eta sare sozialetan,  gaztelania hizkuntza nagusia izatea: 

- Idatzizko, entzunezko zein ikus-entzunezko komunikabide orokor  
nagusien  hizkuntza nagusia gaztelania izatea (bai oro har, bai 
Bidasoaldeaz dihardutelarik).  

- Gazteen artean oso erabiliak diren teknologia berriak eta sare sozialak 
nagusiki gaztelaniaz diren bezala. 

- Komunikabideetara iritsitako informazio gehiena gaztelania hutsez 
denez, horien inguruko iruzkinak ere gaztelaniaz egiteko dagoen joera. 

- Bidasoaldeko gaiez ari garela, euskara hutsean aritzeko foro edo 
elkarrekin komunikatzeko euskarri digitalen eskasia. 

 Kultur kontsumorako euskaraz dagoen eskaintza urriegia dela ere jaso da. 

 

 

6.- Euskarazko komunikabideak indartu eta toki edo eskualde mailakoak 
diren gaztelaniazkoetan euskararen gutxieneko presentzia bat ziurtatu. 
 

 Euskarazko komunikabideak maiztasun handiagoarekin plazaratzearen 
garrantzia azpimarratu da, baita doan eskaintzearena ere eta herritarren artean 
horiekiko atxikimendua bultzatzea (eskolaumeei bertan parte hartzeko aukera 
emanez, adibidez). 

 Gaur egun ekimen pribatuko aldizkariak, -gehien bat publizitarioak- eta 
egunkarien Bidasoaldeko sailak gaztelaniaz plazaratzen direnez, horietan 
euskarari sarbidea emateko neurriak bultzatzera ere proposatu da.  

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 

 - 54 

7.- Euskaraz egindako publizitateak indar gehiago lortu behar du, euskaraz 
eta euskaratik sortutakoa behar du izan. 

 Gaztelaniaz pentsatutako publizitateak indarra galtzen du euskaratzerakoan.  

 Gaztelaniazko testua zein testuingurutan erabiliko den ez jakiteak, hainbatetan 
testu desegoki eta eztabaidagarriak sortzea ekartzen du. 

 
 

8.- Alderdi emozionalak eta euskararen erabilgarritasuna argudiotzat 
hartuta, motibazio eta sentsibilizazio kanpaina berriak diseinatu. 

 
 

9.- Euskara-eragileen arteko elkarlana optimizatu eta euskararen aldeko 
sinergiak hobeto kanalizatu. 

 Euskara sustatzeko egiten den ahaleginarekin, errendimendu hobea eta emaitza 
hobeak lor litezkeela uste da:   

- Euskararen alde lan egiterakoan, erakunde eta elkarteen artean 
sortzen den desadostasun, koordinazio faltagatik. 

- Euskarazko eskaintza behar bezala ez zabaltzeak, herritar guztiengana 
informazioa ez iristea dakar.  

 

 Hizkuntza politika “ekintzetara” pasa beharra dagoela azpimarratu duenik bada.  

 Krisiak eragotzi egin du zenbait plangintza aurrera eramatea.  

 Irun bezalako hiri baterako euskararen sustapenerako eragile gutxitxo dagoela 
baloratu du kontsultatutako batek. 

 Azkenik, Irungo udalaren hizkuntza politika eta euskara sustatzeko emandako 
diru-laguntzen inguruan, kritikoak diren ondoko ideiak jaso dira:  

- Hizkuntza politika, praktikan, oso erdalduna izatea:  “Prentsa oharrak 
begiratu besterik ez da egin behar”. 

- Udalak euskara sustatzeko emandako laguntza eskasa eta 
euskararekiko sentsibilizazio falta. 

- Hizkuntza irizpide falta: zerbitzu bat kontratatzerakoan, euskararen 
exijentzia maila baxua izatea (adibidez, haurrentzako puzgarrietan 
ipinitako musika gaztelaniaz izatea nagusiki). 
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PLANGINTZAREN 

EBALUAKETA 

 

2 

 IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 

 

 - 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 - 56 

2.1.-  PLANGINTZAREN HELBURUAK ETA ERAGIN 

EREMUAK 
 
 

2010ko abenduan onartu zituen Irungo Udal Batzarrak 2010-2013 epealdirako Euskara 

Biziberritzeko Plan Nagusia eta 2010 urterako Kudeaketa Plana. 

 

EBPN Eusko Jaurlaritzak landutako prozedura da eta eragile desberdinen artean hizkuntza 

normalkuntzarako bidea zehazten laguntzen dion lan-tresnatzat dauka Irungo Udalak. 

 

Ondorengoak dira EBPNren eredu orokorrak 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. 

 
Eta honakoak dira 2010-2013 plangintzaldirako, Siadecoren diagnostiko eta ebaluaketan 

oinarrituta Irunerako zehaztutako helburuak:  

- Euskararen ondorengoetaratzea: Irunen euskararen transmisio naturala, familia 

bidezkoa, sustatu batez ere irakaskuntza zentroak azken urteotan egiten ari diren 

lan eskerga indartzeko bidean. Irakaskuntzaren esparrura zuzentzen diren 

ekimenen inguruan planteamendu integralen lanketa bideratu eta euskararen 

ikasketa prozesua indartzen jarraitu. Lehen helburu honi lotuta, funtsezkoa izango 

da Irungo bertako betiko euskara (euskaldun zaharrena) transmititzeko neurriak 

bultzatzea eta funtsezkoa baita ere, irundar erdaldunen euskararekiko 

motibazioan eragitea. 

- Euskararen erabilera: euskarazko ahozko komunikazioa (aurrez aurreko erabilera) 

sustatzen duten programak eta jatorriz euskarazko sorkuntza bultzatzen duten 

programak lehenestea esparru desberdinetan. 

- Euskararen elikadura: aurrez aurreko zuzeneko komunikazioa, idatzizko 

zeharkakoa eta multikanala ahalbidetuko duten eta euskarak Irunen duen 

egoeraren espezifikotasunarekin lotura estua izango duten harreman sare eta 

guneak sustatzea, batez ere kulturgintzaren eta komunikabideen esparruetan. 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 - 57 

 
Helburu estrategiko horietan eragiteko, berriz, ondorengo esparru edo eremuak zehaztu ziren 

2010-2012 plangintzaldirako eta 2013 urteko luzapenerako: 

 
1. helburu estrategikorako: 

- Irakaskuntza 

- Euskalduntzea-alfabetatzea 

- Familia bidezko jarraipena 
 

2. helburu estrategikorako: 

- Administrazioa 

- Lan mundua 

- Aisia 

- Kirola 
 

3. helburu estrategikorako: 

- Kulturgintza 

- Komunikabideak 

- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 

 
 
 

-  
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2010-2013 plangintzaldiko ebaluaketa lana egiteko kontuan hartu ditugun programak 

ondorengoak dira:  
 

Esparrua 
Programa 

zk. 
Izena 

Irakaskuntza 

1 EUSKARAZ BAIETZ!  

2 EUSKARA ZINE ARETOETARA 

3 GU ERE BERTSOTAN 

4 IRAKURRIZ GOZATU 

5 EUSKARAREN HILABETEA 

6 UDAGIRO 

7 KOORDINAZIO GUNEA 

Euskalduntze-
alfabetatzea 

8 EUKALDUNTZE-ALFABETATZEAREN  LAN-MAHAIA  

9 EUSKARA IKASLE TXARTELA 

10 MINTZALAGUNA 

11 EUSKARA IKASTEKO BEKAK 

Familia bidezko 
jarraipena 

12 
IRUNGO FAMILIETAN EUSKARAREN ONDORENGOETARATZEA 

SENDOTZEKO PLANGINTZA: MEREZI DUELAKO!  

13 TRANSMISIO PROGRAMAREN AURKEZPEN LUDIKOA GURASOEI 

14 EUSKARA IKASTEKO GURASOENTZAKO LAGUNTZAK 

15 EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA 

16 FAMILIA GUNEA TAILERRAK 

17 
GURASOENTZAT JOLAS, KANTU ETA IPUIN IKASTAROAK ETA 

FAMILIENTZAKO EUSKARRIAK 

Administrazioa 

18 
IRUNGO UDALEKO LANGILEEN ARTEAN EGINDAKO AZTERKETA 

KOMUNIKATIBOA 

19 
IRUNGO UDALEKO 2013-2017 EPEALDIRAKO ERABILERA PLANAREN 

DISEINUA 

Arlo 
sozioekonomikoa 

20 LANEAN EUSKARA ZUBI 

21 IRUN 2+1 

22 HIZKUNTZA PAISAIA EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZA PROGRAMA 

Aisia 

23 KALEAN BAI 

24 SOLAS JOLAS 

25 IRUNGO EUSKARAZKO JARDUEREN AISIA GIDA 

26 BADIAN EUSKARAZ 

Kirola 

27 ESKOLA KIROLA PROGRAMA 

28 KIROLDEGIETAKO IKASTAROAK EUSKALDUNTZEKO PLANA 

29 GOI-MAILAKO KLUBETAKO HIZKUNTZA NORMALKUNTZARAKO PLANAK 

Kulturgintza 

30 J. A. LOIDI IKERKETA BEKA 

31 KULTUR ERROTA 

32 EUSKAL LABURMETRAIEN EMANALDIAK 

33 BIDASOA-TXINGUDIKO BERTSO ESKOLA 

Corpus plangintza 
eta euskararen 

kalitatea 

34 IRUNGO LEKU IZENAK 

35 AHOTSAK.COM IRUNGO AHOZKO ONDAREA 

Komunikabideak 
36 IRUNERO ALDIZKARIA 

37 EUSKARAZKO KOMUNIKABIDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZA PROGRAMA 

Komunikazioaren 
eta informazioaren 

teknologiak 
38 IRUNGO UDALEKO EUSKARA ARLOAREN WEB GUNEA 
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2.2.- EREMU ETA PROGRAMAKAKO EBALUAKETA 
 
 

2.2.1.- Bi plangintzaldietako programen arteko alderaketa 
 
 

2010-2013 plangintzaldiaren ebaluaketarekin hasi aurretik, aurreko plangintzaldiarekiko 

programek izan duten bilakaeraren berri ematen dugu ondorengo taulan:  
 
 

Esparrua 2006-2009 plangintzaldia 2010-2013 plangintzaldia Bilakaera 

Irakaskuntza 

Euskaraz baietz  Euskaraz baietz  mantendu da 

Euskara zine aretoetara Euskara zine aretoetara mantendu da 

Ni ere bertsolari  Gu ere bertsotan mantendu da 

Irakurriz gozatu  Irakurriz gozatu  mantendu da 2012 arte 

Udagiro  Udagiro 
mantendu da aldaketekin 
(hilabete amaierako ekitaldia 
bertan behera geratua) 

Euskararen Hilabetea Euskararen Hilabetea mantendu da 

Bagabiltza    
mantendu da 2011 arte, ez da 
baloratu 

Lanbide Heziketako Plana       ez du jarraipenik izan  

Koordinazio gunea Koordinazio gunea mantendu da 

Euskalduntze-
alfabetatzea 

Euskalduntze-alfabetatzearen 
eremuko plana 

Euskalduntze-alfabetatzearen lan 
mahaia 

mantendu da aldaketekin  

Euskara ikasle txartela  Euskara ikasle txartela  mantendu da 

Mintzalaguna  Mintzalaguna  mantendu da 

Euskara ikasteko bekak Euskara ikasteko bekak mantendu da 

Familia bidezko 
jarraipena 

Irungo familietan euskararen 
ondorengoetaratzea sendotzeko 
plana 

Irungo familietan euskararen 
ondorengoetaratzea sendotzeko 
plangintza: merezi duelako!  

mantendu da 

Euskara ikasteko gurasoentzako 
laguntzak 

Euskara ikasteko gurasoentzako 
laguntzak 

mantendu da 

Euskarazko produktuen katalogoa Euskarazko produktuen katalogoa mantendu da aldaketekin  

  Familia gunea tailerrak berria 

  
Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin 
ikastaroak eta familientzako euskarriak 

berria 

  
Transmisio programaren aurkezpen 
ludikoa gurasoei 

berria 

Administrazioa 

Irungo Udaleko Euskararen Erabilera 
Planaren ebaluazioa 

    

  
Irungo Udaleko langileen artean 
egindako azterketa komunikatiboa 

berria aurreko plangintzaldiko 
jarraipena) 

  
Irungo udaleko 2013-2017 epealdirako 
erabilera planaren diseinua 

berria aurreko plangintzaldiko 
jarraipena) 
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Esparrua 2006-2009 plangintzaldia 2010-2013 plangintzaldia Bilakaera 

Eremu 
publikoak  

Euskararen kale erabileraren neurketa   ez du jarraipenik izan  

Hizkuntza paisaiaren azterketa   ez du jarraipenik izan  

Informazioaren 
eta 
komunikazioaren 
teknologia 
berriak 

Euskara arloaren web gune berria  Euskara Arloaren web gunea mantendu da 

E-plaza egitasmoa   ez du jarraipenik izan  

Lan mundua 

Irungo lan munduan euskararen 
erabileran eragiteko plana 

Lanean euskara zubi mantendu da 

Irun 2+1 Irun 2+1 mantendu da 

Ageriko errotuluak euskalduntzeko 
dirulaguntza programa 

Hizkuntza paisaia euskaratzeko diru-
laguntza programa 

aurreko plangintzaldiko bi 
programak bateratzen dira 
honetan 

Web orriak euskalduntzeko 
dirulaguntza programa 

    

Aisia 

Kalean bai Kalean Bai mantendu da 

Solas-jolas Solas Jolas mantendu da 

Aisialdiko plana Irungo euskarazko jardueren aisia gida 
aurreko plangintzaldiko 
programaren jarraipena 

  Badian euskaraz 
mantendu da (baina aurreko 
plangintzaldian ez zen baloratu) 

Kirola 

Kiroletako lan-mahaia   
ez du jarraipenik izan programa 
modura baina eragileen arteko 
koordinazioak jarraitzen du 

Eskola kirola-hezitzen duen kirola 
programa 

Eskola kirola programa mantendu da 

Kiroldegietako ikastaroak 
euskalduntzeko plana 

Kiroldegietako ikastaroak 
euskalduntzeko plana 

mantendu da 

Goi mailako klubetako hizkuntza 
normalkuntzarako planak 

Goi-mailako klubetako hizkuntza 
normalkuntzarako planak 

mantendu da 

Komunikabideak 

Irunero Irunero mantendu da aldaketekin 

Behe Bidasoako Hitza   ez du jarraipenik izan 

Euskarazko komunikabideentzako 
dirulaguntza programak 

Euskarazko komunikabideentzako 
dirulaguntza programak 

mantendu da 

Liburugintza 
J.A. Loidi bekaren irabazle den 
lanaren argitalpena 

  ez du jarraipenik izan  

Kulturgintza 

J.A. Loidi ikerkuntza beka J.A. Loidi ikerkuntza beka mantendu da 

Kultur Errota Kultur Errota ez du jarraipenik izan  

Euskal laburmetraien emanaldiak Euskal laburmetraien emanaldiak mantendu da 

Bidasoa-Txingudiko bertso eskola 
sendotu eta garatzeko programa 

Bidasoa-Txingudiko bertso eskola  mantendu da 

ItzulBaita proiektua   ez du jarraipenik izan 

  Irungo leku izenak berria 

  
Ahotsak.com Irungo ahozko ondarea 
bildu eta zabaltzeko programa 

berria 
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Ebaluaketa lan hau egiteko batetik, Euskara Arloaren memorietan jasotako informazioa hartu 
da kontuan eta bestetik, Irungo eragile ezberdinengandik jasotako iritziak. Esparru 
bakoitzerako helburuen inguruko informazioa aurkezten  da lehenik eta programa bakoitza, 
xehetasunez aztertzen da jarraian.  
 
 
 

2.2.2.- Irakaskuntza 
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian IRAKASKUNTZA esparrurako ezarritako helburuak dira: 

 Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan euskararen erabilera areagotu. 

 Irungo haur eta gazteen artean euskararen norberaganatzea egokia izan dadin 

lortzea, adierazmen, mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen 

arteko orekari eutsiz. 

 Jolasaren bitartez hizkuntzaren ikuspegi ludikoago bat lantzeko aukera ematen 

duten programen jarraipena egin eta errefortzurako aukerak aztertu. 

 Nerabe eta gazteen euskarazko ahozkotasuna eta sorkuntza sustatzeko 

planteamendu integralen lanketa bideratu. 

 Lanbide Heziketatik bideratutako praktikaldien eskualde mailako egoera ezagutu 

eta eskualde arteko ahaleginak koordinatzeko foro edota harreman guneari 

bultzada bat eman. 

