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Euskaraldia
izan edo ez,
euskaraz 24/7!

Gaurtik abenduaren 4ra arte,
Euskaraldia izeneko ekimena
jarriko da martxan, bi urterik
behin bezala. Honekin,

hizkuntza ohiturak aldatu nahi dira,
euskararen erabilera sustatzeko asmoz
hizkuntza hau ulertzen dugunon artean.
Aurten ere, Ahobizi edo Belarriprest
izateko aukera daukazu, horien txapa izan
edo ez. Bestalde, nobedadetzat, Ariguneak
zehaztuko dira, zeintzuk euskaraz
adierazteko eremuak izango diren.
Jarraitzeko, Euskaraldiahitza aztertzen

badugu, euskarak aldi edota momentu
konkretu bat soilik duela pentsa genezake,
iragankorra dena. Aldiz, euskararen
momentu honek ez du galkorra izan behar,
baizik eta guztiz alderantziz. Ekimenak
berak 15 egun irauten ditu, baina
ohituratzat hartu behar dugu, errutinatzat,
uneoro aplikatzeko helburuarekin.
Euskararen protagonismoa egunerokoa
izan beharko litzateke! 
Horretarako, euskaraz mintzatzeko

gauza zaretenon artean, euskaraz aritu.

Baita euskaraz ulertzen duten horiei ere,
hitz egin iezaiezu gure hizkuntzan. «Zu
gaztelaniaz bizi zaitezke, lagun iezaguzu
guri euskaraz bizi ahal izaten!», esan
behar diogu euskara ulertzen duenari.  
Honekin lotuta, hau ez da ekitaldi

baztertzaile bat, ezta inola ere! Ez du esan
nahi euskara ulertzen ez dutenei euskaraz
zuzendu behar gatzaienik. Baizik eta,
hizkuntza hau ulertzen dugunon artean,
euskaraz aritu behar garela, nahiz eta
ondoren euskaraz hitz egiteko gai ez diren
horiek gure hizkuntzan erantzun ez.
Ulertzeko gai badira, nahikoa da
hizketaldia euskaraz hasteko.
Horrenbestez, egin ezazu lehen hitza

euskaraz! Horrela, aukera gehiago izango
ditugu elkarrizketa batean euskararen
erabilera aktibatzeko. Agian, beste
pertsonak uste duguna baino euskara
gehiago daki. Baliteke, nahiz eta hitz
egiteko gai ez izan, euskaraz esaten den
hori ulertzeko gauza izatea. Zure lehen
hitza euskaraz ez bada, ez duzu inoiz hori
jakingo! 

Hortaz, gogoratu: Gehiago, gehiagorekin
eta gehiagotan, euskaraz! 24 orduz
egunean, 7 egunez astean eta 365 egunez
urtean! Azkenean, euskalduna izateak eta
euskaraz inoiz ere ez egiteak ez dauka
zentzurik. Ez al dakizu euskara dela
euskaldun egiten gaituena? Eta, hizkuntza
bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez
dutelako, dakitenek hitzegiten ez dutelako
baizik. Hau gerta ez dadin, beharrezkoa da
kalera atera eta euskaraz egitea! Goazen
ba, Euskaraldia izan edo ez, euskaraz 24/7! 

Urteurrena

LEA-ARTIBAI, MUTRIKU 
ETA BUSTURIALDEKO 
HITZA

Hilberriak
Urteurrenak

Eskertzak

Eskelak 18:00ak arte hartzen ditugu

eskelak@hitza.eus
Markina-Xemein: 94-684 44 36 
Gernika-Lumo:  94-627 10 85 
Bermeo:  94-618 72 99

«Entitate pribatuak 
eta zerbitzu ematea, 
horra bikote garrantzitsua
euskalgintzaren
etorkizunean. Horretan
dihardute Euskaltzaindiak
eta Eusko Jaurlaritzak»

«Euskaldunei aktibatzeko
eskatzen diet»
Andres Urrutia
Euskaltzainburua

Euskaraldia ez da ekitaldi
baztertzaile bat. 
Ez du esan nahi euskara
ulertzen ez dutenei
euskaraz zuzendu behar
gatzaienik. Baizik eta
hizkuntza hau ulertzen
dugunon artean, euskaraz
aritu behar garela

«Rolak ez daude
ezagutzagaz lotuta,
jokaeragaz baizik»

«Rol bat edo bestea
aukeratzeko orduan, gure
hizkuntza ohiturak aztertu
eta zertarako prest gauden
erabaki beharko dugu»
Jon Kobeaga
Euskaraldiaren Lea-Artibaiko
koordinatzailea

‘‘ «Araba, Bizkai eta
Gipuzkoako %25ek euskara
erabiltzen du zerbitzu
publikoen aurrean. Arlo
pribatuari dagokionez ere,
igoera nabarmena izan da»

«Erakundeen eginkizuna 
da euskaraz egiteko
erraztasunak ematea»
Bingen Zupiria
Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailburua

«Hizkuntza ohiturak
aldatzeko duela bi urte
martxan jarritako
dinamikak jarraikortasuna
eskatzen du»

«Euskaraldia aprobetxatu
behar dugu euskaratik
jendarteari ilusioa
helarazteko»
Arrate Illaro
Euskaraldiaren koordinatzaile nagusia

‘‘ ‘‘ ‘‘

Goretty 
Elustondo
Kaltzakorta

Berritxuko Kasparreneko senideak

BERRIATUA, 2020ko azaroaren 20a

Orain eta beti 
zu gure bihotzetan

Goretty

VII. URTEURRENA



Ehunka batzorde antolatu dira
Euskal Herri osoan herriz herri
Euskaraldiari bultzada emate-
ko. Euskaraldirako dena prest
egon dadin lanean ari dira ba-
tzordeak, eta milaka lagunek ari-
ketan parte hartzeko era askota-
ko ekimenak antolatu dituzte.
Euskal Herriko osoko 147.000 la-
gunek izena eman dute Euskaral-
diaren hasieraren atarian; horie-
tatik %79k Ahobizi modura jar-
duteko izena eman du eta %21
ariko da Belarriprest rolean.
Osasun krisian erraza izan ez
duten arren, herriz herri lanean
ari diren boluntario eta eragile sa-
rea zabala da. Euskal Herriko 421
udalerritan ari dira herri batzor-
deak lanean. Bizkaian 97 udale-
rritan antolatu dira batzordeak,
eta 106 udalerritan egingo da
Euskaraldia; Gipuzkoan, aldiz, 64
batzorde ari dira lanean 84 udale-
rritan. Herri kopurua eta batzor-
de kopurua ez datoz bat. Izan ere,
Euskaraldiaren oinarrietako bat
elkarlana eta saretzea da, eta ba-
tzordeetan ere agerian geratu da
elkarlan hori. Batzordeak ere sa-
retu egin dira euren lana ahalik
eta eraginkorrena izan dadin. To-
kian tokiko antolaketa egin dute.
Horrela, leku batzuetan, oso herri
txikiak dauden lekuetan, esatera-
ko, batu eta eskualde mailako an-
tolaketak egin dira, eta batzorde
batek zenbait herri kudeatzen
ditu. Beste batzutan, ostera, hiri-
buruetan adibidez, auzo bakoi-
tzeko egoerari erantzun ahal iza-
teko auzo batzordeak sortu dira. 
Gaurtik abenduaren 4ra egin-
go den ariketa sozialerako dena

prest egon dadin lanean ari dira
baita Lea-Artibai, Mutriku eta
Busturialdeko herri batzordeak
ere. 11 batzorde osatu dira Lea-Ar-
tibain eta Mutrikun: Amoroton,
Aulestin, Berriatuan, Etxeba-
rrian, Gizaburuagan, Ispasterren,
Lekeition, Markina-Xemeinen,
Munitibarren, Ondarroan eta
Mutrikun. Eta 11 dira baita Bustu-
rialdean lanean ari direnak: Ajan-
gizen, Arratzun, Bermeon, Bustu-
rian, Errigoitin, Gernika-Lumon,
Ibarrangelun, Kortezubin, Mun-
dakan, Muxikan eta Sukarrietan.
Batzordeak oso inplikatuta
egon dira, eta lehenengo mo-
mentutik oso aktibo, esate bate-
rako, Aulestin eta Ispasterren.
COVID-19ak mugatuta, batez ere
sare sozialen bidez eman diote
ikusgarritasuna askok eta askok
Euskaraldiari. 

Erantzun ona
Lehenengoetatik izena eman
zuen Euskaraldian Ispasterko ba-
tzordeak, baina udarako utzi zu-
ten dinamizazioa, udara begira
egitarau oparoa izatea espero zu-
telako. COVID-19agaz, baina,
apur bat geldirik egon ziren. Hala
ere, lehen aukeran jarri ziren be-
rriz martxan, eta Etxealditik Eus-
karaldira dinamikan parte hartu
zuten. Adinekoak, Guraso Elkar-
tekoak, Ehiza taldekoak, udale-
koak... Bederatzi boluntarioko
talde anitza osatu dute, eta batez
ere, WhatsApp bidez mugimen-
dua sortzen ari dira herrian.
Ariguneak osatzen joateko ere,
herriko elkarte eta enpresak
identifikatu eta eurengana hu-

rreratu ziren, eta batzordearen
laguntzagaz eman dute izena
Euskaraldian. Herri txikiaren
onura hurbiltasuna dela azpima-
rratu dute, eta horretaz baliatu
dira ahal izan duten guztiarenga-
na heltzeko. Batzordearen lanari
esker, 28 arigune osatu dira, eta
110 norbanakok izena eman dute
Ahobizi edo Belarriprest izateko. 
«Etxean egonda ez da aukera
gehiegirik egon herritarrengana
hurreratzeko, baina WhatsAp-
pez eta Facebook eta bideoen bi-
dez ahalegindu gara herritarren-
gana heltzen», azaldu du Eskar-
ne Gogenola batzordeko kideak.
Mahaiak ere jarri nahi izan di-
tuzte, batez ere nagusiengana ai-
legatzeko, «teknologia zailago
delako eurentzako», baina pan-
demiak ez die utzi. Azken egune-
tan txapak banatzen ibili dira
udaletxean, lokalean edota es-
kutik eskura.
Herritarren erantzunagaz
«pozik» geratu dira. «Bideo bat
ere egin dugu eta ezezko bat ere
ez dugu jaso. Denak egon dira
prest». Sareen bidez zabaldu
dute bideoa, herritarrei azken
bultzadatxoa emateko. 
Aulestiko batzordea 2019ko
abuztuan hasi zen batzen. San-
taeufemietarako kartela atera
nahi zuten Euskaraldiari ikusga-
rritasuna ematen hasteko.
2019ko abenduan bigarren ari-
keta sozialaren aurkezpena egin
zuten, eta sare bat osatu zuten
herritarrek 2020rako zituzten
desio edo nahiekin. 
Hasieratik izan dute herrita-
rren erantzun ona. Sarearen osa-

Ezinbesteko hauspoa
Euskaraldiari bultzada emateko ehunka batzorde antolatu dira
Euskal Herri osoan .Denetara 22 batzorde ari dira lanean, 
herriz herri, Lea-Artibain, Mutrikun eta Busturialdean  

Aulestiko batzordea, txapak banatzen plazan. AITZIBER MENDIZABAL
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ketan jende askok parte hartu
zuela eta ekintza polita geratu
zela gogoratu du Oihana Eizagi-
rre Aulestiko batzordeko kideak.
Baina Euskaraldiagaz hasi eta
berehala ailegatu zen etxealdia.
Hasiera batean ezjakintasuna
nagusi bazen ere, lehen proposa-
menetik animatu ziren berriro
ere aulestiarrak, eta Etxealditik
Euskaraldira egitasmoan parte
hartu zuten. 
Sareen eta WhatsApp bidez di-
namizatu dute herria batez ere.
«Leihoetan puntuak jarri eta ar-
gazkiak atera ziren, eta horiekin
guztiekin bideo bat ere egin ge-
nuen». Uztailean hasi ziren ari-
guneen gaia lantzen. Hala ere,
pandemiaren ondorioz, irailera
arte ezin izan dute bilerarik egin.
Irailaren amaieran gonbidape-

nak bialdu zizkieten talde, elkar-
te, taberna eta denda bakoitzari,
eta udaletxeko aretora deitu zi-
tuzten. Bideo bat ere egin zuten
Ariguneekin, eta hori erabili
dute urrian norbanakoak Euska-
raldira animatzeko. «Arrakasta
handia eduki du baita Kultur Ba-
tzorde eta Euskaraldian taldeak
antolatutako Egunean Behin he-
rriko taldeak». Aulestin 19 Arigu-
ne sortu dira, eta 191 norbanakok
eman dute izena momentuz. 
Euskaraldia heldu da, Arigu-
neak, Belarriprestak eta Ahobi-
ziak hasi dira ariketan parte har-
tzen, eta rolik aukeratu ez duten
norbanakoek azaroaren 24ra arte
daukate izena emateko aukera.
Animatu! Gehiago, gehiagorekin
eta gehiagotan jarraitu dezagun
euskara hauspotzen.  

Banderolaz bete dituzte Ispasterko leihoak. ISPASTER EUSKARALDIA
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Euskaltegietako ikasgeletatik
kanpo, euskaraz berba egiteko
egitasmoak dira Berbalagunak.
Aisialdiaz eta euskaraz, elkarre-
gaz gozatzeko hitzorduak dira,
konfiantzazko eremu bat sortuz. 
Bidelariak eta bidelagunak
dira, bidea egiten dabiltzanak,
euskara praktikatu gura
dutenak, eta lagun-
tzeko prest dau-
denak. Jendeak
gutxienez or-
dubetez el-
kartzeko kon-
promisoa har-
tzen du, eta
nahi duenak
talde bat baino
gehiagotan ibiltze-
ko aukera dauka.
Bermeon, Gernika-Lumon,
Lekeition, Markina-Xemeinen
eta Ondarroan badira Berbala-
gun taldeak. Lea-Artibain, esate-
rako, orain dela 14 bat urte ipini
zuten martxan egitasmoa. Le-
hen, eskualde mailan egiten zu-
ten, eta orain, herriz herri.
Bermeon hamabosgarren
ikasturtea dute. Ikasturte hone-
tan bost talde ari dira aurrez au-
rre, eta aurreko barikuan hasi zu-
ten sareko taldea. «Aurten lehe-

nengoz sortu dugu; barikuetan
18:30etik 19:30era bilduko da». 
Hain zuzen, aurreko ikasturte-
an, martxotik ekainera, sarean
mantendu zuten egitasmoa or-
duan zeuden hiru taldeekin.
Gernikan, ostera, beste modu
batera mantendu zuten harre-

mana: «Bideodeirik ez dugu
egin, baina WhatsApp
taldeetan geratu ba-
rik ibili gara, elka-
rri erronkak bota-
tzen, bertsoak,
asmakizunak...
Batabestearen
berri eduki dugu».
2004ko maiatze-

an jarri zuten mar-
txan Gernika-Lumon.