 
Helburu hauen inguruan balorazioak egiteko eskatu zaizkie programa ezberdinetan parte 
hartzen duten Irungo hainbat eragileri. Konkretuki, helburuen eta horien betetze mailaren 
inguruko balorazioa egitea eskatu zaie, baita helburuekiko lorpen eta aurrerabideak eta 
hutsune eta gabeziak zein izan diren zehaztea ere. Honatx eurek adierazitakoak:  
 

 Helburuak eta betetze-maila: 

- Planean jasotako helburuekin bat egiten dute eragileek. Egokiak kontsideratzen 

dira.  

- Epe luzerako helburuak izanik, horiei eutsi eta etengabe eragin beharra ikusten 

da. 

- Orokorrean helburuen betetze-maila egokia. 

- Eremu honetara bideratutako programa guztiek helburuak erdiestera bideratuta 

daudela ikusten da, egokiak direla. 
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 Lorpen era aurrerabideak: 

- Eskolaz kanpoko jardueretan euskararen erabileraren presentzia nagusitu da. 

- Gu ere bertsotan, Udagiro ...bezalako egitasmoak osoa positiboki baloratzen 

dira. 

- Hizkuntzaren ikuspegia ludikoagoa sentitzea ikasleek. 

- Ikasleek aktiboki eta gustuz parte hartu izana hainbat programetan. 

- Lanbide Heziketan, euskararen eskaera/eskaintza lan munduan txertatzen ari da, 

kontzientzia eta garrantzia zabaltzen. 

 

 Hutsune eta gabeziak 

- Nerabeen euskararen kalitateak ez du aurrera egin. 

- Nerabe eta gazteen arteko euskararen ahozkotasunean, sorkuntzan, ... 

orokorrean erabilpen maila baxua. 

- Lehen  eta Bigarren Hezkuntzan   dauden euskararekiko ohitura onak Batxilergo 

eta Lanbide Heziketako institutuetan ere zabaltzea eta nagusitzea. 

- Familiekin erabileraren garrantzia mahai gainean jarri beharra. 

 

Irungo Udalak irakaskuntzaren esparrura 2010-2013 epealdian bideratutako programak izan 
dira: EUSKARAZ BAIETZ!, EUSKARA ZINE ARETOETARA, GU ERE BERTSOTAN, IRAKURRIZ 
GOZATU, EUSKARAREN HILABETEA, UDAGIRO eta KOORDINAZIO GUNEA.  
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 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 1: EUSKARAZ BAIETZ 

Deskribapena 

Eskolaz kanpoko jardueretan euskararen erabilera indartu eta areagotzeko dirulaguntza programa. 

Irungo haurren artean euskararen norberaganatzea egokia izan dadin lortu nahi da, adierazmen, 
mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko orekari eutsiz.   

Irungo lehen, bigarren eta bigarren hezkuntza ondorengoko ikastetxeetan garatu eta guraso elkarteek, 
bestelako elkarteek, Kalean Bai elkarteek, ikastetxeek eta institutuek aurkeztutako egitasmoak dira 
programa honekin Irungo Udalak finantzatzen dituenak. 

Diruz lagundutako programetan guztira, urtean 8.700 irungo haurrek parte hartzen duela estimatzen da. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

34.662,99 €  24.408,00 € 23.500,00 € 23.500,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programari eutsi izana baloratu egiten da. 

 Hainbat ikastetxeetan egonkortu egin da, 

sendotasuna irabazi du. 

 Deialdiaren oinarrietan izandako aldaketek 

programa hobetzea eragin dute.  

 Eskola orduz kanpoko jardueretan euskararen 

presentzia areagotu da. 

 Programa ikastetxe gehiagotara zabaltzea lortu da.  

 Eginbehar burokratikoak areagotu izana. 

 Abendurako justifikazioa aurkeztu behar 

denez, diru banaketa beste modu batean 

antolatu beharra. Egungo sisteman,  

urtarriletik aurrera antolatzen diren 

jarduerak galtzaile suertatzen dira. 

 Diru laguntzak gero eta urriagoak dira. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=10) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,6 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,4 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,9 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,2 

PROGRAMA 2: EUSKARA ZINE ARETOETARA 

Deskribapena 

Eskualdeko lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei euskarazko filmak ikusteko aukera eskaintzeko 
programa. 

Irakaskuntzan, egitarau zehatzak eratzea nahi dira eskolaz eskola, euskara irakaskuntzarako ez ezik 
eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta 
euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko. 

Tinko Euskara elkartea eta Irudi Biziak elkartearekin elkarlanean bideratua. 

Ikasturtean zehar 12 film emanaldi eskaintzen dira Amaia Kultur Zentroan, haur eta gazteek lantzeko 
unitate didaktikoz lagunduta. Guztira, urtean 3.300 haur eta gazte inguru dira filmak ikusten dituztenak. 
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Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

4.184.12 € 1.640,20 € 2.178,85 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programako filmen eskaintzak izandako 

zabalkundea (aukera handiagoa).  

 Hainbat ikastetxeetan sendotu egin da 

programa. 

 Proiektatzen diren filmak egokiak direla 

kontsideratzen dira. 

 Proiekzio ondoren lanketarako banatzen diren 

gidak ere egokiak. 

 Programaren zabalkundea dela eta, 

ikastetxeekiko komunikazioan ematen diren 

hutsuneen jarraipena egin. 

 Programa ikastetxe gehiagoetara zabaltzeko 

ahalegina. 

 Filmak ikasleentzat erakargarriak izatea eta 

adinaren arabera egokiak. 

 Programari lotutako bestelako laguntzak 

(garraioa, etab.). 

 Saio gehiago antolatzea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=12) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,25 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,55 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,10 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,00 
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PROGRAMA 3: GU ERE BERTSOTAN 

Deskribapena 

Ahozkotasuna eta bertsolaritza lantzeko egitasmoa. 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 proiektu honen helburua, horretarako bertsolaritzaren hainbat baliabide 
erabiliz. 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 eskolari. 

LH-ko 4., 5., 6. eta DBHko 1. eta 2. maila bitarteko ikasleak dira programaren hartzaileak, beti ere gehienez 
hiru urtetan zehar lantzen den proiektua dela kontuan izanda. Gela bakoitzean bertsolariak ordubeteko 
eskola ematen hamabostean behin, eta tarteko astean tutorea edo ikastetxeak hartarako izendatutako 
irakaslea arduratzen da bertsolariak agindutako zereginak haurrek egin ditzaten.  

Hartzaile kopurua, urtean 270 haur ingurukoa da. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

7.059,59 € 8.254,39 € 7.254,39 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Ikasleen ahozko gaitasuna hobetzen laguntzen 

du. 

 Alderdi guztietan ondo funtzionatzen duen 

programa da. 

 Ikasleek oso gustura parte hartzen dute 

programa honetan. 

 Bertsolarien lana azpimarragarria da. 

 Hainbat ikastetxeetan sendotu egin da 

programa. 

 Programaren zabalpena. 

 Oihartzun handiagoa eman. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=8) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,13 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 4,14 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,67 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,38 
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PROGRAMA 4: IRAKURRIZ GOZATU 

Deskribapena 

Irungo gazteen artean Gaztezulo aldizkaria ezagutarazi eta euskarazko irakurzaletasuna sustatzeko 
egitasmoa.   

Programak Irungo gazteen artean euskarazko irakurketa bultzatzea du helburu. Sei hilabetetan zehar, 
Irungo DBH 4. mailako ikasleek Gaztezulo aldizkaria jaso dute ikastetxean. Bi harpidetza mota eskaini dira:  

1.- Ordaindutako harpidetza: Gaztezulo etxean jaso nahi dutenentzat.  

2.- Doako harpidetza: Izena ematen duten guztiek, Gaztezuloren berri nagusiak jasotzen 

dituzte astero, GAZTEZULOFLASH buletin elektronikoaren bidez. 

Urtero, 460 haur inguru izan dira batez beste aldizkaria jaso dutenak.  

2012-2013 ikasturtetik aurrera ez da programa garatu. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

889,00 € 887,99 € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Ikasleen irakurzaletasuna handiagotzen lagundu 

du, maila apalean bada ere. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=9) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,00 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,00 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,00 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila - 
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PROGRAMA 5: EUSKARAREN HILABETEA 

Deskribapena 

Haurren euskararekiko motibazioan eragiteko egitasmoa (Amaia kultur Zentroko emanaldiak, Irunero ale 
berezien banaketa ikasleen artean eta jai giroko amaiera ekitaldia barne hartzen ditu). 

Irungo gaztetxoenen euskararekiko motibazioan eragiteko egitasmoa da berau: eskola orduetan 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 antolatu izan da (2012 urteaz geroztik ez da horrelako amaiera ekitaldirik antolatzen).  

2010 urteaz geroztik, egoera ekonomikoa dela eta, hainbat neurri zuzentzaile hartu behar izan dira Udal 
mailan. 2010 aurretik, antzerkia zen ikuskizunen formatua, gaur egun pelikulak ikusten dituzte ikasleek 
(Planet 51, Kristobal Molon, Hiru Mosketariak… bezalakoak). Haur Hezkuntzako ikasleentzat antzerkia 
mantentzeko ahalegina egin da (Baserriko Saltsan ikuskizuna). Programari bukaera emateko, Amaiera 
Ekitaldia ere garatu izan da (azkenengoz 2011 urtean), haur parkea eta kale animazioa eskainiz, azken hau 
Potxin eta Patxin artisten eskutik.  

Gainera, ikastetxe eta institutuek euskarazko ekoizpena kaleratzeko aukera izaten dute bi aldizkari 
berezietan. Batak Irungo Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxeek egindako euskarazko ekoizpenak jaso 
ditu. Besteak, Bigarren Hezkuntzako Institutukoek egindakoa. Ikastetxe guztiek parte hartu dute ziklo 
bakoitzeko lan bana aurkeztuz.  

Urtean 8.800 haur inguru dira Euskararen Hilabeteko ikuskizun eta ekimen hauen hartzaile.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

12.924,77 € 19.694, 91€ 25.161,05 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Mantendu izana bera lorpena da. 

 Era askotako jarduerak egotea. 

 Programaren barruko antzerkien egokitasuna 

hobetu da.  

 Zenbait eskoletan sendotu izana.  

 Murrizketek eragin negatiboa izan dute: saio 

kopurua, ekintza kopurua gero eta txikiagoa. 

 Paperezko bertsioen falta. 

 Eskaintzen diren ikuskizunak beste mailetara 

zabaltzea. 

 Programak eman dezakeena ematen duela 

kontsideratzen da.  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=11) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,36 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,18 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,00 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,10 
 
 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 - 68 

PROGRAMA 6: UDAGIRO 

Deskribapena 

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. 

 
Programa de refuerzo del euskera para niños y niñas recién llegados a Irun desde otros paises o comunidades 

autónomas 

Programa de reforço de Euskera para crianças que acaba de chegar a Irun de outros 
países. 

Программа поддержки для улучшения знания баского языка для детей 

приехавшим 

в Ирун из других стран или других автономных регионов 
programul de clase de euskera, pentru fetele si baitu copii care au venit in irun din alte tari sau comunitati autonome 

 

    Bi helburu nagusi ditu programak: 

- Euskararekin zailtasunak dituzten beste herrialdeetatik edo erkidegoetatik etorri berri 

diren umeei euskarazko edukiak transmititzea. 

- Ikasle horien euskararekiko jarrera hobetzea. 

Uztaila eta abuztuan zehar, hileko 30 bat haur izaten dira batez beste, programa honen hartzaile zuzen 
urtero. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

8.161,00 € 6.397,30 € 6.443,00 € 6.500,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Eskaintza zabaldu izana oso ongi baloratzen da. 

 Jarraitzen duela etorri berriei aukera ematen 

euskaraz jarduteko udan. 

 Ikasleek Udagiro programarekiko duten 

ikuspegian eta jarreran. 

 Gurasoen harrera oso ona programarekiko. 

 Programaren iraupena luzatu izana. 

 Parte hartzeko baldintzak malgutzeko aukerak 

aztertzea 

 Epeak malgutzeko aukera aztertzea.  

 Programaren zabalpenerako aukerak aztertu. 

 Euskaltegietako irakaskuntza metodologia, 

ikasleen beharrizanei egokitzea.  

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=11) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,70 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,56 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,78 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,00 
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PROGRAMA 7: KOORDINAZIO GUNEA 

Deskribapena 

Euskararen erabilera bultzatzen 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. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Elkarren eskarmentua konpartitzen. 

 Antolaketa egokia izaten jarraitzen du. 

 Parte hartzaileen inplikazioa. 

 Parte-hartzaileen balorazio oso positiboa. 

 Eskola publiko/pribatuen arteko liskarrek ez 

lukete mahai horretan tarterik behar.  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=11) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,13 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,67 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,44 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,30 
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2.2.3.- Euskalduntzea-prestakuntza  
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian EUSKALDUNTZEA-PRESTAKUNTZA esparrurako ezarritako 
helburuak dira: 

 Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren 

artean. 

 Helduen prestakuntza eskaintzan euskararen erabilera handitu. 

 Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren 

programei jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta 

eperik laburrenean lortzeko. 

 Mintzalaguna programaren jarraipen estuago bat egin eta programaren 

hedapenerako aukerak eta baldintzak aztertu. 

 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  
 
 

 Helburuak eta betetze-maila: 

- Ados Mintzalaguna egitasmoari emandako bultzada eta hedapenarekin.  

 
 Lorpen era aurrerabideak: 

- Lanbide 

 
 Hutsune eta gabeziak 

- Euskara gutxi publizitatu izan den inpresioa. 

- Euskararekiko motibazioan lan gutxi egin den inpresioa.  

 

Irungo Udalak euskalduntze-alfabetatzearen esparrura 2010-2013 epealdian bideratutako 
programak izan dira: EUKALDUNTZE-ALFABETATZEAREN  LAN-MAHAIA , EUSKARA IKASLE 
TXARTELA, MINTZALAGUNA eta EUSKARA IKASTEKO BEKAK. 
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 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 8: EUSKALDUNTZE ALFABETATZEAREN LAN-MAHAIA  

Deskribapena 

Irungo Udalak orain euskalduntze alfabetatzearen eremuan egindako lanari jarraipena eman  dio 
euskaltegien lan-mahaiaren bitartez. Euskaltegien lan-mahaia tresna garrantzitsua da oso langintza 
honetan, egindako bideari eutsi eta sortuko diren erronka berriei (euskararen ikaskuntza-irakaskuntzarako 
teknika berriak, auto-ikaskuntza, etab.) aurre egiteko. 

Programaren hartzaile zuzenak euskaltegiak dira, eta zeharka, ikasleak. 

Programaren eragin eremua, herriko euskaltegiek eta horietan ikasten ari direnek osatzen dute.  

Guztira beraz 500 bat pertsona inguru; horietatik %70 emakumezkoak eta %30 gizonezkoak. Guztiak 
helduak.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

21.030,00 € 
(plangintzarako) 

1.272,00 € 4.452,30 € 5.864,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Bere momentuan programa egonkortu izana.  Euskara ikasle potentzialak euskaltegietara 

erakartzea, xede-taldeen arabera ikastaro ahalik 

eta egokituenak eskaintzea, euskararen 

ikaskuntza eta irakaskuntzarako teknika eta 

metodologia berriak lantzea, ikasitakoa  

praktikara eraman ahal izateko aukerak eta 

erabilera-guneak Irunen bertan eskaintzea, 

euskara ikasi nahi duenarentzat ahalik eta 

erraztasun ekonomiko gehien eskaintzea 

helburu, Irungo 3 euskaltegien osagarritasuna 

eta koordinazio lana bermatzea. 

 Lan mahaia euskalgintzari dagozkion lanak 

eragileen artean banatzeko baliagarria izan 

dadin neurriak hartzea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 1,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,5 
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PROGRAMA 9: EUSKARA IKASLE TXARTELA  

Deskribapena 

Azken urteotan euskararen ezagutzak Irunen progresiboki gorantz egin du, hizkuntza ikasteko Irungo 
Udalak emandako laguntzak tarteko, besteak beste. Garrantzitsua da lan-ildo honi jarraipena ematea eta 
Udala euskara ikastera motibatzeko ekimenak sustatzen jarraitzea. Euskara Ikasle Txartela programaren 
bidez hori lortu nahi izan da. 

Euskara Ikaslearen Txartelarekin, ikasleak beherapenak lortu izan ditu hainbat erakunde eta argitalpenek 
eskaintzen dituzten produktu edo sarreretan. Adibidez, Amaia Kultur Zentroa, Oiasso Museoa, Aquarium 
eta Eureka! Zientziaren museoan. Halaber, baldintza bereziak  dituzte Berria egunkarian, Luma, Argia 
edota Gaztezulo aldizkarietan harpidetzeko., eta baita ere % 5eko deskontua euskarazko produktuetan 
Oskarbi eta Irungo Elkar liburu-dendetan. Hainbat material, ekitaldietarako sarrera eta produkturen 
zozketetan parte hartzeko aukera ere badu  txarteldunak (euskarazko jokoak, liburu loteak, bidaiak, era 
guztietako materiala...) 

Txartela eskuratzeko aukera izan dute euskara ikasten aritu diren pertsonek; orotara, 1.000 inguru, eta 
adin talderik garrantzitsuena 25-40 urte artekoa.  

2013-2014 ikasturtean ez du jarraipenik izan programak.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

2.464,00 € 516,67 € 943,41 € 854,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Euskara ikasleen artean txartelak duen ezagutza 

mailan.  

 Programari jarraipena emateko aukerak eta 

bideak aztertzea. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,5 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 - 73 

 

PROGRAMA 10: MINTZALAGUNA  

Deskribapena 

Mintzapraktika programen oinarria da euskaraz hitz egiteko ohitura duten lagunak, hitz egiteko ohitura ez 
dutenekin elkartzea. Euskaraz den harreman atsegin baten bitartez hizketarako jario egokia lantzea, 
mintzatzeko ohitura txertatzea eta harreman sareak ehuntzea ere xede ditu programak. 

Mintzalaguna beste herrietan bezala helduen aisialdia antolatzeko, herritarren arteko harremanak 
sendotzeko eta erakundeen arteko koordinazio gune berriak sortzeko baliatzea da Irungo Udaleko Euskara 
Arloaren nahia. 

Mintzalaguna, mintzatzeko laguna. Hitzak adierazten duen bezala, egitasmoaren funtsa euskara ikasten 
ari direnei euskaraz mintzatzeko lagun bat bilatzean datza. Euskaldungaiak eta euskaldun osoak 4/5 
laguneko taldetxotan elkartzen ditugu 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. 

2009/2010 ikasturtean 99 lagunek, 2010/2011 ikasturtean 126 lagunek, 2011/2012 ikasturtean 123 
lagunek eta 2012/2013 ikasturtean 70 lagunek parte hartu dute programan, mintzalagun eta mintzakideak 
kontuan izanda.   

Irun Iruten elkartea desagertzearekin bat Udal Euskaltegiaren esku geratu da programa. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

1.500,00 € 1.500,00 € 1.272,00 € 1.144,80 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programaren ezagutza maila hirian.  Ekintzetarako jendearen parte-hartzea 

suspertzeko ahalegin handiagoa egitea. 

 Jendearen eskaera-maila ikusita, giza baliabide 

gehiago lortzen saiatzea (Mintzalagun gehiago).  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,5 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 4,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,5 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 5,0 
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PROGRAMA 11: EUSKARA IKASTEKO BEKAK  

Deskribapena 

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: 

- Irunen HABEk homologatutako euskalduntze-alfabetatze taldeetan matrikulatuta 

egotea. 

- Irunen eskaintzen ez den erritmo batean HABEk homologatutako euskalduntze 

alfabetatze taldeetan matrikulatuta egotea. 

- Xede berezietarako taldeetan aritzea (euskaltegietako talde berezietan 

matrikulatutakoak, udako euskal unibertsitateetako ikastaroetan izena emandakoak 

eta euskarazko aisi edo kirol ikastaroetan matrikulatutakoak). 

Urtero 200 inguru euskara ikaslek jasotzen dute Irungo Udalaren beka.  

2013 urteko aurrekontu proiektuan bekei eskaintzen zizkien kredituak bikoiztea erabaki du Irungo Udalak,  
euskalduntze-alfabetatzearen doakotasunaren bidean urratsak emanez.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

33.300,0 € 38.809,00 € 32.639,54 € 62.340,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Bekatara eskainitako diru-kopurua handitu egin 

da. 

 Beka sistemaren doakotasun bidean urratsak 

ematen jarraitzea (Lannahi, adibidez). 

 Aprobetxamendua neurtzeko kontrolerako 

sistemen inguruko hausnarketari jarraipena 

eman eta neurriak gauzatzea.  

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 5,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,5 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 5,0 
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2.2.4.- Familia transmisioa 
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian FAMILIA BIDEZKO TRANSMISIOA esparrurako ezarritako 
helburuak ondorengoak dira: 
 

 Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa ziurtatu familia kideen 

arteko hizkuntza izan dadin. 

 Merezi duelako! proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu eskaintza 

sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren sorburu-

hizkuntza euskara izan dadin,  horretarako batetik transmisio naturala indartzeko 

dauden aukerak aprobetxatuz, baina bestetik, transmisio kulturalaren errefortzuez ere 

baliatuz. 

 Irungo gurasoek eta bereziki haurrek erabiltzen duten euskarak izaera komunikatiboa 

lortzea eta sentipenak, ideiak eta emozioak transmititzeko balio izatea.  

 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  
 
 

 Helburuak eta betetze-maila: 

- Planean jasotako helburuen betetze maila neurtzea zaila izanda ere, poliki-poliki 

lortze bidean aurrerapauso sendoak ematen ari direla kontsideratzen da. 

- Aurrerapausoak emanda ere, Irungo familien barruan familia kideen arteko 

hizkuntzan erdara nagusitzen da nabarmen oraindik ere. 

- Epe luzerako helburuak izanik, ondorengo plangintzetan ere eutsi behar zaie 

helburuoi. 

 

 Lorpen era aurrerabideak: 

- Indartzen doa euskararen transmisioa familiako kideen artean, baita familien 

artean ere. 

- Etxean komunikatiboa izatea, lortu da neurri batean. 

- Antolatutako ekintzek lagundu egiten dute familien artean euskararen erabilera 

sendotzeko. 

- Eremu honetan Irungo Udaleko Euskara Arloa bide zuzenetik doala azpimarratzen 

da.  
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- Merezi duelako! programa bera. Egitasmoaren egonkortasuna lortu da eta 

partaidetza handitu.   

- Jarduerak areagotzea eta jarduera motak. 

- Haur, nerabe eta helduei aisialdi, kirol eta kulturgintzan egiten zaizkien eskaintza 

handiagoak. 

- Kontzientzia duten familiei, gutxienez euskaraz aritzeko esparru eta aukera 

ezberdinak eskaintzen zaizkie. 

 
 Hutsune eta gabeziak 

- Zehaztutako helburuak orokortzea ez da lortzen; kontzientziatuen daudenak dira 

nolabaiteko emaitzak lortzen dituztenak. 

- Gurasoek, haurrak txiki direnean, egiten duten ahaleginari eta jokabideari eusteko 

neurriak hartu eta laguntzak eskaintzea. 

- Hizkuntza ez formalean Irungo haur eta gazteek dituzten gabeziak. 

- Euskara kalean erabiltzeko motibazio falta. 

- Kulturgintzan eta aisialdian oraindik hutsune handiak; adibidez, zineman. 

- Informazioa zabaltzea. Hainbat programa ez dira ezagunak. 

- Kontzientziatuak ez daudenetara iristeko bideak aztertzea. 

 

Irungo Udalak familia transmisioaren esparrura 2010-2013 epealdian bideratutako programak 
izan dira: Irungo familietan euskararen ondorengoetaratzea sendotzeko plangintza: Merezi 
duelako!; Transmisio programaren aurkezpen ludikoa gurasoei; Euskara ikasteko 
gurasoentzako laguntzak; Euskarazko produktuen katalogoa; Familia gunea tailerrak eta 
Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin ikastaroak eta familientzako euskarriak. 
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 Programakako ebaluaketa 

 
 

PROGRAMA 12: 

IRUNGO FAMILIETAN EUSKARAREN 
ONDORENGOETARATZEA SENDOTZEKO PLANGINTZA: 
MEREZI DUELAKO!  

Deskribapena 

Euskara familiaren bitartez transmititzeak duen garrantzia gizarteratzea eta guraso euskaldunak 
sentsibilizatzea du helburu plangintza honek. Bikote hizkuntzan, ama-hizkuntzan eta familia-hizkuntzan 
eragin nahi da, familia esparruan euskararen erabilera sendotu eta hizkuntza ohiturak indartu edota 
aldatzeko bidean. Besteak beste, planaren barruan ondorengo ekimenak bideratu dira:  

- Gurasoak informatzea eta seme-alabekiko komunikazioan eta komunikazio 

gaitasunaren garapenean hizkuntza transmisio naturalaren garrantziaz 

sentsibilizatzea. 

- Zerbitzu eta laguntza orokorrak sustatzea, kudeatzea eta jarraipena egitea, hizkuntza 

egitasmoa indartzeko. 

Programa orokor honen barruan bideratu diren ekimenak ondorengo tauletan ageri diren 2, 3, 4, 5 eta 6 
programetan jasotakoak dira eta horietan ematen dira xehetasun gehiago (eragin eremua, hartzaile 
kopurua, etab.) 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

*Ikus 2, 3, 4 5 eta 6 programetara bideratutako aurrekontuak. 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programak izaera hartu du, eta bere oinarriak 

ongi finkatuta ditu. 

 Komunikazioan aurrera egin da. 

 Kurtsoan zehar gurasoei informazioa helarazten 

zaie.  

 Guraso euskaldun batzuk ahaleginak egiten 

dituzte euskara familian lehen baino gehiago 

erabiltzeko. 

 Ikasturtearen hasiera-hasieratik informazioa 

gurasoei helarazteko aukera izatea, zein 

eskaintza dagoen zehaztuz, euren interesa jaso 

ahal izateko. 

 Programa ezagunagoa egin. 

 Familia gehiagotara iritsi. 

 Kontzientziazio lanari gogor eutsi. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=13) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,3 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,4 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,1 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,6 
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PROGRAMA 13: 
TRANSMISIO PROGRAMAREN AURKEZPEN LUDIKOA 
GURASOEI 

Deskribapena 

Merezi duelako! familia transmisio plan orokorraren barruan kokaturiko ekimena.  

Helburua Irungo ikastetxe guztietan ikasturte hasierako hiru urteko haurren guraso bileretan familia 
transmisioaren inguruan Irungo Udalak eskainiko dituen zerbitzuen azalpena ematea da. Honekin batera, 
euskararen transmisioaren inguruko zenbait mezu ere transmititzen dira, sentsibilizazio modura:  

- Hizkuntzaren garrantzia: Munduaren eleaniztasuna, gure inguruneko hizkuntza 

egoeraren errealitatea, euskararen berreskurapena, erabilera eta ezagutza-gaitasuna. 

- Familia-Hizkuntzaren garrantzia:  Eskolak eta familiak norabide berean aritzearen 

garrantzia, oinarrizko mezuak guraso-motaren arabera. 

10-15 minutuko iraupena du aurkezpen bakoitzak. Urtean, batez beste, 18 aurkezpen egin izan dira.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

5.400,00 € € € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Finkatuta dago eta forma hartua du. 

 Gurasoek ere gero eta gehiago ezagutzen dute 

eta harrera hobetuz doa.  

 Materiala ere hobetu da eta eraginkortasun 

neurriak hartu dira.  

 Dinamikoagoa bihurtu da. 

 Geroz eta hobeto antolatuta dago.  

 Ikastetxeen inplikazio maila. 

 Sentsibilizatze saio gehiago eta une gehiagotan 

 2-3 urteko gurasoen bilerez gain, maila 

altuagoko bileretan ere informazioa zabaltzea. 

 Informazioaren zabalpena, sentsibilizazio bide 

bezala. 

 Zenbait eskolatan ez da bete hartutako 

konpromisoa eta aurkezpena ez da burutu.  

 Banatzen den informazioaren zehaztasuna. 

 Benetan ludikoa izatea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=13) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 2,55 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,18 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,45 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,27 
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PROGRAMA 14: EUSKARA IKASTEKO GURASOENTZAKO LAGUNTZAK 

Deskribapena 

Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan matrikulaturik 
dauden ikasleen gurasoek euskara ikas dezaten eta dakiten euskara erabili dezaten eman beharreko diru-
laguntzen kontzesioa arautzen du Irungo Udalak. 

Euskara ikasi edo euskara-maila hobetu nahi duten Irungo gurasoentzako euskara eskolak eskaintzen 
zaizkie. Bi ikastaro mota nagusi bereizi daitezke: euskara gutxi dakitenei edo erabiltzeko konfiantzarik ez 
dutenei zuzendutakoa bata, eta, bestea, euskara hobeto eta erraztasun handiagoarekin erabiltzeko 
euskara ikastaroa. Gurasoentzako propio antolatutako eskola hauek, haien behar eta ordutegietara 
egokitzeko saiaketa egiten da. Zenbait eskola ikastetxean bertan ematen dira; beste zenbait, berriz, 
euskaltegietan. 

Programaren garapenerako emandako urratsak dira:  

1.- Zerbitzu eskaintza egin 3 urteko haurren geletan. 

2.- Zerbitzu eskaintza egin haurtzaindegi, haur eskolatan eta lehen hezkuntzako 

ikastetxeetan. 

3.- Ikastetxeak eta euskaltegiak harremanetan jarri, eskariak jaso eta taldeak antolatzeko. 

4.- Euskaltegiek ikasturte amaierako ebaluazio txostena aurkezten dute. 

Urtean, batez beste, 40 gurasok parte hartzen dute programa honetan eta euskara ikastaroaren kostuaren 
%50a hartzen du bere gain Irungo Udalak.   

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

6.000,00 € 11.904,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Sistematizatuta dago.  

 Laguntza horiei esker, hainbat guraso animatu 

da euskara ikastaroetan izena ematera. 

 Programari eustea beharrezkoa kontsideratzen 

da.  

 

 Diru-laguntzak eskuratuta ere, ikastaroen 

prezioak altuak izaten jarraitzen dute familia 

askorentzat. 

 Euskaltegi guztietatik jaso litezkeen laguntzen 

informazio osatua bildu eta eragile interesatuei 

helaraztea.  

 Diru-laguntzen banaketarako sistema egokitu.  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=13) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 2,55 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,18 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,45 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,27 
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PROGRAMA 15: EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA 

Deskribapena 

Gurasoei eta 16 urte bitarteko haur eta gazteei eskaintzen zaie katalogoa, merkatuan dauden produktuen 
artean, berritasuna, egokitasuna eta kalitatea kontuan hartuta; eta zortzi ataletan sailkatuta jaso dira: 
musika, liburuak, aldizkariak, filmak, jostailu eta jokoak, DVD eta informatika produktuak, komikiak eta 
gurasoentzako produktuak. Gainera, produktu bakoitzaren gutxi gorabeherako prezioa ematen da, eta, 
zenbait ataletan, adinaren araberako banaketa egiten da. 

Programaren garapenerako urratsak ondorengoak dira:  

1.- Ikastetxeetako arduradunei informazioa banatzea, hauek bide batez, gurasoei 

helarazteko. 

2.- Interesatuen datu basea osatzea. Interesa adierazten duten gurasoei katalogoa 

helarazten zaie, bai posta arruntez, bai e-mailez.  

Urtean 330 katalogo inguru dira banatutakoak.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

206,50 € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Zenbait guraso katalogoaren zain egoten dira 

erabakiak hartzeko. Produktuaren beharra 

sentitzen dute.  

 Sistematizatuta dago.  

 

 Familia gehiagori helarazteko bideak aztertzea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=13) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 2,89 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,13 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,38 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,30 
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PROGRAMA 16: FAMILIA GUNEA TAILERRAK 

Deskribapena 

Euskaraz aritzeko zailtasunak dituzten familiak eta euskaraz aritzeko ohitura duten familiak elkartzea da 
programaren helburua, euskararen erabileran eragiteko eta familiek euskaraz aritzeko ohitura har 
dezaten laguntzeko. Besteak beste, euskarazko tailer ludikoak antolatu dira harremanetan jartzeko familia 
euskaldunak eta euskarari sarbidea eman dioten familiak, ondorengo gaien inguruan esku-lan tailerrak, 
txokolate-tailerra eta jolasak ikasteko tailerrak. 

Gurasoak eta hauen seme-alabak dira programaren azken hartzaileak. Urtean 4-6 tailer antolatu dira 
batez beste, 15 bat familiak parte hartuz bakoitzean.  

Irungo Udalak esku orri-bat banatzen du tailer, ikastaro eta Merezi duelako! plangintzaren inguruko 
gainontzeko eskaintzarekin. Bertan, izen-ematerako datak agertu ohi dira. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

6.200,00 € 7.000,00 € 4.500,00 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Egitasmoa egonkortzea lortu da, hainbat 

familiatara eta beraz hirira zabaldu da. 