Ikasturte honetanhamabost
talde dituzte, baina orain batze-
ko arazoak daudenez, zazpi bat
daude martxan. 
Orain etenda badago ere, hile-
roko Ezetz Jakin lehiaketa oso
arrakastatsua da. Herrian euska-
ra zabaltzeko sortu zuten. «La-
gunekin, etxekoekin edo inguru-
koekin erantzuteko dira, galdera
guztiak ez dakizkigu eta. Herriko
ostalariek musutruk eman izan
dute saria, otordu bat, eta eske-
rrak eman behar dizkiegu». Ber-

Belarriprestekin
eta Ahobiziekin
betetako
berbalagunak
Orain dela hamabost bat urte ipini zuten
martxan Berbalagun egitasmoa
eskualdeotan .Euskaraz berba egiteko
aitzakian, ekintza asko egiten dituzteAmorotoko euskara ikastaroko ikasleak. AMOROTOKO UDALA

Udalak bultzatuta, eta AEKren
eskutik, euskara ikastaroak es-
kaini dituzte aurten Amoroton,
lehenengoz, eta oinarrizko eus-
kalduntze mailako (A0 mailako)
taldea osatzea lortu dute.
Udala sustapen zereginetan
aritu da, eta udal arduradunak
oso pozik daude aurten lortu du-
tenagaz. 
Herrian euskalduntzeko pre-
mia daukatenen zerrenda osatu,
eta eurekin berba egin zuten:
«Ahal izan zen kasu guztietan
aurrez aurre batu ginen. Eta ba-
tzar informatiborako deialdia
zabaldu genuen. Ez genekien
zein izango zen erantzuna, eta
ezusteko ona hartu genuen. Eu-

retako batzuk prest zeuden esko-
lekin hasteko».

Jatorri desberdinetakoak
Sei ikasleko taldea martxan
dago. «Jatorriak desberdinak
dira, eta horrek ere ematen dio
aberastasuna taldeari», nabar-
mendu dute. «Euretako bi Portu-
galetetik Amorotora joandakoak
dira, orain dela urte batzuk. Bes-
te bat Elxekoa da, eta herrian bizi
da, eta orain dela gutxi etorrita-
ko brasildar bat ere ari da ikas-
ten, oraindik gaztelania ere ez du
ondo menperatzen, baina pau-
soa eman du euskara ikasteko.
Beste bat nikaraguarra da, urte
batzuk daramatza herrian, eta

Euskara ikasten
erabiltzeko
AEKren eskutik, euskalduntze ikastaroa
ematen ari dira Amoroton estreinako.Euskara ikastaroen gaineko laguntzen
ordenantza aldatzen ari da udala

ulermen nahikoa ona dauka.
Herriko Tabernaren ardura dau-
kan bikotea ere ari da. Biak dira
latinoamerikarrak, eta urte ba-
tzuk daramatzate biek tabernan
lanean, eta udalagaz konpromi-
soa hartu zuten oinarrizko eus-
kalduntze maila hartzeko, eta
aurten eman dute pauso hori»,
azaldu dute.
Urrian hasi zuten ikastaroa,
eta ekainera bitartean, 210 ordu-
ko ikastaroa egingo dute. Astean
hiru egunez, 18:00etatik
20:00etara batzen dira Kultur
Etxean. Gainera, badaezpada,
presentzialki biltzeko debekua
ezarriz gero, ikastaroagaz jarrai-
tzeko eskola telematikoen auke-
ra ere aurreikusita daukate. 

Diru laguntzak egokitzen
Euskara ikastaroak jasotzen di-
tuzten herritarrei diru laguntza
ematen die udalak, eta ordenan-
tza hori berregiten ari dira. 
Orain arte euskalduntze esko-
lak jasotzen zituztenei matriku-
lazioagatik ordaindutakoaren
%50 ematen zieten, eta orain
erabaki dute %100era igotzea.
«Orain hasi duten ikastarogatik
eurek ordaindu diete matrikula-
zioa AEKri, baina ikasturtearen
amaieran, parte hartze orduak
bete dituztela egiaztatuta, uda-
lak oso-osorik bueltatuko die
matrikulatzean ordaindu duten
zenbatekoa».
Azken osoko bilkuran hartu
zuten erabakia, eta orain izapi-
deetan ari dira. 
Azpimarratu dute Euskaral-
diari ekarpen praktiko moduan
euskara eskolak abian ipintzea
izan dela udal arduradunen hel-
burua, eta lagungarri moduan,
euskara ordenanatza aldatzea.
«Udalak euskalduntzeari bultza-
da eman nahi izan dio herrian,
eta uste dugu Euskaraldiari egin
diezaiokegun ekarpen handiena
ere hortik doala, herrian euskal-
duntze premian ditugun herri-
tarrei bultzada hori emanez». 
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meon, irabazleei Errigorako
otzarak banatuz, hiru lehiaketa
egiten dituzte: azaroan udazke-
nekoa, otsailean negukoa eta
apirila-maiatzean udaberrikoa.
Bestalde, sukaldaritza, esku-

lan, Gabonetako apaingarri, eus-
kal dantzen eta beste hainbat tai-
ler egin izan dituzte.Horrez gain,
Gurasolagunentzat ekintza be-
reziak antolatu izan dituzte, tar-
tean, jolas eta magia tailerrak. 
Gernikan ere Berbalagun tal-

deak osatzen hasi eta gerora,
bestelako ekintzak antolatzen
hasi ziren, tartean ikastaroak eta
mendi irteerak. «Gauza xumeak
egiten hasi ginen. Baina urte
hauetan gauza asko egin ditugu.
Gure inguruan dabilen jendea
aprobetxatzen dugu, eta ikasta-
ro gehienak doakoak izaten dira.
Batzuk urteetan mantendu di-
tugu». Josteko ikastaroa, eskula-
nak, larrua lantzekoa, euskal
dantzak, tarota, etxean konpon-
keta txikiak egiteko tailerra...
asko ikasi dute lagun artean.
Ikasturte amaiera moduan

ardo dastaketak egin dituzte ha-
mar bat urtean, eta azken lau ur-
teotan Mundua konpontzeko
tertuliak egiten dituzte gosal-
duz, eguenero. Berriaegunkaria
aztertuz, albisteak landu eta iri-
tziak trukatzen dituzte. Taber-
nan egiten zuten kafe tertulia
kalera lekualdatu dute. Bestal-
de, hiru urtetan patchwork tek-
nikagaz Korrikarako oheko ta-
pakiak egin dituzte, errifak sal-
duz Korrikari laguntzeko.
Bermeokoek diotenez, kirol

eta natura saioak antolatzen di-
tuzte «eskualdeko beste berbala-
gunekin, hilean behin, naturaz
gozatzeko». Familian egiteko
ibilbide zirkularrak izaten dira,
«errazak». Bisita gidatuekin edo-
ta ibilbidean egiteko argazki
lehiaketekin osatu dituzte. «Urte
asko dira. Sona handiko ekintza-
rik ez daukagu, baina tantaz tan-
ta urte askotan ari gara antola-
tzen, egiten eta elkartzen».