 Familien beharrak gero eta hobeto ezagutzen 

dira. 

 Ikastetxeen inplikazioan. 

 Komunikazioan eta dinamizazioan. 

 Familien parte hartze aktiboan. 

 Euskara ardatz duten zenbait foro eta dinamika 

sortu dira. 

 Antolatutako tailerren egokitasunean, 

motibatzaileak izanagatik.  

 

 Gune eta jarduera bakoitzaren arrakasta neurtu 

eta arrakastatsuenak hedatu. 

 Informazioa ikastetxeetara egun egiten dena 

baino lehenago iristea. 

 Tailer motza antolatzea hobe: konpromiso 

gehiegi eskatzean jende askok atzera egiten du. 

 Tailerretan zaintza zerbitzua jartzea komeni da, 

adin tartera egokitzen ez diren haurrei begira.  

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=13) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,46 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,58 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,42 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,62 
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PROGRAMA 17: 
GURASOENTZAKO JOLAS, KANTU ETA IPUIN IKASTAROAK 
ETA FAMILIENTZAKO BESTELAKO EUSKARRIAK 

Deskribapena 

Familiako harremanetan euskara erabiltzeko ohiturarik ez duten guraso berriei, haurrarekin euskaraz egin 
eta euskaraz gozatzeko oinarrizko erregistro eta baliabideak eskaintzea da ekimen honen helburua.  Haur 
eskola eta haurtzaindegien bitartez, haurrak euskaraz jasotzen ari diren hizkuntza erregistroetara, 
gurasoak ere hurbiltzea lortu nahi da. 

Ikastaro hauen bidez gurasoei euskaraz jolasteko, abesteko eta solasteko tresnak eskaintzen dira: jolasak, 
ipuinak eta kantak, euskararen ezagutza horrenbesteko “esfortzurik” gabekoa izan dadin, hizkuntza 
barneratzeko tresna egokiak kontsideratzen direlako. 

Ikastaroek ondorengo edukiak izan dituzte: 

- JOLASAK: Esku jolasak, korru jolasak, zabuan aritzekoak, mimika jolasak, trebetasun 
jolasak... 

- ABESTIAK: Lo kantak, jatekoak, altzoan hartuta abestekoak, errezitatzekoak... 

- IPUINAK: Ipuin zahar eta berriak haur txikiekin disfrutatzeko. 

Ikastaroen metodologia erabat partehartzailea eta aktiboa da. Jolasak, kantak eta ipuinak ikasteko modu 
egokiena jolastea, abestea eta ipuinak kontatzea izanagatik. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

5.800,00 € 8.248,90 €  6.920,00 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 

 Zenbait ikastaro atera dira, eta ongi joan dira. 

 Komunikazioa eta dinamizazioa. 

 Lehenagotik existitzen ez ziren zenbait baliabide 

jarri du Irungo familien eskura. 

 

 Gurasoek zailtasunak dituzte haurrik gabeko 

ekintzak egiteko. 

 Daten garrantziari erreparatu. 

 Aurreko egitasmoak, jarduerak bezala, 

eskaintza kurtso hasieran luzatzea. 

 Erabilpena sustatzea. 

 Parte hartzea, planifikazioa. 

 Gune eta jarduera bakoitzaren arrakasta neurtu 

eta arrakastatsuenak hedatu. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=13) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,18 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,27 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,18 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,12 
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2.2.5.- Administrazioa 

 
Irungo Euskararen Plan Nagusian ADMINISTRAZIOAREN esparrurako ezarritako helburuak dira: 
 

 Euskararen ezagutzan eta erabilerarako gaitasunean sakontzea, bereziki langileen 

mintzamenerako eta idazmenerako trebezietan eraginez. 

 Euskararekiko pertzepzioetan eta euskararen irudian eragitea, euskara erabiltzearen 

efektibotasunera pasatzeko urratsak emanez. 

 Irungo Udal langileen beharretara egokitu eta administrazio mailako erabilerarako 

corpusaren lanketa eta zabalpen lana  egitea. 

 Irungo Udalari dagozkion gutxieneko hizkuntza irizpideak eta hizkuntza 

normalkuntzarako neurriak guztiz betetzera iristea. 

 Euskararentzat erabilera esparru berriak irabaztea Irungo Udalaren komunikazioetan 

oro har, eta bereziki teknologia berriak erabiltzen diren edo erabiliko diren 

komunikazio eremuetan (intranet, web orriak, espedienteen tramitazio prozesu 

elektronikoak…). 

 Irungo Udalaren bezeroen artean eta Irungo Hiritarren artean euskararen 

erabilerarako informazio, komunikazio eta sentiberatze ekintzak bideratzea, 

Udalarekiko harremanetan euskararen erabilerarekiko eskaera orain dena baino 

altuagoa izan dadin. 
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PROGRAMA 18: 
IRUNGO UDALEKO LANGILEEN ARTEAN EGINDAKO 
AZTERKETA KOMUNIKATIBOA 

Deskribapena 

Azterketa komunikatiboaren helburua, erabilera planean sartzen diren langileek gauzatzen dituzten lan-
jardunen izaera komunikatiboa aztertzea da, eta hortik abiatuta langileen hizkuntza planifikazioa egitea; 
hau da, azterketa horren emaitzei erreparatuz, langile bakoitzaren ahozko eta idatzizko 
komunikazioetarako hizkuntza-helburuak finkatu eta helburu horiek lortzeko behar diren neurriak 
proposatzea. Zehazki, ondorengo informazio eta datu-motak ezagutzea izan da helburua:  

- Langile bakoitzaren identifikazio datu orokorrak eta euskara-maila. 

- Langileen euskararen ahozko eta idatzizko erabilera-maila orokorra. 

- Lan jarduerak sortzen dituen idazki motei buruzko informazio biltzea. 

- Idazki-mota bakoitzeko, ondoko datuak ezagutzea: maiztasuna, sortze-hizkuntza, hedatze-hizkuntza, 

txantiloien erabilera, idazki edota komunikazioaren hartzailea. 

- Ahozko harremanei buruzko datuak ezagutzea, harreman-mota  (telefonoa, bilerak, leihatila desberdinei 

jarraiki: maiztasuna, harrerako hizkuntza, lan jardunaren hizkuntza eta hartzailea. 

- Aurrera begirako langileen hobekuntzarako lehentasunak. 

Azterketa komunikatiboa egin zaie erabilera planean sartzen diren Irungo Udaleko langileei, hau da, 
ondorengo hizkuntza baldintzak betetzen dituzten langileei: 

- Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu duten udal langileak. 

- Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna baino bat baxuago egiaztatu duten udal 

langileak. 

- Derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu duten udal langileak. 

Guztira, Irungo Udalean baldintza horiek betetzen dituzten langileak 218 izan arren, 176 langileren 
erantzunak jaso dira (% 80,7). 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Irungo Udalean euskararen erabilera 

normalizatzeko plana onartu zenetik 

aurrera egin da nabarmen. 

 Enplegatuek uste dute beharrezkoa 

dela hiritarrekiko harremanetan 

euskara zerbitzu hizkuntza izatea. 

 Administrazioa euskara zerbitzu hizkuntza izan daitekeela 

eta euskaraz lan egin daitekeela barneratu behar dute 

Irungo Udaleko langileek.  

 Euskaraz ere lan egiteak “lan bikoizketa” ekarriko 

duenaren ustea zabalduta dago. 

  Langileen hizkuntza-gaitasuna eguneroko lanean neurri 

egokian islatzen asmatu behar da, hau da, 

administrazioan euskara batez ere zerbitzu hizkuntza 

izatea eta ahal den neurrian udaleko lan-hizkuntza izatea. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=0) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila - 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila - 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila - 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila - 
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PROGRAMA 19: 
IRUNGO UDALEKO 2013-2017 EPEALDIRAKO ERABILERA 
PLANAREN DISEINUA  

Deskribapena 

2013ko abenduaren 30ean Udaleko Alkateak 2013-2017 epealdirako onartutako plangintza, aho batez 
berretsi du Irungo Udalbatzak, otsailaren 26an egindako bilkuran.  

Irungo Udaleko 2013-2017 epealdirako erabilera planaren helburua euskara, Irungo Udalak eta bertako 
langileek dituzten behar berrietara egokitzea eta euskararentzako erabilera modu eta esparru berriak 
lortzea izango da, bai Irungo Udalaren kanpo komunikazioan eta bereziki barne komunikazioan. Helburu 
honekin, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea lortu nahi da, euskara zerbitzu hizkuntza gisa 
erabiliz eta, aldi berean, euskararen erabilera areagotu euskara ere lan hizkuntza gisa erabiliz. 

Erabilera planaren V. plangintzaldia izango da hau eta hiru oinarri nagusi ditu: 

1.- “Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak” eta “Irungo Udalean eta 
zuzenbide pribatupeko ente publikoen administrazio-kontratua gauzatzeko orduan 
bete behar diren hizkuntza-baldintzak”. 

2.- Herritarren hizkuntza-eskubideak. 

3.- Planean parte hartuko duten langileak. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

€ € 9.500,00 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Irungo Udaleko langileen euskararen ezagutza 
maila handia da eta euskarak kanpora begira 
eta idatziz presentzia nahiko altua du. 

 Plangintzaldi honetan aurreko 
plangintzaldietan baino langile gehiagok 
hartuko du parte. 

 Planak, ordezkaritza-maila zabaleko kudeaketa 
batzorde bat izango du: Irungo Udalean 
Hizkuntza Ofizialen Erabilera Kudeatzeko 
Batzordea (Hizbat): alderdi politikoetako 
ordezkariek, ordezkaritza sindikaleko kideek 
eta Irungo Udaleko Arloek izendatutako 
ordezkariek osatua. 

 Plangintza berri honetan euskararen erabilera 
izango da erronka: langileen hizkuntza 
gaitasuna eguneroko lanean neurri egokian 
islatzen asmatu nahi da. 

 Euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza 
gisa ere erabilia izateko neurriak hartuko dira. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=0) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila - 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila - 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila - 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila - 
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2.2.6.- Arlo sozio-ekonomikoa  
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian ARLO SOZIO-EKONOMIKOAREN esparrurako ezarritako 
helburuak dira: 

 Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu. 

 Irungo lan munduan euskararen presentzia eta erabilera handitzea, Irungo enpresen 

kulturan edo sistematikan integratuz eta euskararen erabileraren inguruan sustapen 

positiboa eginez. 

 Merkataritzako harremanetan euskarak irudi erakargarri eta funtzionala izan dezan 

lortzea, bai bezeria edo eskariarentzat eta baita eskaintza edo sektoreko 

profesionalentzat ere. 

 Hizkuntzek komunikazio komertzialean duten garrantziaz eta sektoreko profesionalen 

hizkuntza gaitasuna ere hobetzeko prestakuntza eskaini. 

 Euskara biziberritu eta Irungo merkataritzan erabiltzen diren hizkuntza desberdinen 

arteko elkarbizitza hobe eta handiagoa lortzeko proiektuak diseinatu eta garatzea. 

 Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko 123/2008 Dekretuan jasota dauden 

euskararen erabilera dinamizatzeko gai diren sektore eta erakundetan eragin. 

 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  

 
 Helburuak eta betetze-maila: 

- Helburuen betetze-maila nahiko apala izan dela adierazten da. 
 

 Lorpen era aurrerabideak: 

- Hainbat enpresek euren euskara planei eutsi izana. 

- Hiriko establezimenduetan errotulazioan eta kartel informatiboetan erabilerak 
gora egin duela pertzibitzen da.  

 
 Hutsune eta gabeziak 

- Eremu honetan, euskararen erabilera sustatzeko tresnak eta baliabideak  ez dira 
nahikoak. 

- Euskara erabiltzeko kultura falta da lan-arloan. 

 

Irungo Udalak arlo sozioekonomikora 2010-2013 epealdian bideratutako programak dira: 
LANEAN EUSKARA ZUBI,  IRUN 2+1 eta HIZKUNTZA PAISAIA EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZA 
PROGRAMA.  
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 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 20: LANEAN EUSKARA ZUBI  

Deskribapena 

2010ean onartutako EBPN plangintzan arlo sozioekonomikoarentzat zehaztutako ondorengo helburuei 
erantzuteko programa da honakoa:  

- Irungo lan munduan euskararen presentzia eta erabilera handitzea, Irungo enpresen 

kulturan edo sistematikan integratuz. 

- Irungo enpresetan euskararen erabileraren inguruan sustapen positiboa egitea. 

- Lantokietan euskararen aldeko proiektuak ezartzeko markoa definitzea eta giza 

baliabideak nahiz ekonomikoak bideratzea. 

- Lantokien tipologiaren araberako proiektuak diseinatzea eta gauzatzea. 

2010 eta 2011 urteetan zehar aurrez abian jarritako plangintzen jarraipen lanak egin dira (La Bacaladera, 
Uvesco, Urgo, Irungo CAF, Bidasoa Bizirik eta Txingudiko Zerbitzuak). 2012an berriz, Irungo Alcampo / 
Zelaira S.A. enpresan indarra jarri da hiritarrengan duen eragin biderkatzailearengatik. Horretarako, 
euskararen erabileraren inguruan sustapen positiboa egin da, beharrezkoa den markoa definituz eta giza 
baliabideak nahiz ekonomikoak bideratuz. 

 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

3.000,00 € 3.000,00 € 16.792,08 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Badaude 5 bat enpresa Irunen euren euskara 

plana mantentzen dutenak. Horri eutsi izana 

aurrerapauso modura ikusten da. 

 Alcampo-n hizkuntza paisaiaren egoerak 

nabarmen egin du hobera. 

 Txikiak izanda ere, bi iturgintza enpresatan 

lehen aldiz euskara plana martxan jarri izana. 

 Diru-laguntza gehiago bideratzeko aukerak 

aztertu. 

 Programaren berraktibazioa, agian beste 

planteamendu batzuk landuaz. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=3) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 2,3 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 3,5 
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PROGRAMA 21: IRUN 2+1  

Deskribapena 

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. Irunen 100 komertziotik ia 77k parte hartzen du modu batera edo 
bestera. Euskara Arloak, plan honi lotutako 800 zerbitzu eskaera inguru kudeatzen ditu urtean. 

Horrezaz gain, 2010 urtean ekin zitzaion fasean, lehentasuna izan dute Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 
Hizkuntza Eskubideei buruzko 123/2008 Dekretuak eragiten dieten Irungo enpresek. Dekretu horren 
harira, bertan jasotako hizkuntza eskakizunak Irungo enpresek bete dezaten laguntza eskaini die Irungo 
Udalak Irun=2+1 egitasmoaren bitartez, hori hala eginda, enpresa horien zerbitzu kalitatea hobetuko 
delako eta Irungo hiritarren hizkuntza eskubideak eta bertara gerturatzen diren kanpoko 
kontsumitzaileenak ere bermatuko direlako. 

Lan horren ondorioz, hiru enpresatan euskara planak aurrera eramateko hitzarmenak sinatu ziren, 
emaitza desberdinak lortuz: Mendibil merkataritza gunean eta AUIFen hizkuntza diagnostikoa egin eta 
planak diseinatu egin dira; Txingudin, aldiz, hainbat gorabehera direla eta, diagnostiko fasea abiatu bai, 
baina plana bertan behera geratu da. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

24.416,00 € 19.751,02 € 25.780,00 € 32.000,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Zabaltzen diren komertzioekin programak 

jasotzen dituen zerbitzuen berri emateko 

harremanak bideratu izana. 

 

 Programaren beraren difusioa, ezagunagoa 

gerta dadin. 

 Sektoreari berari, merkataritza arloan 

euskararen erabilerak izan ditzakeen onurak  

erakusteko, ahalegin handiagoa egitea. 

 2008-2010 urteetan egindakoari jarraipena 

emanez, kanpaina sektorialak berrabiarazteko 

aukerak aztertzea. 

  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 2,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 2,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 3,3 
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PROGRAMA 22: 
HIZKUNTZA PAISAIA EUSKARATZEKO DIRU-LAGUNTZA 
PROGRAMA   

Deskribapena 

Diru-laguntzak ematen dira merkataritza eta ostalaritzako establezimenduetako irudi korporatiboa, 
kanpoko nahiz barruko errotulazioa eta web orriak euskaraz edo euskaraz/gaztelaniaz jartzeko. 

Programa honen ondorioz, merkatariak euskarara hurbiltzen dira eta itzulpen dezente eskatzen dituzte 
dendetan jartzeko. Programa honi esker, beraz, azken urteotan gorantz doa bai itzulpen zerbitzuaren bai 
aholkularitza zerbitzuaren eskaria. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

2.500,00 € 5.226,73 € 2.500,00 € 7.500,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Irungo hizkuntza paisaia euskalduntzeko 

urratsak eman dira, maila apalean bada ere.  

 Programaren beraren difusioa, ezagunagoa 

gerta dadin. 

 Baliabide gehiago bideratzeko aukerak 

aztertzea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=1) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 2,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 2,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 3,5 
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2.2.7.- Aisia  
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian AISIAREN esparrurako ezarritako helburuak dira: 

 Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu. 

 Irungo aisialdiaren eremurako proiektu berritzaile bat diseinatu eta martxan jarri: 
hiriaren dinamika sozialean, kulturalean eta hizkuntza normalkuntzaren bidean inflexio 
puntu bat izango den proiektua. 

 Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko jarduerak 
euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera areagotuz. 

 Irungo nerabe eta gazteei begira euskara sustatzeko ibilbide formatibo-solidarioak 
antolatu eta garatu. 

 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  
 

 Helburuak eta betetze-maila: 
- Aisialdian euskararen erabilera sustatzeko egitasmoen garrantzia eta beharra 

azpimarratzen da. 
- Helburua erdiesteko ez da nahikoa eskaintza euskaraz izatea. Izan ere, aldea dago 

aisialdiko jarduerak eskaintzen diren hizkuntzaren, eta hartzaileek euren artean 
erabiltzen duten hizkuntzaren artean.  

- Hainbat esparrutan, haur aisialdian euskararen erabilera nahikoa zabalduta 
dagoela adierazten da, eta bilakaera positiboa izan dela. 

 
 Lorpen era aurrerabideak: 

- Euskara sustatzeko ekimenak burutze hutsa lorpentzat jotzen da.  
- Kalean Bai programak eskaintzen dituen tresnak, balio praktikoa izateaz gain, 

euskara sustatzeko motibazioan pizgarri gertatzea.  
- Euskaraz antolatutako jarduerei, herritarrek emandako erantzun positiboa. 
- Elkarteen idatzizko elementuak ele bietan izatea normaltasunez onartua izatea. 
- Solas Jolas programaren antolaketa hobekuntza. 

 
 Hutsune eta gabeziak 

- Aisialdi eremuko programen difusio mugatua: eremu honetako eragileen artean 
programa desberdinez dagoen ezagutza mugatua. 

- Euskarazko aisialdia helduei eskaintzeko zailtasuna/ezintasuna.  
- Elkarteetako eragileen artean (begiraleak, entrenatzaileak…) euskaraz ez 

dakitenak egoteak, zaildu egiten du euskararen erabileran aurrera egitea.  
- Programan parte hartzeko ordaindu beharrekoa gaindi ezinezko muga gerta 

daiteke hainbat herritarrentzat.  
- Haur eta gazteen aisialdian, LHko 3. Zikloko eta DBHkoentzat dagoen eskaintza 

eskasa izatea; ez baitira ez haurrei eskainitako eskaintzan ez gazteei 
zuzendutakoan kokatzen. 

- Solas Jolas egitasmoa abuztuan ez eskaintzea. 
 
Irungo Udalak aisiaren esparrura 2010-2013 epealdian bideratutako programak dira: KALEAN 
BAI, SOLAS JOLAS, IRUNGO EUSKARAZKO JARDUEREN AISIA GIDA eta BADIAN EUSKARAZ. 
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 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 23: KALEAN BAI  

Deskribapena 

Kalean Bai,  Irungo Udalak 3-24 urte arteko haur eta gazteei eskola orduz kanpo eskaintzen zaizkien 
jarduerak euskalduntzeko abiatutako egitasmoa da. Egitasmoaren helburu orokorra Irungo haur eta 
gazteen eskola orduz kanpoko jarduerak euskalduntzea izanik, urtean zehar garatutako lan-ildoak kontuan 
izanda, ondorengo helburu espezifikoagoei ere erantzun zaie:  

- Kalean Bai programaren orain arteko faseetako lanari jarraipena ematea, bai zerbitzu-
eskaintzarekin eta baita hitzarmengintzaren bidez elkarteak euskararekiko konprometitzeko 
ahaleginean. 

- Lehendik euskararen erabilera sustatzeko konpromisoa hartua dutenekin, hitzarmenak 
eguneratzeko jarraipen lan estua egitea.  

- Irungo elkarteen Kalean Bai sarea osatzeko urratsak ematea. 

- Komunikazio plan bat diseinatu, euskarriak landu eta komunikazio ekintzak bideratzea:  

- Laguntza teknikoa eskaintzea, formazioaren eta zerbitzu-eskaintzaren arloetan. 

- Elkarteen informazioa eguneratu eta Kalean Bai programa kudeatzeko datu-oinarria 
eguneratzea (solaskide aldaketak, web gune eta posta elektronikoak..).  

Egun 64 dira Kalean Bai programara atxikita dauden elkarteak, eta horietatik 38k dute euren jardunean 
euskararen erabilera sustatzeko neurri desberdinak hartuz hitzarmen espezifikoa sinatuta. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

54.951,06 € 48.774,18 € 49.018,20 € 37. 026,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Euskarazko Kalean Bai programak eskaintzen 

dituen tresnak, balio praktikoa izateaz gain, 

euskara sustatzeko motibazioan pizgarri 

gertatzea.  

 Handitu egin da euskarazko aisialdiko eskaintza.  

 Areagotu egin da elkarteei eskainitako laguntza 

maila.  

 Programa tranbertsalagoa izateko neurriak 

hartu izana. 

 

 Euskarazko eskaintza sustatuta ere, euskararen 

erabilerak gora egin duenik ez da antzematen. 

 Elkarteenganako hurbilpena areagotu. 

 Egindako lanagatik ere, badira oraindik 

euskararen presentzia bermatzen ez duten eta 

haur/gazte asko mugitzen dituzten elkarteak; 

beraz lanean jarraitu beharra sumatzen da. 

 Egitasmoa zabaltzeko aukerak aztertzea (elkarte 

gehiagotara, merkataritza 

establezimenduetara,…). 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=10) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,2 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,1 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,7 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,2 
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PROGRAMA 24: SOLAS JOLAS  

Deskribapena 

Irungo haurren artean euskararen erabilera suspertzea, haurren garapenean laguntzea, haurren arteko 
garapenean sustatzea, ingurua eta ingurugiroa ezagutu eta errespetatzea, eta, haurrak, praktikaren bidez, 
eskubide osoko hiritarrak direla ohartarazi, eta eskubideez gain, eginbeharrak dituztela jakitea dira 
programa honetarako zehaztutako helburuak. 

Programaren garapenerako metodologia ludikoa eta aktiboa da, jolasean oinarritua, haurrek modu eroso 
eta librean euskara erabiltzera “bultzatzeko”.  Haurren interesetan oinarritua, euskara eta eskolaren 
arteko lotura apurtzeko ahalegina egiten da.  

Irteera bereziak zikloka egiten dira normalean; adibide modura: Senpere, txalupa, Aquarium, piragua, 
zuhaitz zirkuitua, Oiasso museoa, padel board, eskalada, etab.  

Uztaila eta abuztuan zehar garatzen den programa honetan Haur Hezkuntzako bigarren zikloko 4 eta 5 
urteko haurrek eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 4. maila bitartean dauden Irunen erroldatutako haurrek eta 
beste udalerrietakoak izanda Irunen ikasten ari direnek ere parte hartu dezakete. Horiez gain, parte 
hartzeko eskaera egin dezakete 5. eta 6. mailan dauden eta hezkuntza premia bereziak dituzten umeek. 

Guztira urtean 730 bat haurrek parte hartzen dute programan.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

193.086,33 € 191.756,03 € 161.447,75 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programa hobetu dute egitasmoaren 
antolaketan emandako aldaketek: eskaintza 
landuagoa eta koherenteagoa gertatzen da. 

 Hizkuntza helburuak pertsona bakoitzari 
egokitzeak, aurrerapauso handia ekarri du 
lanaren eraginkortasunean. 

 Programak haurrei oporretan aisialdiaz 
euskaraz gozatzeko ematen dien aukera. 

 Kopuruetan ematen den bilakaera positiboa: 
Ikasleen partaidetza maila gora egiteak. 

 Egitasmoa bera mantentzea positiboki 
baloratzen da. 

 Hezitzaileen formazioan antzemandako 
hutsuneak (hizkuntzarekiko motibazioan 
eragiteko) betetzea. 

 Soziolinguistika arloko gutxieneko formazioaz 
gain, hizkuntza jarreren inguruko prestakuntza 
ere eskaintzea. 

 Eskaintza zabaltzeko aukerak aztertzea:  

- Denboran: abuztuan eskainiz, urtean zehar 
ere eskainiz, adibidez. 

- Ikasle gehiagorengana iritsiz: plaza kopurua 
zabalduz, eta baliabide ekonomiko urriak 
dituzten hartzaile potentzialei diru-
laguntzak emanez, adibidez. 

 Ikastetxeek euren udaleku propioak sortu 
izanak eragina izan du programa honetan eta 
horren inguruko hausnarketa egitea.   

Balorazioa Puntuaketa 
(N=13) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,3 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 4,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,7 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,0 
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PROGRAMA 25: IRUNGO EUSKARAZKO JARDUEREN AISIA GIDA  

Deskribapena 

Irunen aisiaren eremuan euskaraz edo elebitan antolatzen diren jardueren gida landu da programa honen 
bitartez eta Irungo Udaleko Euskara Arloan jarria dago hiritarren esku. Gida hau Irungo aisia eremuan 
euskarak duen egoeran eragiteko abiapuntuko oinarri baliagarria da eta ondorengo helburuak erdiesteko 
pausoak emateko aukera ahalbidetzen du: 

1. Euskarazko aisia eskaintzaren sarea indartzea. 

2. Euskaraz eskaintzen diren jardueren sustapen lana egitea. 

3. Aisialdian eta hezkuntza formal, informal eta ez-formalean euskararen presentzia 
eta erabilera sustatzea. 

Gida osatzeko landa-lanean zehar 322 eragileek eskainitako 1.020 jardueren inguruko informazio zehatza 
eskuratu da (jardueren iraupena, partaide kopurua, jardueraren komunikaziorako hizkuntza, partaideen 
harreman hizkuntza, euskara erabiltzeko aukera ziurtatzen den ala ez, etab.) 

1.02 jarduera horietatik, 615 dira Irungo Euskarazko Jardueren Aisia Gidan kokatu direnak, horietan 
ziurtatzen baitzaio hiritarrari jarduera hori euskaraz egiteko aukera.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

31.260,00 € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Gida bera egitea positiboki baloratzen da. 

 Baliagarria gerta daiteke euskarazko eskaintza 

non dagoen jakin eta euskarazko zerbitzuak 

jasotzeko. 

 

 Gidaren ezagutza maila apala aisiako eragileen 

artean. 

 Gidaren difusioa hobetzea. 

 Eskaintza gehiago eta bariatuagoa egitearen 

beharra. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=8) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,4 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,4 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,5 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,2 
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PROGRAMA 26: BADIAN EUSKARAZ LAN MAHAIA 

Deskribapena 

Bidasoa-Txingudiko partzuergoko euskara lan mahaia mugaz bi aldeetako herri-erakundeen bilgunea da, 
Irun, Hondarribia eta Hendaiako udalena hain xuxen ere.  

Urtean zehar egindako lan mahaiko bileretan eskualdean euskarari lotuta dauden hainbat proiektu 
lantzen eta sustatzen dira:  

- Bertso Eskola. 

- Euskararen sustapena komunikabideetan. 

- Gugeu programa (Bidasoa eskualdean hitz egiten diren hizkuntzen, euskararen, gazteleraren 
eta frantsesaren erabilera sustatzea helburu, jarduera ezberdinen bitartez). Irungo kasuan, 
euskara eta gaztelania aukeraketa egin duten parte-hartzaileak Mintzalagunera bideratzen 
dira. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Bortzirietako Euskara Mankomunitearekin eta 

Hego Lapurdiko Hirigunearekin Sareuska sarean 

lanean hasi izana. 

 Haur eta gazteak, aisia, merkataritza eta 

turismoko ekimen plana definitu izana. 

 Irungo aisiaren eremuan dabiltzan eragileen 

artean programa ezagutzera eman. 

 Programaren ekimen plana inplementatzea. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=4) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,3 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,0 
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2.2.8.- Kirola 
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian KIROLAREN esparrurako ezarritako helburuak dira: 

 Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu. 

 Kirol teknikari eta hezitzaileentzat prestakuntza antolatu. 

 Kirol eragile nahiz bitartekarien arteko informazioa, komunikazioa eta sentsibilizazioa 
sustatu. 

 Arauketan lan egin; Kirol eta hizkuntza irizpideen inplementazioa eta jarraipena egin. 

 Orain arte kirolaren esparruan euskara sustatzeko egindako lanei jarraipena eman eta 
Irunen euskara eta kirolarekin zerikusia duen gai eta alderdi guztiak lantzeko baliagarri 
izango den lan-mahaiaren sorkuntza bultzatu. 

 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  

 
 Helburuak eta betetze-maila: 

- Irunen, kirolaren eremuan euskararen erabilerak ez duela bilakaera nabarmenik 
izan. 

- Emaitza positiboenak eskola kirolean lortu dira, beste eremuetan (kiroldegiak eta 
kirol klubak) ez da gehiegi aurreratu. 

- Kiroldegietan eta kirol klubetan eragiteak zailtasun handiagoak dituela onartuta, 
kontuan hartu beharreko lan-ildo garrantzitsuak direla kontsideratzen da.  

- Orokorrean, kirolaren eremuan euskararekiko sentsibilizazio falta nabarmentzen 
da. 

- Udalak gutxieneko batzuk betearazi beharko lituzkeela kontsideratzen dute 
eragileek. 

- Puntualak izanda ere, lortutako aurrerapausoak balioan jarri behar dira (zenbait 
kluben inplikazioa, kiroldegietako euskararen erabilera maila harreran eta 
haurtxoen igeriketa ikastaroetan). 

 

 Lorpen era aurrerabideak: 

- Eskola kirolean aurrerapen garrantzitsuak, bide egokia hartuta. 

- Klub eta kiroldegietako kirol eskaintza (kartel eta liburuxken bidez) elebitan 
zabaltzen da. 

- Klubetan gero eta teknikari gehiago erabiltzen dute euskara bai 
entrenamenduetan bai eta partidatan. 

- Orokorrean kirolaren eremuan lan egiten duten teknikarien euskara ezagutza 
gorantz doa. 

 
 Hutsune eta gabeziak: 

- Administrazioaren bitartez garatzen diren kirol ekimenetan arau eta oinarrietan 
eskatutakoa betearazten dela bermatzeko kontrola eta neurriak. 

- Kirol zerbitzuaren ardura eta inplikazio handiagoa. 

- Erabiltzailearengana iristeko gertuko sentsibilizazio ekimenak. 
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- Kiroldegietako monitore eta kirol klubetako hainbat entrenatzaileren euskararen  
erabilera maila baxua. 

- Kirol federatuan, orokorrean, euskararen erabilera maila baxua. 

- Kiroldegietako kirol teknikari eta monitoreen euskara formakuntzaren antolaketa. 

Irungo Udalak kirolaren esparrura 2010-2013 epealdian bideratutako programak izan dira: 
ESKOLA KIROLA, KIROLDEGIETAKO IKASTAROAK EUSKALDUNTZEKO PLANA eta GOI-MAILAKO 
KLUBETAKO HIZKUNTZA NORMALKUNTZARAKO PLANAK. 

 
 
 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 27: ESKOLA KIROLA 

Deskribapena 

"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. Programaren 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. 

Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailako 500 haur inguruk parte hartzen dute programan urtero. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

72.437,06 € 60.268,38 € 54.859,00 € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Euskararekiko sentsibilizazioan eta erabilera 
mailan. 

 Teknikarien konpromisoan. 

 Teknikarien aukeraketan eta prestakuntzan. 

 Komunikazio kanpainetan.  

 Beti egin daiteke ahalegin gehiago haurrak 
euskaraz gozatzen ikas dezaten. 

 Hezitzaile guztien arteko bateraketa handiagoa. 

 Estrategiak bateratzea. 