AINTZINA MONASTERIO MAGUREGI

Zelan sortu zitzaizun Hondar
Ahoak telesailean aritzeko au-
kera?
Euskaraz dakiten 20 urtetik gora-
ko senegaldarrak behar zituzten,
eta Txintxua Films ekoiztetxeko-
ek Ondarroako udaletxean gal-
detu zuten. AEK-ko nire irakas-
lea izandako Txominek eman
zien nire telefono zenbakia. 
Noiz grabatu zenuten?
Abuztuan aritu ginen grabake-
tak egiten. Beste aktoreek esan
zidaten oso ondo egiten nuela,
eta aktore lanean segitzera ani-
matu ninduten, eta pentsatu
nuen beharbada aukera ona dela
honegaz lotutako formakuntza
jasotzea edota agentzia batean
izena ematea, halako aukera
gehiago sortzeko. 
Aktore moduan lan egin duzun
lehen aldia izan al da?
Bai, eta esperientzia oso polita
izan da. Oso gustura ibili naiz.
Beste mundu bat ezagutu dut.
Uste dut bizitzan hori dela balio
duena; ahal dugun esperientzia
gehien lortzea, gauzak jakiteko.
Bizitza batzuetan halakoxea da,
espero ez dituzun gauzak pasa-
tzen dira. Asko gustatu zait akto-
re mundua, ikusi dudana,
behintzat. Eta jarraitzea gustatu-
ko litzaidake. Halako aukera
gehiago irteten badira, ez dut
pentsatuko bi bider. Orain lanik
barik nago, eta, beraz, edozein
lan egiteko prest nago. 
14 urtegaz etorri zinen Senega-

«Hizkuntza da biderik onena
hemen integratzeko»
OMAR DIOP ‘HONDAR AHOAK’ TELESAILEKO AKTOREA
‘Hondar Ahoak’ telesailean agertzen da astero Omar Diop 24 urteko gazte berriatuarra.
Senegaletik heldu, eta Zubi Zaharren hasi zen euskara ikasten. AEKn ere aritu zen.

letik Berriatura. Noiz eta non
ikasi duzu euskara?
Euskara Zubi Zahar herri ikasto-
lan ikasi nuen, Ondarroan. 14 ur-
tegaz hasi nintzen. Bertan lau
urtez ikasi eta eskola graduatua
atera nuen. Ondoren, makineta-
ko mantenimenduko erdi maila-
ko eta goi mailako zikloak egin
nituen. AEKn lau urtez aritu nin-
tzen. Astean bitan joaten nin-
tzen euskara hobetzera, eta B2 ti-
tulua atera nuen. Berriatuan bizi
izan naiz beti, baina ikasten On-
darroan ibili naiz. 
Ikastetxean eta euskaltegian
euskara batua ikasten bada
ere, kalean bertoko euskalkia
erabiltzen da. Hasieran ohitzea
kostatu al zitzaizun?
Ez nuen ulertzen. Eskolan euska-

ra batuaz berbetan, idazten eta
irakurtzen genuen. Belarria jarri
eta lagunen artean entzuten nue-
na ez zen ikasten nuena. Lehe-
nen euskara batua irakatsi zida-
ten, eta gero lagunekin ikasi
nuen ondarrutarrez. Ondarroa-
ko, Berriatuko eta Mutrikuko fut-
bol taldeetan ibili naiz, eta horie-
tan ere lagunekin egunero euska-
raz egiteak asko lagundu dit. 
Gainera, Ondarroan Berbala-
gunen ere parte hartu izan
duzu. Horrek ere lagundu dizu?
Bai. Txominegaz batzen ginen
AEK-ko ikasle batzuk. Egun ba-
tzuetan Berriatuan batzen gi-
nen. Bi urtez ibili nintzen eus-
kaltegian ikasten eta Berbalagu-
nen parte hartzen, 2016tik
2018ra. Berbalagunek belarria

egiten laguntzen du, eta ez da-
kizkizun berbak galdetzeko au-
kera eskaintzen du. Hizkuntzak
ikasteko hori da garrantzitsue-
na, ulertzea, gero zuk erabiltze-
ko. Zergatik den eta zertarako
den ulertzea.
Euskara barneratzea erraza
izan al zen?
Etorri nintzenean frantsesa ba-
karrik nekien, eta hemen ez dute
frantsesez berba egiten. Hemen
bizitzeko eta lagunak egiteko bai
edo bai euskara ikasi behar nue-
la pentsatu, eta gogoa ipini
nuen, hemen jende guztiak eus-
karaz berba egiten du eta. Beti
esaten dut ahalegin pixka bate-
gaz eta gogoagaz bizitzan dena
atera ahal dela aurrera. Hori beti
eduki dut buruan, eta horrek
asko lagundu dit. Hemen bizi-
tzeko eta integratzeko euskaraz
aritzeak asko laguntzen du. Eus-
kara oso hizkuntza polita da. Se-
negaletik etortzen direnei beti
gauza bera esaten diet: hona
etortzean lehen egin behar dena
hizkuntza ikastea dela. 20 urte-
tik gorakoak beharraren bila
etortzen dira, eta erdara ikasi
gura izaten dute. Baina hemen
euren burua defenditzeko eta in-
tegratzeko hemengo hizkuntza
ikasteko esaten diet. Ez da erraza
Senegaletik etortzea. Han eta he-
men oso bizimodu desberdinak
daude, errealitate, kultura.. des-
berdinak dira. Dena da desberdi-
na, eta hizkuntza da biderik one-
na hemen integratzeko. 
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Ahobizien Arigunea osatu du HITZAren lantaldeak
LEA-ARTIBAI, MUTRIKUETABUSTURIALDEKOHITZAn euskaraz beharra egiten dugu. Euskaraz bizi gara. Euskararen normalizazio bidean lan egiten dugu. Horregatik, Ahobizien Ari-
gunea osatu dugu, bide horretan pausoak ematen jarraitzeko. 2018ko lehen ariketa sozialean ere Ahobizi modura parte hartzeko izena eman genuen lan taldeko kideek, 
eta Euskaraldiaren jarraipen zabala egin genuen. Euskaraldian parte hartzeko izena eman ez dutenak garaiz daude; martitzenera arte dago aukera. Animatu eta parte hartu!

Irudia 

«Maier
Euskaraldiagaz
lotzea
oinarrizkoa dela
uste dugu»

Koldo Kortabitarte
Maierreko presidentea

Zergatik erabaki du Maierrek
Arigune izatea Euskaraldian?

Maierrek harreman handia dau-
ka euskaragaz, eta hor egotea ga-
rrantzitsua dela uste dugu.
Orain dela 22 urte hasi ginen eus-
karari buruzko prozesu planifi-
katu bat lantzen, eta 2006. urte-
an euskara hizkuntza politika
orokorra landu eta onartu ge-
nuen. Gainera, gure eguneroko
jardunean beste hizkuntzen ar-
tean euskararen erabilera zehaz-
teko eta normalizazioa lortzeko
arauak dauzkagu. Horregatik
guztiagatik, Euskaraldian Arigu-
ne izatea Maierren beste pauso
bat dela uste dugu, barruan eus-
kara ahal den neurrian normali-
zatzeko. Hizkuntza irizpideak
lau ataletan banatuta ditugu
Maierren: Komunikazioa eta
irudi korporatiboa, kanpo harre-
manak, barne harremanak eta
kudeaketa. Komunikazioa eta
kanpo harremanetan eta barne
harremanetan Maier Euskaral-
diagaz lotzea oinarrizkoa dela
uste dugu.