 Programa bigarren hezkuntzara zabaltzeko 
aukerak aztertzea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=6) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,3 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 4,4 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,7 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 5,0 
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PROGRAMA 28: 
KIROLDEGIETAKO IKASTAROAK EUSKALDUNTZEKO PLANA 
 

Deskribapena 

Irungo kiroldegietan ematen diren ikastaroetan euskararen erabilera indartzea da planaren helburu 
nagusia, ikastaro horietako errealitate soziolinguistikoak eta soziolaboralak eskaintzen dituen benetako 
aukeretatik abiatuz, eta eragile desberdinen arteko elkarlanean oinarrituz.  

2010 urtean kirol ikastaroetako erabiltzaileen euskara-maila eta hizkuntza lehentasunei buruzko 
informazio bilketa egiteko izenemate orrian bi galdera txertatzeko erabakia hartzen dute Euskara Arloak 
eta Irungo Kirol Patronatuak. Erabaki garrantzitsu honi esker, sistematikoki eskuratu ahal izango da 
kiroldegiko erabiltzaileen euskara maila eta ikastaroa jasotzeko euren hizkuntza lehentasuna. Horrezaz 
gain, planaren inguruko sentsibilizazio ekimenerako euskarriak landu (“inpaktu” panelak eta hiztegitxoak) 
eta eskuragarri jartzen dira Azken Portu eta Artaleku kiroldegietan. 2010-2011 ikasturterako euskara 
ikastaroen eskaintza ere egiten zaie monitoreei.  

2013 urtean zehar haurtxo eta haurren igeriketa ikastaroen jarraipen estua egitea izan da. Horretarako:  

- Ikastaro horiek emateaz arduratzen diren monitoreen hizkuntza gaitasuna eta euskararekiko  jarrera 
ezagutu, hizkuntza jokabidearen berri izan eta  ekimenaren inguruko euren iritzia ezagutu dira. 

- Ikastaro horiek jasotzen dituzten 51 taldetan zuzeneko behaketak egin dira hizkuntza erabileraren 
datuak eskuratzeko.  

- Monitoreei zuzendutako sentsibilizazio ekimena prestatzeko, informazioa eta monitoreen iritziak bildu 
dira.  

- Ikastaroon hizkuntza paisaian eta hezitzaileen formazioan eragiteko euskarriak prestatu eta banatu dira 
(kartelak, esku-orriak eta hiztegitxoak). 

- Kiroldegietako hezitzaileentzako neurrira antolatu eta eskaini zaizkie euskara ikastaroak. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

4.850,00 € 1.600,00 € -  € 1.600,00 € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Kiroldegien kudeaketa eredua aldatu denean, 

zuzendariak adierazi duen jarrera eta konpromisoa. 

 Euskara ikastaro ia pertsonalizatuak antolatu izana 

kiroldegietako  langileentzat. 

 Orokorrean kiroldegietan euskararen presentzia 

zertxobait handitu izana. 

 Haurtxoen igeriketa ikastaroez arduratzen diren 

monitoreen euskararen erabilera mailan. 

 Izen-emate garaian euskaraz + elebitan 

hizkuntza lehentasuna adierazi duten 

helduen 10 taldeetako ikastaroak 

elebitan emateko urratsak gauzatzea. 

 Sentiberatze eta girotze ildoak jorratu 

(Euskararen Hilabetea, Euskararen 

Eguna eta San Martzial bezperetan, 

adibidez). 

 Planaren difusioa. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=6) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 2,3 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 2,6 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,2 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,6 
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PROGRAMA 29: 
GOI-MAILAKO KLUBETAKO HIZKUNTZA 
NORMALKUNTZARAKO PLANAK 

Deskribapena 

2008 urtean egin zen Bidasoa Kirol Elkartearen hizkuntza egoeraren diagnostikoa eta egoeraren aurrean 
jarraitu beharreko lan ildoak  biltzen dituen plana. 

Diagnostikoaren atal nagusiak dira: Elkartearen sailak eta barne antolaketa, eta barne 
funtzionamenduaren balorazioa; pertsonalaren hizkuntza gaitasuna eta euskararen erabilera maila; 
euskara planaren aurrean azaldutako jarrera eta balorazioa eta proposatutako hizkuntza praktika. 

Euskara sustatzeko planean, helburuak eta hizkuntza irizpide zehatzak proposatu ondoren, jarduera plana 
definitzen da (helburu zehatzak, urratsak eta garapenerako argibideak), eta  horiek aurrera eramateko 
Irungo Udalak eskainiko dituen baliabideak. 

Hortik aurrera, batik bat 2009 eta 2010. urteetan,  egindako lanaren jarraipena egin zen, elkartean 
euskararen erabilera sustatzeko lagungarria gerta zitekeen materiala (kirol terminologia), eta bestelako 
aholkularitza eskainiz (diru-laguntza deialdietara aurkezteko dokumentazioa).  Horretaz gain, elkarteak 
berak, euskara hutsean garatuko zen Euska-Baloia (udaleku irekiak 8-13 urte bitarteko haurrentzat) 
ekimena martxan jarri zuen, eta eskubaloi taldearen eskolak euskara hutsez funtzionatzeari ekin zioten. 
Azken urteetan taldeak izandako zailtasunak tarteko (kirol ikuspegitik nahiz ikuspegi ekonomikotik),   
Bidasoa Elkartearentzat ez da lehentasunezkoa gertatu euskara planarekin aurrera egitea, eta  harremana 
Kalean Bai egitasmoak eskainitako zerbitzuen inguruko informazioa ematera mugatu da. 

Real Unión elkartearekin aurrera egiteko aukerarik ez da egon. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Elkarte batzuen konpromisoa. 

 Bidasoa Klub-en, bai lehendakariak, bai 
harrobiaz arduratzen diren teknikariak eta 
administrariak euskaraz hitz egiten dute 
normalean. 

 

 

 Falta diren kirol elkarteak pixkana planean 
inplikarazten joan. 

 Ongi lan egiten ari diren elkarteak goraipatu eta 
lan horren berri eman gizarteari. 

 Klubetako "postu estrategikoenak"  ondo 
betetzeko erabakiak hartu. 

 16 urte bitarteko txapelketa federatuetan 
euskararen erabilpena sustatu. 

 Programa honetara baliabide gehiago 
bideratzeko aukerak aztertu.  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=6) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,3 
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2.2.9.- Kulturgintza  
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian KULTURGINTZAREN esparrurako ezarritako helburuak dira: 

 Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu. 

 Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu. 

 Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu. 

 Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, ohiturak jaso eta hedatzea sustatu. 

 Erlijio saioetan euskararen erabilera handitu. 

 Euskararen Kultura Plana prestatu eta agenteekin adostu, euskara sustatzeko 
irizpideak eta kuotak ezarriz. 

 Irun hiriaren berezko euskara ondarea berreskuratu eta mantentzeko lan 
sakon eta jarraitua burutu. 

Kulturgintzaren eremu honetan kokatzen da baita ere CORPUS PLANGINTZA ETA EUSKARAREN 
KALITATEA azpi-eremua, ondorengo helburuekin:  

 Irungo toponimia eguneratu, osatu, ofizializatu eta zabaltzea.  

 Irungo hizkera berreskuratu eta zabaltzea.   

 Euskararen kalitatea zaintzea. 

 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  

 
 Helburuak eta betetze-maila: 

- Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitzeko helburuaren inguruan, iritzi 

kontrajarriak dituzte Gazteria eta Kultura Udal saileko ordezkariek: Gazteria saileko 

ordezkariak “Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu egin dela garbi dago.  (….) 

Kultura eta Gazteria Sailetik egiten diren jarduera guztiak euskara dute hizkuntza 

nagusi bezala” adierazten duen bitartean, Kultura sailekoak berriz, zera dio: 

“eskaintzak bere horretan jarraitzen du hizkuntza tratamenduari dagokionez”. 

- Udalaren hizkuntza praktika kritikatzen da; Euskara Sailetik euskara sustatzeko 

egindako ahalegina beste sailetan, kulturan barne, ez dela ematen adieraziz. Eta 

esandakoaren eta egindakoaren arteko aldea ikusiz, hitzak  “hipokresiaz beterikoak” 

direla pertzibitzen dutenak. Adibide gisa, Irun erromatarrari ematen ari zaion 

garrantzia eta egindako inbertsioa, Irun euskaldunari eman zaionarekin alderatuz.  
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 Lorpen era aurrerabideak: 

- Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu dira (Gazte Arte-an programa), 

baina gaztelania da oraindik hizkuntza  nagusia ekoizpen askotan.  

- Gazteen artean gora egin du tokian tokiko hizkera, toponimia, ohiturekiko interesa,….. 

tradizioa eta historia gero eta gehiago baloratzen dituztela antzematen baita. 

 
 Hutsune eta gabeziak 

- Irunen tokian tokiko hizkerak, ez du leku garrantzitsua hartzen tokiko nortasunean, eta 

horrek zaildu egiten du helburu horretan aurrera egiteak. 

- Euskara gazteen artean zabaltzea, euskarak etorkizuna izango badu. 

- Euskararen Kultura Planean ez da aurrera egin. 

- Gazte Arte-an programan parte hartzen duten eragile desberdinen arteko koordinazioa 

eta komunikazioa hobetzea, parte hartzea handitu eta irizpideak finkatzeko. 

Irungo Udalak kulturgintzaren esparrura 2010-2013 epealdian bideratutako programak dira: J. 
A. LOIDI IKERKETA BEKA, KULTUR ERROTA, EUSKAL LABURMETRAIEN EMANALDIAK eta 
BIDASOA-TXINGUDIKO BERTSO ESKOLA.  
 
Corpus plangintza eta euskararen kalitatera bideratutakoak dira: IRUNGO LEKU IZENAK eta 
AHOTSAK.COM IRUNGO AHOZKO ONDAREA BILDU ETA ZABALTZEKO PROGRAMA. 
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 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 30: J.A.LOIDI IKERKETA BEKA  

Deskribapena 

Goi-mailako euskarazko ikerketa zientifikoa sustatzeko beka deialdia egiten du Irungo Udalak. 
Ikerketaesparruak: antropologia, filologia, toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanika. 

Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz egiten 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.  

Ikerketa zientifikoa zabaldu nahi da euskaraz, Jose Antonio Loidik hainbeste maite eta sustatu zuen 
hizkuntzan. 

Deialdia bi urtez behin egiten du Irungo Udalak. 

Azken urteetako irabazleak Rosa Arburua (2010ekoa) eta Manuel Padilla (2012koa) izan dira; lehena 
“Euskal Herriko Mugaz Gaineko Portuges Pasan” lanarekin, bigarrenak berriz, 1750eko Zuberoako Pastoral 
baten gaineko ikerketa garatuko du.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

9.000,00 € - € 9.000,00 € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Deialdia mantentzea,  bi urtez behin bada ere, 

ez da gutxi! 

 Garai batean egiten zen bezala,  ikerketa lanak 

argitaratzea proposatzen da.  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=1) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 4,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 5,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,0 
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PROGRAMA 31:  KULTUR ERROTA  

Deskribapena 

Tokian tokiko kulturgile amateur nahiz profesionalei merezi duten zirkuitu duina eskaintzea da 
programaren helburua. Horretarako, antzezlanak, ikus-entzunezkoak, hitzaldiak, ipuin kontaketak, bertso 
saioak, kantu afariak,... antolatzen dira.  

Irun Iruten euskara elkartearekin 2012 urtea bitartean izandakoa hitzarmenaren bitartez, Irungo udalak 
diruz lagundu duen programa da honakoa. Tokian tokiko kulturgile amateur nahiz profesionalei merezi 
duten zirkuitu duina eskaintzea da helburua eta horretarako, euskarazko, antzezlanak, ikus-entzunezkoak, 
hitzaldiak, ipuin kontaketak, bertso saioak, kantu afariak, etab. antolatzen dira. 

2012 urteaz geroztik programa modura ez du jarraipenik izan baina programa barruko eskaintzari bai eutsi 
zaio.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

  Programa bera existitzea pausu garrantzitsua 

dela eta oso eskaintza zabala egiten duela 

adierazten da. 

 Eskaintza zehazteko garaian, herritarren parte 

hartzea sustatzea, prozesuan kolaboratzea  

proposatzen da; egun eskaintza erabat 

antolatuta iristen baitzaie.  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,5 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,5 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,5 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,0 
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PROGRAMA 32:  EUSKAL LABURMETRAIEN EMANALDIA  

Deskribapena 

Irun Iruten euskara elkartearekin 2012 urtea bitartean izandakoa hitzarmenaren bitartez, Irungo udalak 
diruz lagundu duen programa da honakoa.  

2012 urtean eskaini zen azkenengoz programa bezala.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Komunikabideetan gaztelania nagusi den 

honetan. herritarrei euskarazko ikus-

entzunezko duinak egiten direla ikusteko 

zabaltzen dien aukera.  

 

 Gazteen parte hartzea gehiago sustatu.  

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,5 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 3,2 
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PROGRAMA 33:  BIDASOA-TXINGUDIKO BERTSO ESKOLA  

Deskribapena 

Bidasoa-Txingudi Partzuergoko euskara lan mahaiak garatu eta Partzuergoak diruz laguntzen duen 
egitasmoa da honakoa.   

2004. urtean sortu zen Txingudiko Bertso Eskola. Lehen ikastaroa 10 ikaslerekin hasi bazen ere, gaur 
egungo ikasle kopurua handiago dela azpimarratu behar. 2008az geroztik Irungo Irunabar Bertsoaren 
Bilgunea da proiektuaren arduraduna. 

18 urte bitartekoentzat, Irungo EKTn (Larretxipi kalea, 12), astelehenero, 18:30etik 20:00etara; eta 18 
urtetik gorakoentzat, asteartetan 18:00etatik 19:30era Urdanibia plazako Udal Euskaltegian eta 
ostegunetan Jaitzubian. Bertso eskolan izena emateko aukera ikasturte osoan zabalik egoten da eta izen 
ematea dohainik da. 

Bertso-paper lehiaketari ere ekin zaio programa honen barruan. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

€ € € € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programaren sendotasuna. 

 Bertso paper lehiaketari ekin izana. 

 

 Haur eta gazteentzat bertsolaritza 

erakargarriagoa gerta dadin, modu “alaian” 

eskaini.  

 Programara baliabide gehiago bideratzeko 

aukerak aztertu. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 4,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 4,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,5 
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PROGRAMA 34: IRUNGO LEKU IZENAK  

Deskribapena 

Irungo toponimia berreskuratzeko eta zabaltzeko programa. 

Irungo kale izendegiaren datu oinarria elikatu eta bilaketak egiteko aukera eskaintzen zaio hiritarrari 
programa honen bitartez.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Euskarri digitalean hiritarrari honelako 

lantresna bat eskuragarri jarri izana. 

 

 Programaren difusioa eta zabalpena. 

 Irungo Udalaren esku dagoen informazio 

baliagarriarekin unitate didaktiko bat sortzeko 

aukerak aztertzea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=1) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,0 
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PROGRAMA 35: 
AHOTSAK.COM, IRUNGO AHOZKO ONDAREA BILDU ETA 
ZABALTZEKO PROGRAMA  

Deskribapena 

Irungo hizkera jasotzeko eta zabaltzeko programa. 

Proiektu honen helburu nagusia da, Euskal Herriko ahozko ondarea eta herri hizkerak katalogatu eta 
hedatzea; hau da, gure herrietako adineko jendea elkarrizketatu eta euren euskara eta bizipenak jasotzea 
eta herritarren artean zabaltzea. Irunen kasuan, eskuragarri ditu interesa duen orok 25 hizlariren 
elkarrizketak, 41 zintza, 393 pasarte eta 27 bideo.  

Programa garatzeko urrats nagusienak dira: 

- Grabazioak berreskuratzea. 

- Grabazio berriak egitea. 

- Grabazioaren inguruko informazioa datu-oinarrian txertatzea. 

- Grabazioak lantzea. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Irundarrentzat tresna hau eskuragarri jarri 

izana. 

 

 Irungo ahozko ondarea biltzeko ahaleginari 

jarraipena ematea. 

 Programaren difusioa. 

 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=2) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,5 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,5 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,5 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,0 
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2.2.10.- Hedabideak  
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian HEDABIDEEN esparrurako ezarritako helburuak dira: 

 Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota 
euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan. 

 Publizitatean euskararen presentzia bultzatu. 
 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  

 
 Helburuak eta betetze-maila: 

- Irunero aldizkaria  berrargitaratzeak eta hamabostekaria bihurtzeak, hedabideetan 
euskarazko edukia zein publizitatea handitzea ekarri du.  

- Tokiko bigarren hedabidea sortzeak ere, idatzizkoan aurrerapena izan dela adierazten 
digu. 

- Hedabideei emandako diru-laguntzen arloan, helburuen betetze-maila baxua da,  ez 
baita aldaketarik egon azken 4 urteetan. 

- Publizitatearen arloko helburuaren betetze maila baxua da, nahiz eta merkataritza 
gune edo elkarte handietatik ahalegina nabaritzen den publizitatea euskaraz ere 
egiteko. 

 
 Lorpen era aurrerabideak: 

- Esan bezala, Irunero aldizkaria hamabostekari bihurtzea eta tokiko bigarren hedabidea 
sortzea. 

- Euskaraz egindako publizitateak zertxobait gora egin izanak.  

 
 Hutsune eta gabeziak 

- Tokiko idatzizko hedabideetan aurrerapena sumatzen bada ere, ez da gauza bera 
gertatzen idatzizko komunikabide orokorretan, ez eta entzunezko eta ikus-
entzunezkoekin, are gutxiago bertakoetan.  

- Irunero aldizkarian, udalak publizitaterik ez jartzeko hartutako erabakia. 

- Diru-laguntza falta: Antxeta Irratiak ez du diru-laguntzarik jasotzen udaletik. 

- Idatzitik ekintzetara pasatzeko beharra: hasteko, eta hedabideekin lotura duenez, 
udalaren prentsa oharrak euskaraz ere igortzea. 

- Publizitatea euskara gutxitan erabiltzen da, eta erabiltzen denean, gaztelaniaren 
menpe agertu ohi da.  

 

Irungo Udalak hedabideen esparrura 2010-2013 epealdian bideratutako programak izan dira: 
IRUNERO ALDIZKARIA eta EUSKARAZKO KOMUNIKABIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA 
PROGRAMA. 
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 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 36: IRUNERO ALDIZKARIA  

Deskribapena 

Euskarazko aldizkaria argitaratzeaz arduratuko diren pertsona fisiko edo juridikoentzako deialdi bidez 
Irungo Udalak diruz laguntzen du Irunero. 

Aurreko plangintzaldian hobetu beharreko alderdi ugari zehaztu ziren eta horiek lantzen eta hobetzen  
jardun dute programan parte hartzen dute eragileek. 

Horrela hobekuntza urratsak eman dira formatuan, distribuzio sisteman, edukien kalitatean eta  
maketazioan. Nahikoa zaharkitua geratua zegoen euskarria biziberritu dela baieztatu dezakegu.  

Gaur egun hamabostekaria da, 3500 aleko tirada dauka, 100 bat banaketa gune ditu eta zabalkunde mota 
mistoa, alegia, masiboa doan eta ordaindutako harpidetza. Horrezaz gain, Irunero.com web guneko 
edukiak astero eguneratzen dira. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Desagertuta egon ondoren, berrargitaratu da, 
eta hamabostekari bihurtu, produktua bikoiztuz 
beraz.  

 Bai irakurle gisa, bai parte-hartzaile gisa, 
publiko gaztea erakartzeko egiten ari den 
ahalegin berezia. 

 Saltoki txikien publizitatea erakartzeko egiten 
ari den ahalegin berezia.  

 Aldizkariaren finantziazioa: Produktua bikoiztu 
bada ere, diru-laguntzetan ez zen aldaketarik 
izan lehen urtean, eta pixka bat igo 
bigarrenean. Balantzea defizitarioa da. 

 Udalak Irunero kontuan hartzea publizitatea 
txertatzeko. 

 Udalak aldizkariari euskarazko publizitatea 
bilatzen laguntzea. 

 Aldizkariak diseinu erakargarriagoa lantzea. 

 Banaketa hobetzea: Ez da lehen bezala 
helbideratzen, eta presentzia ez da nabarmen 
geratzen. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=4) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,5 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 2,8 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,8 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,5 
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PROGRAMA 37: 
EUSKARAZKO KOMUNIKABIDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZA 
PROGRAMA  

Deskribapena 

Bidasoa-Txingudi Partzuergoko euskara lan-mahaiaren gidaritzapean, eskualdeko euskarazko 
komunikabideen hedapena diruz laguntzeko programa honen barruan.  

Partzuergoko euskara lan mahaiaren bidez banatzen dira dirulaguntza hauek eta aintzat hartzekoak dira bi 
eskualdeko komunikabideei eusteko egindako ahaleginak, hala nola Antxeta irratia eta Zazpi aldizkaria. 
Inoiz ere bidasoamedia.info ataria eta Pausumedia elkartea lagundu dira. Medio hauek diruz laguntzearen 
ondorio zuzena da egunero euskararen presentzia bermatzea eskualdean. 

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Programari eutsi izana positiboa da.  Azken lau urteetan ez da inolako aldaketarik 

egin. Beraz, euskal hedabideei esleitzen zaien 

dirua berrikusi beharko litzateke. 

 Eskainitako baliabide eta diru-laguntzak 

areagotzea.  

 Zinezko plangintza bat martxan jartzea, benetan 

estrategikoa izango dena; gaur egungoak ez 

baititu beharrak asetzen. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=4) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 4,3 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 4,7 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 2,5 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 4,3 
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2.2.11.- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
 
 
Irungo Euskararen Plan Nagusian INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK 
esparrurako ezarritako helburuak dira: 

 Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu. 

 Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak 
hartu. 

 
Kontsultatutako eragileek helburuen inguruan adierazitakoak honakoak dira:  

 
 Helburuak eta betetze-maila: 

- Aurrera egin da Udalaren web orriko edukiak euskaratzeko lanetan. 

 
 Lorpen era aurrerabideak: 

- Udal sarean, euskarazko sistema eragilea eta Office duen ordenagailuren bat jarri da, 

bere erabilgarritasuna baloratzeko. Helburua hala eskatzen duten eta Euskararen 

Erabilera Planaren barnean dauden beste erabiltzaileei jartzea litzateke. 

- Bestalde, udalaren web orria euskaratzen jarraitu da.               

 
 Hutsune eta gabeziak 

- Irungo Udaleko Euskara Arloaren web gunean jasotako edukien difusio eta 

ezagupenerako bide berriak jorratu beharra. 

 

Irungo Udalak informazioaren eta komunikazioaren teknologien esparrura 2010-2013 
epealdian bideratutako programa da: IRUNGO UDALEKO EUSKARA ARLOAREN WEB GUNEA.  
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 Programakako ebaluaketa 

 

PROGRAMA 38: IRUNGO UDALEKO EUSKARA ARLOAREN WEB GUNEA  

Deskribapena 

Euskarazko informazio-produktuen eskaria herritarren, enpresen eta sektore publikoaren aldetik gero eta 

handiagoa izan dadin informazio-kanpainak antolatu eta sentiberatze-lanak egitea da Irungo Udalak 
eremu honi ezarritako helburua eta horretarako Euskara Arloaren web orria eguneratzen eta elikatzen 
jarraitzen da.  

2009 urtean sortutako web orrian (www.irun.org/euskara/) hiritarri euskararekin zerikusia duten 
zerbitzuen informazioa ematen zaio, atal ezberdinetan antolaturik: 

- Irunen euskararen egoerari buruzko datu soziolinguistikoak. 

- Euskarara Udaletik bideratutako zerbitzu eta baliabideak. 

- Dirulaguntzen inguruko informazioa. 

- Irunen euskara bizitzeko programak. 

- Etab.  

Aurrekontuak 
2010 2011 2012 2013 

- € - € - € - € 

Azken 4 urteetan hobera egin da… Hobetu beharrekoak dira… 

 Euskararen plataforma eskuragarri jarri izana. 

 Euskarazko edukiak hobetu egin dira, beti ere 

Arloak eskatutakoaren eta baliabideen arabera.  

 

 Edukiak hobetzen eta eguneratzen jarraitzea. 

 Eduki horien berri ematea, zabaltzea, hiritar 

askorentzat ezezagunak direlako. 

 Gazteei begira, zabalkunde kanpaina espezifiko 

baten beharra. 

 Web orriaren osagarri izango den blog bat eta 

sare sozialetan presentzia bermatuko duen 

sistematika bat eraikitzea. 

Balorazioa Puntuaketa 
(N=1) Oso eskasa (1) Eskasa (2) Ertaina (3) Altua (4) Oso altua (5) 

1.- Azken 4 urteotan izandako helburuen lorpen maila 3,0 
2.- Azken 4 urteotan erabili diren giza baliabideen egokitasun maila 3,0 
3.- Azken 4 urteotan erabili diren baliabide ekonomikoen egokitasun maila 3,0 
4.- Datozen 4 urteetan izan beharko lukeen lehentasun maila 3,0 
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2.3.- PLANGINTZAREN EBALUAKETA INTEGRALA 
 
EBPNren 2010-2013 plangintzaldian zehar bideratutako programen inguruan ikuspegi integral 

bat izate aldera, neurketarako adierazle ezberdinez osaturiko eredu analitikoa aplikatuz 

plangintzak izandako bilakaeraren berri ematen dugu txostenaren atal honetan, eta beraz 

2006-2009 eta 2010-2013 plangintzaldien arteko alderaketa bat egiten da. 

 

Alderaketa horrekin hasi aurretik, gogora dezagun eredu analitikoa 6 dimentsiotan biltzen 

diren 15 adierazlez osatua dagoela eta adierazle bakoitzerako  neurketa-aldagai ezberdinak 

zehazten direla.  

 

Txosten honen irakurleak hurrengo orrialdeetan aurkituko dituen grafikoak nola eraiki diren 
azaltze aldera, emandako pausoak ondorengoak izan direla esan behar da: 

-  Programa bakoitza zertan datzan, haren funtzionamendua nolakoa den eta 
eskuratutako emaitzak ezagututa, adierazle bakoitzari dagokion neurketarako 
modalitate egokiena esleitzeko ariketa egin da. Zenbait kasutan modalitate horiek 
aukera bakarrekoak dira beraien artean, hots, bata bada ezin da bestea izan. 
Beste kasu batzuetan, gerta liteke programa batek modalitate bat baino gehiago 
beregain  hartzea; kasu horietan, hurbilpen modura, dagokien portzentajeen 
estimazioak egin dira.  

- Bigarren urrats modura, adierazlearen eta ondorioz dimentsioaren ikuspegi 
orokor bat ematen da grafikoetan. Aurretik estimatutako neurketa-aldagaien 
portzentajeekin batetik, eta programa bakoitzaren 2010-2012 epealdiko 
aurrekontuarekin bestetik, plangintzaldi osoan aldagai bakoitzak hartu duen   
intentsitatea neurtu da.       

 
Plangintzaldiaren ebaluaketa integrala egiteko erabilitako ereduak ondorengo dimentsio, 

adierazle eta neurketa-modalitate ditu:  

 

1 dimentsioa: Funtzioak eta programen espezifikotasun maila. 
 

Dimentsio hau osatzen duten adierazleak dira:  

1.- Programak betetzen duen funtzioa 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: zerbitzu eskaintzaren jarraipena, 
berritzailea den zerbitzu eskaintza, eragileen koordinazioa eta dinamizazioa, 
ikerkuntza, taldeentzako dirulaguntza, pertsonentzako dirulaguntza. 

2.- Irungo errealitate soziolinguistikoarekiko egokitze maila 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: altua, ertaina, baxua. 
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2 dimentsioa: Parte hartzen duten eragileak. 
 
Dimentsio hau osatzen duen adierazlea:  

3.- Kudeaketan parte hartzen duten eragileak 

Neurketarako modalitateak dira: Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko 
Jaurlaritza, Irungo erakunde, elkarte edota enpresa, Irundik kanpoko erakunde, 
elkarte edota enpresa, formakuntza zentroa, aholkularitza enpresa, bestelakoak… 

 
3 dimentsioa: Programen hartzaileak. 
 
Dimentsio hau osatzen duten adierazleak dira:  

4.- Zeharkako hartzaile mota 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: irakaskuntza zentroa, guraso elkartea, 
elkartea, familia, komertzio edota enpresa, ekipamendua, Udala, zeharkako 
hartzailerik gabekoa. 

5.- Azken hartzaile taldea, ikuspegi soziodemografikotik 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: haurrak, gazteak, helduak eta adinekoak. 

6.- Azken hartzaile taldea, ikuspegi linguistikotik 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: euskaldun alfabetatua, euskaldun alfabetatu 

gabea, ia-euskalduna, erdalduna. 

 
4 dimentsioa: Sustatzen den hizkuntzaren alderdia. 
 
Dimentsio hau osatzen duten adierazleak dira:  

7.- Nagusiki sustatzen den hizkuntza trebezia 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: ulertu, hitz egin, irakurri, idatzi. 

8.- Nagusiki sustatzen den hizkuntza erabilera 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: ahozkoa, idatzizkoa, biak. 

9.- Nagusiki sustatzen den hizkuntza erregistroa 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: formala, informala, osoa. 

10.- Erabilitako komunikazio kanalak 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: pertsonalak (aurrez aurrekoak), 
idatzizko inpertsonalak, entzutezko inpertsonalak, ikus-entzunezko inpertsonalak. 

11.- Hizkuntza forma berrien sorkuntza maila 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: altua, ertaina, baxua. 

 
5 dimentsioa:  Programetara bideratutako baliabide ekonomikoak, EBPNko helburuari eta 
esparruari jarraiki. 
 
Dimentsio hau osatzen duen adierazlea:  

12.- Bideratutako baliabide ekonomikoak helburuari eta esparruari (guztira 13 esparru) 
jarraiki. Helburuak 3 dira guztira: euskararen ondorengoetaratzea, euskararen 
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erabilera eta euskararen elikadura. Esparruak berriz hamahiru: irakaskuntza, 
euskalduntze-alfabetatzea, familia bidezko jarraipena, administrazioa, eremu 
publikoak, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak berriak, lan mundua, 
aisia, kirola, corpus plangintza eta euskararen kalitatea, komunikabideak, 
liburugintza eta kulturgintza. 

 
6 dimentsioa:  Helburuen betetze-maila, programen hobekuntzak eta jarraipena aurrera 

begira. 
 
Dimentsio hau osatzen duten adierazleak dira:  

13.- Helburuen betetze-maila 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: altua, ertaina, baxua. 

14.- Hobekuntzarako aldagaiak 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: irudia, eragileekiko komunikazioa eta 
horien inplikazioa, eragileen formakuntza, berrikuntza-aldaketak (ideia berriak), 
eginbeharren kudeaketa eta antolaketa, giza baliabideen beharra, baliabide 
ekonomikoen eta giza baliabideen beharra. 

15.- Programaren jarraipen modua 

Neurketarako erabilitako modalitateak dira: hobekuntza behar nabarmenik ez, 
jarraitzen du hobekuntza txikiekin eta jarraitzen du hobekuntza nabarmenekin. 

 

 

EREDU ANALITIKOA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Siadeco. 
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 1. DIMENTSIOA 

 
 
 1. DIMENTSIOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 dimentsioari dagokion grafikoaren irakurketa eginez ikusten da plangintza batetik bestera 

programak betetzen duen funtzioari dagokionean ez direla aldaketa esanguratsurik eman. 

Programetara bideratutako aurrekontuaren bi herenak, euskararen normalizazioa helburu 

duen zerbitzu eskaintza bat egitera bideratu da plangintzaldi honetan aurrekoan bezalaxe. 

Berritzaile bezala kontsideratu daitezkeen programen intentsitatea %13 izatetik %8 inguru 

izatera pasa da, taldeentzako diru-laguntzak %10 izatetik %7 izatera eta pertsonentzako diru-

laguntzak, aldiz, %6tik %8ra.  

 

Irungo errealitate soziolinguistikoarekiko egokitze-mailari dagokionean berriz, 6 puntutan igo 

da plangintza batetik bestera Irungo errealitate soziolinguistikoarekiko egokitze-maila altuko 

programetara bideratutako aurrekontua. 

 

Aurrera begira, Irungo errealitate soziolinguistikoarekiko egokitze-maila altua duen zerbitzu 

berritzaileen eskaintza eta batez ere ikerkuntzaren esparruan kokatutako programak indartzea 

komenigarria izango da. Horretarako euskarak Irunen duen oztopo nagusienari erantzuteko 

neurriak hartzea proposatzen zaio Irungo Udalari, euskarak transmititzeko eta transmititua 

izateko dituen zailtasunei aurre eginez.  
 

 

1.- Programak betetzen duen funtzioa 

2.- Irungo errealitate 
soziolinguistikoarekiko egokitze mail 
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 2. DIMENTSIOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programen kudeaketan parte hartzen duten eragileen presentziari dagokionean, Udalak 

jarraitzen du izaten eragilerik esanguratsuena, Udalak bultzatutako plangintza izanik Irungo 

EBPN normalena den kasuan. Gainontzeko eragileen pisuari dagokionean, esan Irungo 

erakunde, elkarte edota bestelako enpresek presentzia irabazi dutela plangintzaldi batetik 

bestera, 3 puntukoa hain xuxen ere. Aldiz, formakuntza zentroen pisua %11 izatetik %6 izatera 

pasa da eta aholkularitza enpresena berriz, %7koa izatetik %5ekoa izatera. 