‘‘

Euskarak, hortaz, leku handia
du Maierren.
Bai, sortu zenetik jende euskal-
duna egon gara. Hasieran, bo-
rondatez kartelak eta horrelako-
ak jartzen ziren. Baina orain dela
22 urte hasi ginen euskararen
prozesu planifikatu bategaz.
Gaur egun, kudeaketaren bai-
tan, Euskara Batzordea hilero
batzen da, eta jarraipena egiten
zaie kudeaketa planari eta gure
adierazleei. Ahaleginak egiten
ditugu gure esparruan euskara-
ren erabilera normalizatzen.
Euskaragaz lan egin gura dugu-
nok, euskara naturaltasunez eta
erraz erabiltzeko aukera eduki-
tzea da helburua.
Aurreko Euskaraldian norba-
nako modura parte hartu zenu-
ten?
Bai, aurreko Euskaraldian zein
oraingoan parte hartzeko barne
mezuak bildali dizkiegu langile
guztiei. Aurrekoan irudiak, ar-
gazkiak... erabili genituen Maier

modura Euskaraldian parte har-
tzeko, eta langile asko batu ziren,
erantzun ona izan zuen. 
Horren ostean nabaritu zenu-
ten hizkuntza ohituretan alda-
ketarik?
Horretan norberaren konpromi-
soak dauka eragina. Gu euskara
planean hartzen ditugun kon-
promisoak betetzen saiatzen
gara, eta euskara bultzatzen, eta
bagoaz aurrera. Maierrera lane-
an sartu eta euskaragaz zailtasu-
nak dituzten pertsona berriei
euskara eskolak eskaintzen diz-
kiegu. Euskara klase desberdi-
nak eskaintzen ditugu, gainera.
Batzuek euskaraz lehenengo
urratsak emateko eskolak behar
dituztelako eta beste batzuek,
berriz, dakitena sakondu gura
dutelako. Gure helburua da he-
men gure artean euskaraz egi-
tea, eta euskaraz egiteko gaitasu-
nik ez daukaten horiek behin-
tzat guk esaten duguna ulertzea.
COVID-19a dela eta, sarritan

euskarak galtzen irten duela
salatu dute euskalgintzako era-
gile asko eta askok. Maierren
ere hala gertatu da?
COVID-19ak gurean eragin zuze-
na izan du Euskara Batzordean.
Izan ere, azken sei edo zazpi hila-
beteetan ezin izan da batzordea
batu. Irailean hasi ginen berriro
batzen, baina telematikoki. Be-
raz, oztopo bat izan da. Hala ere,
martxoan jendea lan egin barik
etxean egon denean, barne
mezu guztiak bai zuzendaritza-
tik baita erretore kontseiluetatik
elebidunak izan dira. Lehenen-
go beti euskarazko mezua eta
gero gaztelaniazkoa. Batez ere,
erretore kontseilutik konpromi-
so bat daukagu, hau da, bidal-
tzen ditugun mezu guztiak ele-
bidunak izan behar direla; bai
postaz bidaltzen direnak, eta
baita ere, Maier barruko iragarki
tauletan jartzen ditugunak. Hor-
taz, publikoak diren mezu guz-
tiak elebidunak izan behar dira.
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Egitarauak, herriz herri

AULESTI
Gaurtik abenduaren 4ra
- Batzordeko kideek Euskaral-
diaren mugikorreko aplikazioak
iradokitutako hamabost urra-
tsak egiteko eta horiek sare so-
zialetan zabaltzeko gonbitea
egiten diete herritarrei. 
Gaur, barikua
- 19:30. Herriko Arigunea mar-
txan jartzeko argigunea piztuko
dute plazan. Oharra: argigunea
sortzen laguntzeko, antolatzai-
leek herritarrei eskatu diete mu-
gikorra eta txapa eramateko.

BERMEO
Gaur, barikua
- 19:00. Ene ba!!! antzerkia, Kafe
Antzokian. Sarrerak Gizarte eta
Kultura Etxean daude salgai.
Bihar, zapatua
- 20:00. Bertso saioa, Artza fron-
toian. Bertsolariak: Onintza En-
beita, Etxahun Lekue, Xabat Ga-
lletebeitia, Iker Uriarte, Nagore
Beitia eta Miren Amuriza. Gai
jartzailea: Koldo Gezuraga. Saio-
ra sartzeko gonbidapenak Gi-
zarte eta Kultura Etxean daude
eskuragarri. Herritar bakoitza-
rentzat, gehienez, lau sarrera.

BERRIATUA
Gaur, barikua
- 16:00-19:00. Izena eman eta txa-
pak jasotzeko azkenengo eguna.
Mahaia herriko plazan jarriko
dute. 
Abenduak 1 eta 2, martitzena
eta eguaztena
- Eskolako ikasleek Euskara
ahotik bihotzerahorma irudia
egingo dute.
Abenduak 2, eguaztena
- 17:00. Urpekakariakumeentza-
ko bertso antzerkia, plazan.
Abenduak 3, eguena
- 18:00. Zumba euskal abestiekin,
herrik plazan.
- Herriko taldeagaz Egunean
Behin jolasa. Parte hartzeko ko-
dea: F6EED1.

BUSTURIA
Abenduak 3, eguena
- Oharra: Osasun larrialdia dela
eta, aurten ez da Euskararen
Eguneko ekitaldirik egingo pla-
zan.
- Eskolako umeek euskararen al-
deko bertsoak egingo dituzte,
eta horiek etxeetara banatu eta
herrian ikusgai ipiniko dituzte.
Abenduak 4, barikua
- Euskal Herri osorako adieraz-
pena sare sozialetan zabalduko
da. Horrez gain, Errigorako sas-
kia ere zozkatuko dute (txarte-
lak salgai daude kultur etxean,
abenduaren 3ra arte).

ETXEBARRIA
Gaur, barikua
- 19:00. Euskaraldiaren berri
eman eta ariketa zelan gauzatu-
ko den azalduko dute, frontoian.
- Ondoren. Laburbirako Euska-
razko film laburrak proiektatu-
ko dituzte, besteak beste, Ibon
Izaren Mamarroeta Elemaka-
rrak. Zuzendariak ere ekitaldian
parte hartuko du, eta Euskara
eta ikus-entzunezkoak solasal-
dian parte hartuko du.
Azaroak 27, barikua
- 19:00. Luze edo motz ikuskizu-
na, frontoian. Saioak euskara,
berdintasuna eta genero ikus-
puntua jorratzen ditu.

GERNIKA-LUMO
Gaurtik abenduaren 4ra
- Zuzeneko egitarau digitala,
Youtube eta Instagrametik, on-
doko loturagaz: euskaraldiager-
nikalumo. 
Azaroak 25, eguaztena
- Euskal Lorratzak kantaldia,
sare sozialen bidez. Antolatzai-
lea: Segundo Olaeta musika es-
kola.
Azaroak 26 eta 27, 
eguena eta barikua
- Gernika-Lumoko entitateei Bai
Euskarari ziurtagiriak banatuko
dizkiete.
Abenduak 3, eguena
- 15:00-20:00. 11 orduko irakurral-
dia, Foru plazan. Egoera dela eta,
bost orduko irakurraldia egingo
dute, baina ekintzaren izena
mantendu dute.
Abenduak 4, barikua
- 19:00. Euskaraldiari amaiera
emateko ekitaldia, Foru plazan.
Euskal Herri osorako idatzitako
adierazpenaren irakurketa egin-
go dute, eta Segundo Olaeta mu-
sika eskolako taldeek emanaldia
eskainiko dute.

GIZABURUAGA
Etzi, domeka
- 12:00. Euskaraldia Batzordeko
kideek talde argazkia aterako
dute, eliza inguruan. 

KORTEZUBI
Abenduak 5, zapatua
- 18:00. Euskararen Eguna ospa-
tzeko jaia egingo dute frontoian,
Ehunzangoren eskutik. Umeen-
tzako jolasak 18:00etan hasiko
dira, eta gazteentzako jolasak,
20:00etan. Jolasekin amaitu eta
gero, postal lehiaketan eta argaz-
ki lehiaketan aurkeztutako ar-
gazki eta postalen sari banaketa
egingo da. 