 

Aurrera begira garrantzitsua izango da Irungo Udalaz gain gainontzeko eragileen partehartze 

maila euskararen normalkuntza prozesuan handiagotzeko neurriak hartzea.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Kudeaketan inplikatutako eragileak 



                                                                                                                                                           

IRUNGO EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA 

 

 - 117 

 

 3. DIMENTSIOA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programen zeharkako hartzaile motaren intentsitateak izandako bilakaera aztertuta alderdi 

esanguratsuenak dira, familiek 3 puntu egiten dutela gora eta komertzio eta enpresek puntu 

t’erdi behera. 

 

Programen azken hartzaile taldea ikuspegi sozio-demografikotik aztertuta, gazteen kolektiboak 

behera egiten du 7 puntutan eta helduenak, aldiz, gora 7 puntutan; horrela, haur eta adineko 

pertsonen pisua mantendu egin da. 

 

Eta programen azken hartzaile taldea ikuspegi linguistikotik aztertuta, euskaldun alfabetatuen 

pisuak 16 puntuz egin du behera eta aldiz, ia-euskaldunenak eta erdaldunenak 16 puntuz gora.  

 

Honekin, esan dezakegu Irungo Udala bide egokian doala programen eraginpeko hartzaileen 

adin eta talde linguistikoari dagokionean baliabideak bideratzeko garaian. Izan ere, dimentsio 

honetarako erronka nagusienak ondorengoak dira: haurrak eta gazteak alde batera utzi gabe, 

helduen eta adinekoen eta batez ere euskaldun zaharren kolektiboak ere kontuan hartzea 

hizkuntza normalkuntzako lan-ildoak zehaztu eta programa ezberdinak sustatzerako garaian; 

izan ere, azken horien artean dago gordea Irungo berezko euskara eta hori berreskuratu eta 

zaintzea ezinbestekoa ikusten da. Ikuspegi linguistikotik, gainera, ia-euskaldun eta erdaldunak 

ere edota soilik hartzaile dituzten  programetara ere baliabideak eskaintzea da erronka 

nagusia, batez ere komunikazioaren eta euskararekiko sentsibilizazioaren alderdiak landuaz.   

4.- Zeharkako hartzaile-mota 5.- Azken hartzaile taldea, 
ikuspegi soziodemografikotik 

6.- Azken hartzaile taldea, 
ikuspegi linguistikoak 
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 4. DIMENTSIOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programekin nagusiki sustatu nahi de hizkuntza trebezia desberdinek hartzen duten pisuaren 

bilakaerari buruz, esan, hitz egiteko gaitasuna indartu eta lantzera bideratutako programek 6 

puntuko igoera izan dutela plangintzaldi batetik bestera. 

 

Nagusiki sustatzen den hizkuntza erabilera aztertuz, aldaketarik esanguratsuena da ahozko eta 

idatzizko hizkuntza erabilera biak batera lantzera bideratutako programek gora egin dutela ia 5 

puntutan. 

 

Nagusiki sustatzen den hizkuntza erregistroaren inguruan esan, erregistro informalaren 

intentsitateak behera egin duela 17 puntutan, informalak gora 8 puntutan eta hizkuntza 

erregistro osoak gora beste 9 puntutan.  

 

Programa aurrera eramateko erabilitako komunikazio kanalei dagokionean, ez da aldaketa 

esanguratsurik jazo. Horrela, aurrez-aurreko kanal pertsonalen intentsitatea %58aren bueltan 

kokatzen da eta idatzizko inpertsonalena % 41aren inguruan, horiek izanik komunikazio kanak 

esanguratsuenak. 

 

Dimentsio honen azterketari amaiera emateko hizkuntza forma berrien sorkuntza maila da 

lantzen dugun azken adierazlea. Sorkuntza maila ertainak 8 puntuko igoera izan duen 

bitartean, maila altuak 5 puntuko jaitsiera eta maila baxuak 3 puntuko jaitsiera.  

  

7.- Nagusiki sustatzen den 
hizkuntza trebezia 

8.- Nagusiki sustatzen 
den hizkuntza 

erabilera 

9.- Nagusiki sustatzen 
den hizkuntza 

erregistroa 

10.- Erabilitkao komunikazio 
kanalak 

11.- Hizkuntza forma 
berrien sorkuntza 

maila 
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Aurrera begira, aztertzen ari garen dimentsioari lotuta, hizkuntza trebezia desberdinen 

lanketa, ahozko eta idatzizko erabilera, hizkuntza erregistro formalak eta informalak eta 

hizkuntza forma berrien sorkuntza ahalbidetzen duten programa eta ekintzetan arreta jarri eta 

horiek sustatzea izango da erronka, euskararen transmisio natural eta kulturalaren fluxu 

egokiak eskuratze aldera. 

 

 

 5. DIMENTSIOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimentsio honetan bi plangintzaldietan euskararen sustapenera zuzendutako programetan 

Irungo Udalak gastatutako baliabide ekonomikoen banaketa aurkezten dugu EBPNko 

helburuari eta esparruari jarraiki.   

 

Plangintzaldi batetik besterako bilakaera aztertzerakoan, eragina izan du EBPNren ereduak 

bere oinarrian izandako egitura aldaketa. Izan ere 2006-2008 plangintzaldiko egitura 13 

eremutan oinarritzen zen bezala, 2010-2012koa 10 eremutan egituratzen da. Beraz, emaitzen 

irakurketa egiterakoan kontuan hartu beharreko alderdia da honakoa.  

 

Grafikoan ikusten denez, aisialdiarena da pisurik handiena mantentzen duen eremua, %39tik 

%48ra pasatzen delarik. Kirolaren eta irakaskuntzaren eremuek 4 eta 3 puntuko galera izan 

dute hurrenez hurren, plangintzaldi batetik bestera eta aldiz, euskalduntze alfabetatzeak 2 

puntuko igoera izan du, 3 puntukoa kulturgintzak eta 2,5 puntukoa lan munduak. 

1. HELBURUA: 
Euskararen ondorengoetaratzea 2. HELBURUA: Euskararen erabilera 

3. HELBURUA: 
Euskararen elikadura 
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Bilakaera horren aurrean, EBPNren prozedurak berak dituen mugak kontuan izanda, 

esparrukako desorekak txikiagotzeko erronkaren aurrean aurrerapausoak eman direla esango 

dugu baina bide horri eutsi beharra ere agerian geratzen da. Izan ere, aisialdiaren eremuaren 

pisua %50era iristen da eta Irunentzako estrategikoa den eremua izanda eta aisialdiko 

programek euskarari onurak eragiten dizkiotela garbi ikusita ere, hizkuntzaren normalizazio 

prozesuak ikuspegi globala eskatzen du. Hori dela eta, ahalik eta funtzio normalizatzaile gehien 

bereganatzen duten programak bideratzeko erronka badauka Irungo Udalak; bide batez, 

EBPNko eraginpeko esparruetan modu ahalik eta zeharkakoenean eragitea izango da jarraitu 

beharreko bidea. Bide horretan lagungarri izango zaion tresna izango da ESEP berria.       
 

 

 6. DIMENTSIOA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programek dituzten helburuen betetze-maila neurtuz, betetze-maila altua duten programen 

pisua bere horretan mantendu dela esan behar, %65aren inguruan kokatuz. Maila baxuko 

programen pisua, berriz, 4 puntutan jaitsi da. 

 

Programen ebaluaketatik ondorioztatzen ditugun hobekuntza beharrei dagokionean, badago 

alderik plangintzaldi batetik bestera modalitate ezberdinen intentsitatean. Egitasmoei aire 

berriak emateko ideia berrien beharra  %30ekoa izatetik %20 izatera pasatzen da, irudiarekin 

lotutako hobekuntza beharrek %24ko pisua izatetik %9ko izatera. Eta aldiz, igo egiten dira 

13.- Helburuen betetze-maila 

14.- Hobekuntzarako aldagaiak 15.- Programaren jarraipena 
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eginbeharren kudeaketa eta antolaketa mailako hobekuntza beharrak %11koa izatetik 

%21ekoa izatera, eragileen formakuntza %10etik %18 izatera eta %11tik %17 izatera.  
  

Azkenik, programaren jarraipen moduari buruz esan, alde esanguratsuak daudela plangintza 

batetik bestera. Oraingoan “jarraitzen du hobekuntza txikiekin” da intentsitate handieneko 

modalitatea %70arekin, aurrekoan “jarraitzen du hobekuntza nabarmenekin” izanik, 

%63arekin.  

 

Aurrera begira, sustatzen diren programek ematen dituzten emaitzak neurtzeko tresnak 

baliatu eta etengabeko ebaluaketa egiteari jarraipena ematea garrantzitsua izango da, 

euskararen normalkuntzara bideratutako baliabideei ahalik eta zukurik handiena ateratzeko 

helburuarekin.  

 

Bideragarria ikusten den kasuetan, programek dituzten hutsuneak betetzeko neurriak hartzea 

ere proposatzen da, nahiz eta azken hau, neurri handi batean Irungo Udalak eskuartean izango 

dituen baliabideetara baldintzatua egon.      

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ERANSKINA 
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Test kualitatiboan parte hartu duten eragileak, iritzia eman duten eremuaren arabera  

Eremua Izena Kargua 

Euskararen 
Aholku 

Batzordeko 
kide 

AISIA Oier Agirresarobe Gipuzkoako URTXINTXA Aisialdi eskola 
 

AISIA Iñaki  Biain Salaberria 
Berritzeguneko Talde 
Multiprofesionala x 

AISIA 
Maider  Martiarena 
Arrastua 

Bakeola x 

AISIA Olatz Zabala Santiagotarrak 
 

AISIA Pedro Roa 
Berritzeguneko Talde 
Multiprofesionala  

AISIA Iñigo Camarero  Irun Rugby Elkartea 
 

AISIA Mabel Cenizo Caritas, programa gitano Irun 
 

AISIA 
(Espe Martin) Ana 
Cristina 

BELASKOENEA HH/LHIko zuzendaria 
 

AISIA Idoia Rekalde DUNBOA LHIko euskara arduraduna 
 

AISIA Toño Sarasa ELATZETA LHIko euskara arduraduna 
 

AISIA 
(Miren Josune Ugarte) 
Mikel Estonba 

TXINGUDI-IRUNGO IKASTOLA LHIko 
ikasketaburua  

AISIA Arantza Alvarez EGUZKITZA LHIko euskara arduraduna 
 

AISIA Iker Pagola ERAIN Ikastetxeko irakaslea 
 

AISIA Amaia de la Caba Irungo LA SALLEko euskara arduraduna 
 

AISIA Arantza Ormazabal 
EL PILAR HLBHIPeko euskara 
arduraduna  

AISIA Karmelo Goikoetxea 
Bidasoa-Txingudi Partzuergoko 
Euskara Lan Mahaia  

EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEA 

Idoia Genua Alzuri Irungo AEKko koordinatzailea x 

EUSKALDUNTZE-
ALFABETATZEA 

Jaione Campo  Irungo udal euskaltegiko zuzendaria x 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Odei Sagardia Gipuzkoako URTXINTXA Aisialdi eskola 
 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Rosa Mari Arano Ziarreta 
Txingudi Ikastolako Hizkuntza 
Normalkuntza teknikaria LH x 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Arantza Ormazabal 
El Pilar- (euskara arduraduna) 
Mariaren Lagundia – x 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Arritxu  Beristain Ruiz 
Irungo Udal Haurtzaindegiko 
zuzendaria x 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Nekane Barandiaran Eguzkitza Guraso Elkartea x 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Nerea Gomez Iraun Haur Seaska (zuzendaria)   
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Eremua Izena Kargua 

Euskararen 
Aholku 

Batzordeko 
kide 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

(Ainhoa Juanena) 
Cristina Estonba 

Ikastola txiki (koordinatzailea) 
 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Elena Garcia  Camelot haur parkea 
 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Polen Mendizabal Eguzkitza HHko zuzendaria 
 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Idoia Rekalde DUNBOA LHIko euskara arduraduna 
 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Iker Pagola ERAIN Ikastetxeko irakaslea 
 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Amaia de la Cava Irungo LA SALLEko euskara arduraduna 
 

FAMILIA 
TRANSMISIOA 

Maite Criado Elatzeta Guraso Elkartea 
 

HEDABIDEAK Ana Grijalba Frances Baseclick x 

HEDABIDEAK 
(Aitor Errazkin Basurko) 
Aitziber Zapirain 

Antxeta Irratia x 

HEDABIDEAK Yurre Ugarte Irunero aldizkaria x 
HEDABIDEAK Xabier Kerexeta Irunero aldizkaria x 
INFORMAZIOAREN 
ETA 
KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIAK 

Eusebio Hernandez Irungo Udaleko informatikaria 
 

IRAKASKUNTZA Iñaki Biain Salaberria 
Berritzeguneko Talde 
Multiprofesionala x 

IRAKASKUNTZA 
Esther Zala (Alberto 
Perez Perez) 

Toki-Alai BHIko zuzendaria x 

IRAKASKUNTZA Josu Berra 
Bidasoa Institutuko Hizkuntza 
Normalkuntza teknikaria x 

IRAKASKUNTZA Arantza Ormazabal 
EL PILAR HLBHIPeko euskara 
arduraduna x 

IRAKASKUNTZA 
Rosa Mari  Arano 
Ziarreta 

Txingudi Ikastolako Hizkuntza 
Normalkuntza teknikaria LH x 

IRAKASKUNTZA Nekane Barandiaran Eguzkitza Guraso Elkartea x 

IRAKASKUNTZA 
(Jaione Galarraga ) 
Izaskun 

Tinko Euskara Elkartea / Irudi biziak 
 

IRAKASKUNTZA Jaione Apezetxea Irudi Biziak 
 

IRAKASKUNTZA Idoia Rekalde DUNBOA LHIko euskara arduraduna 
 

IRAKASKUNTZA Josebe Bengoetxea HIRUBIDE BHIko euskara arduraduna 
 

IRAKASKUNTZA Iker Pagola ERAIN Ikastetxeko irakaslea 
 

IRAKASKUNTZA Amaia de la Cava Irungo LA SALLEko euskara arduraduna 
 

IRAKASKUNTZA Toño Sarasa ELATZETA LHIko euskara arduraduna 
 

IRAKASKUNTZA Arantza Alvarez EGUZKITZA LHIko euskara arduraduna 
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Eremua Izena Kargua 

Euskararen 
Aholku 

Batzordeko 
kide 

IRAKASKUNTZA 
(Espe Martin) Ana 
Cristina 

BELASKOENEA HH/LHIko zuzendaria 
 

KIROLA Iñaki  Iturrioz Rosell Kirol Zerbitzuetako teknikaria x 
KIROLA Nestor Leunda Ramuntxo Trinkete Elkartea x 
KIROLA Javier Etxepare  Kirol zerbitzua 

 
KIROLA Iñaki Alzaga BPXport 

 
KIROLA Iñigo Zumeaga Bidasoa XXI 

 
KIROLA Igor Medrano Bidasoa XXI 

 
KIROLA Karmelo Goikoetxea 

Hondarribiko udaleko euskara 
teknikaria  

KULTURGINTZA 
(Eunate Encinas) sandra 
Sasiain 

Udaleko Gazteria Saila x 

KULTURGINTZA 
Jose Antonio Ruiz de 
Azua Lizaso 

Kultura Saila x 

KULTURGINTZA Virginia Huarte Ametsa Abesbatza Kultur Elkartea x 

KULTURGINTZA Rosa Arburua 
Idazlea, Loidi beka irabazlea, liburu 
argitaratu berria  

LAN-ARLOA Eduardo Garcia ALCAMPO enpresa 
 

LAN-ARLOA Izaskun Iridoi  Bidasoa Bizirik 
 

LAN-ARLOA Victoria Toribio Aguado Peluqueria Stylo 
 

OROKORRA 
Jokin Melida Beltrán de 
Heredia 

Bildu x 

OROKORRA 
Oinatz Mitxelena 
Munduate 

Bildu x 

OROKORRA Josune Gomez Sarasola EAJ x 
OROKORRA Muriel Larrea PP x 

OROKORRA 
(Nieves Erkizia) Maider 
Martiarena 

Landetxa Auzo Elkartea x 

OROKORRA Maider Basurto Irungo Udaleko Agenda 21 x 
OROKORRA Elena Ibañez Berdintasuna-Ongizate Arloa x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