MENDEXA
Abenduak 6, domeka
- 17:00. Bertso jaialdia, frontoian.
Bertsolariak: Miren Amuriza,
Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi,
Andoni Egaña eta Unai Agirre.
Gai jartzailea: Xabat Galletebei-
tia. Aforoa 102 pertsonakoa izan-
go da. Sarrerak udaletxean
(gaurtik azaroaren 27ra bitarte-
an) edo Lekeitioko Elbi dendan
(azaroaren 28tik abenduaren 4ra
bitartean). 

MUNITIBAR
Azaroak 27, barikua
- 19:00. Keu Agirretxea, Mikel
Arakistain eta Haimar Arejita
musikarien kontzertua, San Bi-
zente elizan. Oharra: 57 pertso-
nako aforoa egongo da; lekuak
betetzen direnean, ezingo da
inor gehiago sartu.
Abenduak 3, eguena
- 18:00. Munitibarko haur eta
helduen irakurraldia, San Bizen-
te elizan. Oharra: 57 pertsonako
aforoa egongo da.

MURUETA
Azaroaren 23tik 29ra
- Txapak banatzen jarraituko
dute udaletxean, 09:00etatik
15:00etara.

ONDARROA
Azaroak 25, eguaztena
- 18:00. Mintzodromoa, AEKren
egoitzan. Ekintzan parte hartze-
ko aldez aurretik AEKn izena
eman behar da (94-613 40 21 edo
607 53 61 47). 
Azaroak 29, domeka
- 18:00. Ondarrutar Naturala
Lehiaketa, Beikozinin. Izena
emateko epea amaituta dago. 
Ekitaldira sartzeko ez da sarre-
rarik behar, baina aforoa 100
pertsonakoa izango da.

ZIORTZA-BOLIBAR
Gaur, barikua
- 18:00. Argazki herritarra atera-
tzeko batuko dira plazako eskai-
leretan. Oharra: Euskaraz bizi
nahi dutkamisetagaz joateko
deia egin dute.
Abenduak 3, eguena
- 18:00. Gu primer!antzerkia,
udal aretoan.

Bermeo

Aitatasuna
lantzen duen
antzezlana, gaur
Ene ba!!komedia antzezlana es-
kainiko dute gaur, 19:00etan,
Bermeoko Kafe Antzokian.
Obrak lehen aldiz aita izan be-
har den pertsona baten gorabe-
herak kontatzen ditu. Aktoreak:
Mikel Laskurain, Ane Gabarain,
Asier Sota, Alazne Etxeberria
eta Jose Kruz Gurrutxaga.T.P.

Berriatua

‘Urpekakariak’
bertso antzerkia,
abenduaren 2an

Eneko Arrate Sololuze markina-
xemeindarrak eta Aissa Intxaus-
ti Aburruza lekeitiarrak Urpeka-
kariakeskainiko dute abendua-
ren 2an, 17:00etatik aurrera,
Berriatuko plazan: umorea, an-
tzerkia eta bertsoak uztartzen
dituen emanaldia dakarte. E.M.U.

Mendexa

Bertso jaialdia,
abenduaren 6an,
frontoian
Mendexako Udalak antolatuta,
abenduaren 6an egingo den
bertso jaialdirako sarrerak
gaurtik aurrera hartu ahalko
dira, udaletxean. Sei bertsolari
ariko dira kantuan, eta Xabat
Galletebeitia bertsolari lekeitia-
rra izango da gai jartzailea.
ONDARROAKO UDALA

Gernika-Lumo

Segundo Olaetako musikarien saioak

Gernika-Lumoko Segundo Olaeta musika eskolakoek bi saio eskai-
niko dituzte datozen egunotan. Alde batetik, Euskal Lorratzak ize-
neko kantaldia eskainiko dute azaroaren 25ean, sare sozialen bidez.
Bestetik, eta duela bi urte egin modura, Euskaraldiari amaiera ema-
teko ekitaldian parte hartuko dute, abenduaren 4an, Foru plazan.



K
oronabirusaren
pandemiak gi-
zarte osoa kol-
patu du, sektore
eta arlo ugari
ukitu ditu, eta

nahikoa kaltetuta utzi ditu, gai-
nera. Euskaltzaleen Topagunea-
ren ustez, pandemiak egoera
zaurgarriak begi bistan jarri izan
ditu, tartean euskara ere bai.
Hortaz, euskararen ahultasunak
begi bistan jarri dituela dio Eus-
kaltzaleen Topaguneko kide Iker
Martinez de Lagosek.
Aipatu duenez, arlo batzuetan

gehiago nabaritu izan dira eus-
kararen «gabezia edo ahultasu-
nak». Nabarmenena haur eta
gazteen arloan izan dela deritzo:
«Haur askorentzako eskola bera
izan da euskaragaz harremana
izateko espazio nagusiena edo
bakarra, kasu batzuetan. Denbo-
ra asko egon dira eskola barik,
eta konturatu gara horrek eragin
nabarmena izan duela bai hiz-
kuntza gaitasunean, bai euskara
erabiltzeko erraztasunean eta
baita sozializazioan ere». 
Eragin hori zonalde batzuetan

«nabariagoa» izan dela dio: «Ziur
aski, hiriguneetan gehiago naba-
rituko zuten, aisialdiko egitas-
moetan euskararen presentzia
txikiagoa izaten baita. Ume eta
gazte askok galdu egin zuten
euskaragaz zuten ia lotura baka-
rra. Zuen eskualdeetan, Lea-Ar-
tibai eta Busturialdean, ez zen
horren nabaria izango. Eskolaz
kanpoko harreman sareak askoz
ere euskaldunagoak direlako».
Era berean, lehen ere argi zeu-

katen gauza bat argi geratu dela
nabarmendu du Martinez de La-
gosek, eskola ez dela nahikoa
euskarari eusteko. «Eskolak ba-
karrik ezin du. Lan handia egi-
ten badute ere, ez da nahikoa».

Euskara, bigarren mailan
Beste alde batetik, konturatu
izan dira «alarma egoeretan eta
premia handia dagoen egoere-
tan» euskararen trataera biga-
rren maila batean geratzen dela:
«Adibide argia daukagu Estatu-
tik sortu duten COVID-19ren gai-
neko aplikazioan. Espainiako
Gobernuak gaztelania hutsean
sortu du aplikazioa. Estatutik ez
dute pentsatu momentu batean
ere ez, hizkuntza ofizial guztie-
tan sortzea. Erakunde askotan
zelan lan egiten duten ere ikusi
dugu. Horietako askotan lan hiz-
kuntza gaztelania dela argi gera-
tu da. Lehenengo gaztelaniaz
egiten dituzte gauzak, eta gero
euskarara itzuli».
Koronabirusaren pandemiak

orduan, «beharbada ez du ezer
berririk ekarri», baina bistaratu
egin ditu lehenagotik nabarme-
nak ziren zenbait gauza, eta ga-
beziak «gordindu» ditu. 
«Lehenengo olatuak denok

harrapatu gintuen jokoz kanpo,
gizartea ez zegoen prest horreta-
rako, bat-batean sartu beharra
izan genuen etxean. Denbora
guzti honetan, hala ere, euskal-
gintzaren arteko harremana ja-
rraia izan da. Prestatuago egon
gura izan dugu bigarren olatura-
ko eta geratzen den denborara-
ko, ez dakigula zenbat izango

den». Hala, joan den astean eus-
kalgintzako hainbat eragilek
egindako agerraldian bi ideia
bota zituzten, «berriak ez dire-
nak, gainera». 
Batetik, uste dute hizkuntza-

ren normalizazioak beharrezkoa
duela gizarte aktibazioa; «ga-
rrantzitsua da komunitate bizi
bat edukitzea hizkuntzaren ga-
rapenerako». Bestetik, «beha-
rrezkoa dela» uste dute era guz-
tietako erakundeek sustapen po-
litikak eustea eta martxan
jartzea; «bi horiek dira oinarria». 
Joan den asteko agerraldian

gogorarazi zutenez, euskalgin-
tzaren hainbat proiektu mugarri
bertan behera geratu behar izan
dira; hala nola, Korrika edo Ikas-
tolen eta Eskola Publikoen fes-
tak. Komunitate moduan ager-
tzeko espazioak izanik, Martinez
de Lagosen ustez, eragin kolekti-
boa izango du batetik, «ilusio
handia egoten baita horien ingu-

ruan». Eta beste alde batetik, era-
gin ekonomikoa izango du ho-
rien antolaketan aritzen diren
elkarte eta mugimenduentzako. 

Parte hartzeko deia
Agerraldia aprobetxatu zuten gi-
zartearen parte hartzea eskatze-
ko amaitzen ari zen Errigora
kanpainan edota Euskaraldian,
eta euskal kultura kontsumitze-
ko deia ere egin zuten. 
Euskalgintzak normalean

«ondo erantzuten» badu ere, ga-
rai hauetan «zailagoa» da parte
hartzea: «Kalean gutxiago gau-
de, eta kalea da gure topalekua,
ekitaldiak egiten dugun lekua,
kultur emanaldiak egiten diren
lekua... Hori murriztuta dagoen
honetan, zailagoa da. Baina gi-
zarte honek behin eta berriz era-
kutsi du badagoela euskararen
aldeko jarrera, eta erantzun egi-
ten du».
Elkar zaintza erdigunean ego-

tearen beharra nabarmendu du
Martinez de Lagosek, hau da,
«komunitate izaera gehiago in-
dartu beharra dagoela». Komu-
nitatea egiteko elementuak be-
har dira, eta gaur hasi den Eus-
karaldia bada Euskaltzaleen
Topagunearen ustez komunita-
tatea egiteko elementu horieta-
ko bat: «Gure arteko harreman
sareak indartzen lagundu ahal
du, aldaketak sortzen eta sare
horiek euskarara ekartzen». Eus-
karaldia ekarpen «garrantzi-
tsua» dela uste dute.
Euskaraldian, gainera, herri-

tarrak dira eragileak, herritarren
konpromisoetatik irudikatu
gura da badagoela herri bat eus-
karaz bizi nahi duena, eta euska-
raz bizitzeko urrats praktikoak
ematen dituena. Aurten, gaine-
ra, Ariguneekin euskarak espa-
zio berri bat irabaziko duela uste
du: «Euskaraz lasai aritzeko es-
pazio berri bat egongo da». 

Euskaltzaleen Topagunearen iritziz, pandemiak, batez ere, haur eta gazteen arloko euskararen «gabezia
eta ahultasunak» azaleratu ditu. Erakunde askotan gaztelaniaz lan egiten dutela ere nabaritu dute.

Zaurgarrienak bistara, euskara tartean

Euskalgintzaren ordezkaritza zabala, joan den astean. KONTSEILUA
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Arartekoa
«kezkatuta»
agertu zen urrian

Koronabirusak eragindako
pandemian hizkuntza eskubi-
deak urratu direla eta, Ararte-
koak «kezka» agertu zuen
urrian. Haren iritziz, aginta-
riek ere erantzukizuna dauka-
te pandemiari buruzko mezu
guztiak euskaraz eta gaztela-
niaz izan daitezela bermatze-
ko, «hizkuntza eskubidea biga-
rren mailara bazter ez dadin». 



S
are sozialek geroz eta
pisu handiagoa hartu
dute elkar komunika-
tzeko eran. Horren ja-
kitun, Euskaraldiak

ere ahalegin berezia egin du ga-
rai berrietara egokitzeko.
Adibide modura, gaur egun
moda-modan dauden Instagra-
merako eta Facebookerako ira-
gazkiak sortu dituzte, ariketa so-
zialean parte hartzen dutenek
horiek nahieran erabili eta elkar-
banatu ditzaten. Proiektu ho-
rren ideiaren atzean informatika
gaietan aditua den Unai Guena-
ga Urrestilla ondarrutarra dago.
Bere ideiari esker, digitalki ere
Euskaraldiaren presentzia beste
era batean ere bermatu ahal
izango dute erabiltzaileek.  
Sare sozialak asko ibiltzen ditu
Guenagak, eta Instagramek di-
tuen erabiltzaile aktiboek euska-
razko iragazkirik ez zutela esku-
ragarri konturatu zen. «Erabilga-
rri dauden iragazkietako asko
gaztelaniaz eta ingelesez daude,
baina euskaraz aukerarik ez ze-
goela ikusi nuen. Hasiera batean
astegunei buruzko iragazkiak
sortu nituen; jende askok erabil-
tzen ditu. Andramarien harira,
ostera, andramarietako iragaz-
kiak ere egin nituen; egun bakoi-
tzeko irudi eta kanta bategaz». 
Instagram uneko sare sozialik
erabilienetarikoa da, eta Euska-
raldia zetorrela eta, iragazki
gehiago sortzea bururatu zi-
tzaion. «Iragazkiak sortzeko nire
motibazioa Euskaraldiaren pre-
sentzia sare sozialetan handi-
tzea izan da. Gauden egoera dela
eta, kalean ezingo gara horren-
beste ibili. Baina era digitalean
gehiago ari gara berba egiten, eta
honek, nire ustez, balio du esate-
ko Euskaraldia hasi dela, zer rol
hartuko duen bakoitzak... Gehi-
enbat, sare sozialetan Euskaral-
diari dagokionez zer jarrera har-
tuko dugun erakusteko da».
Ideia bere bostean sortu zi-
tzaiola azaldu du. Euskaraldia-

ten lau proposamen dituzte es-
kuragarri Euskaraldiaren kon-
tuan: Euskaraldiko txapa morea,
Ahobizi, Belarriprest eta Arigu-
nea. «Iragazki horri esker, norbe-
rak aukeratu ahal izango du
Ahobizi edo Belarriprest den.
Era berean, ariketa modu kolek-
tiboan egingo dutenentzat Ari-
guneentzako aukera ere sortu
dut». 
Iragazkia erabiltzeko era oso
erraza dela nabarmendu du
Guenagak. «Iragazki hori erabil-
tzen duen erabiltzaileren baten

ren irudi ofizialak hartu, eta Ins-
tagramerako eta Facebookerako
iragazkiak sortzen hasi zen due-
la hilabete inguru. «Ideia lagune-
kin elkarbanatu nuen, eta asko
gustatu zitzaien. Ostean, Euska-
raldikoekin jarri nintzen harre-
manetan, eta orain iragazkia
Euskaraldiko kontuan dago es-
kuragarri». 

Era oso errazean
Zehazki, Instagram erabiltzen
dutenek euren istorio nabarme-
netan erabili ahal izango dituz-

irudia ikusiz gero, goiko aldean,
ezkerretara, iragazkiaren izena
agertzen den leihotxoa dago.
Hor klik eginda, erabili ahal
izango da, eta gustatuz gero, gor-
detzeko aukera ere badago». 
Euskaraldiaren profilean sar-
tuta ere lortu daiteke iragazkia.
«Hirugarren estekan klik eginda,
iragazkia erabilgarri egongo da
bai gordetzeko eta erabiltzeko».
Azkenik, Instagrameko kamera
eta iragazkien bilaketan sartuz
gero, hitz gako bidez bilatu dai-
teke iragazkia. Honako hitz ga-

koekin, esate baterako: Euska-
raldia, Ahobizi, Belarriprest edo
Euskara.
Euskaraldiaren iragazkia
behin gordeta, aplikazioaren ka-
merak zuzenean gorde egiten
du, eta hurrengo erabileretan
automatikoki aukeratzeko auke-
ra dagoela gogorarazi du Guena-
gak. «Behin gordeta, sare sozial
horretan kamera erabiltzen du-
zun unean gordeta dauden ira-
gazkien artean aukeratu ahal
izango da. Betiko hor geratuko
da, beraz, nahi duenak edonoiz
erabili ahal izango du. Ariketa
sozialak irauten duen egunetan
ezeze, geroago ere erabilgarri
egongo da iragazkia».
Facebooken ere antzeko pau-
soak jarraitu beharko dela iraga-
rri dute. «Iragazkietan hitz gako-
ak sartuta aurkitu ahal izango da
Euskaraldiko iragazkia». 

Argazki zein bideoetan
Aukeran dauden lau proposa-
men pertsonalizatuetako bat au-
keratzen duten erabiltzaileek
Instagrameko eta Facebookeko
istorioetako argazki zein bideoe-
tan txertatu ahal izango dute
sare sozial horretan argitaratuta-
koari ukitu ezberdina eta erakar-
garriagoa emateko.  
Istorietako kamera abian ipi-
ni, iragazkia aukeratu eta bideoa
grabatzen hastean, erabiltzailea-
ri aukeratu duen rolaren txapa
agertuko zaio irudian, hainbat
koloredun bolatxo goitik behera
erortzen diren bitartean. Kame-
ra urrunduz gero, paparrean
ipintzeko aukera ere badago. 
Haratago joanda, Instagrame-
ko eta Facebookeko kameragaz
ateratako irudi horiek, gainera,
hainbat aukera ematen dituela
gaineratu du ondarrutarrak.
«Ateratako argazkia deskargatu,
gorde eta hainbat aukera ema-
ten ditu. Besteak beste, beste
sare sozial batzuetan profileko
argazki modura erabiltzeko au-
kera ematen du».  

Sare sozialetarako iragazkia ipini du erabilgarri Euskaraldiak.
Instagram eta Facebookeko erabiltzaileek argazki eta bideoei ukitu
pertsonalagoa eta erakargarriagoa eman ahal izango diote egunotan. 

Euskaraldia, sare sozialetan
inoiz baino presenteago

Unai Guenaga, sortu duen iragazkia zelan erabili erakusten. UNAI GUENAGA
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O
ztopoen aurrean,
konponbideak.
Euskara bultza-
tzeko eta euskara-
ren erabilera sus-

tatzeko bidean asko izan dira
aurkitutako eta gainditutako oz-
topoak, eta aurtengoan ere, ho-
riei aurre egin beharko die Eus-
karaldiak.

Bigarren urtez jarri dute mar-
txan egitasmoa, baina ez da due-
la bi urtekoa bezalakoa izango.
«Bizi dugun egoera aldakor eta
berezia dela eta, ezinezkoa zaigu
aurrez aurreko ekitaldia egitea»,
azaldu dute penaz Gernika-Lu-
moko Euskaraldiko arduradu-
nek. Hori horrela, parte hartzai-
leen, herritarren eta antolatzai-
leen ongizatea bermatuko duen
egitasmoa jarri dute martxan:
Euskaraldiak irauten duen den-
bora tarterako, streamingbidez-
ko zuzeneko egitasmo digitala
prestatu dute. 

Egoerara egokitu behar izan
direla aitortu du Leire Garatxena
Gernika-Lumoko Euskaraldiko
arduradunetako batek: «Zer egin
pentsatzen egon ginen, eta kon-
finamendu garaian udalerrian
sortutako Berakatz Zopa egitas-
moaz gogoratu ginen, eta antze-
ko zerbait egitea pentsatu ge-
nuen. Euren ideia izan zen kul-
tura sare sozialetatik zabaltzea,
eta plataforma digitala sortuta
dutenez, eurekin berba egin eta
elkarregaz lanean hasi ginen».

Euskaraldirako egitarau digi-
tala sortu dute, eta saioak Bera-
katzZopa.tv Instagram kontutik
ikusi ahal izango direla zehaztu
dute. 

Saioetan euskara izango da
erabiliko den hizkuntza bakarra,
eta parte hartzaileek txapak jan-
tzita izan beharko dituzte. Dene-
tariko saioak prestatu dituzte.
Herriko nagusien ahotsei eman-
go diete lekua: «Garai batean
euskara zelan bizi zuten konta-
tuko dute». Halaber, euren ama
hizkuntza euskara ez den per-
tsonen testigantzak ere jasoko
dituzte. Besteren artean, ipuin
kontalariak, keinu hizkuntzako
tailerrak, dantzak eta hitzaldi la-
burrak egongo dira. 

Egitasmoa aurrera eramateko,
ezinbestekoa izan da herritarren
parte hartzea, eta norbanako
zein eragileen prestutasuna
«erabatekoa» izan dela dio Gara-
txenak. «Oso pozik gaude jende-
aren inplikazioagaz. Baita Eus-

karaldian izena eman duten nor-
banakoen jarreragaz ere». Azaro-
aren 18ra arte guztira udalerrian
2.261 izen emate egon direla ze-
haztu du.

Gaur gaurkoz, hainbat saio ze-
haztu dituzte, baina egitaraua
zabala dela adierazi eta norbai-
tek gehiago parte hartu gura iza-
nez gero aukera edukiko duela
azaldu dute. «Gernikako Euska-
raldiagaz harremanetan jarri be-
harko da. Baditugu eragileak
oraindik ere zer egin ahal duten
pentsatzen ari direnak». 

Ikusgarritasuna
Egitasmoagaz, Euskaraldiari ha-
siera ematea ez ezik, ekimenari
ikusgarritasuna eta errekonozi-
mendua ematea bilatu dute. Ha-
laber, euskara egunerokotasu-

nean erabili daitekeela erakutsi
gura dute: «Egunerokotasunean
eta kulturan ere, euskaraz sortu
eta garatu ahal dela erakutsi
gura dugu. Hau da, euskaraz 365
egunetan bizitzea posible dela
erakutsi gura dugu».

Horrez gain, Euskaraldiko le-
loagaz bat egingo dute, Interne-
teko euskarazko kontsumoa ere
bultzatuko dutelako, «gehiago,
gehiagorekin eta gehiagotan».
Sare sozialetan kontsumitzen
diren edukiak %90ean euskara
ez den beste hizkuntza batean
kontsumitzen direla diote anto-
latzaileek: «Honek balio du, bai-
ta ere, euskarari sare sozialetan
ikusgarritasuna emateko. Erda-
raz kontsumitzen ditugun ho-
riek euskaraz ere kontsumitu
ahal ditugula erakusteko». 

Aurrez aurreko ekitaldiak egin ezin direnez, Euskaraldiak iraun bitartean, streamingbidezko
egitasmo digitala prestatu dute Gernikan. Berakatz Zopa TVn ikusi ahalko dira saioak. 

Sarean ere, euskarari aupada

Duela bi urte Euskaraldian parte hartu zuten Gernika-Lumoko Ahobizi eta Belarriprestak. GERNIKAKO UDALA

Egitaraua

GAUR
12:00.Hasiera ekitaldia, Onintza
Enbeitagaz. 

BIHAR
12:00.Keinu hizkuntzako saioa,
Ainhoa Astuigaz.

ETZI
12:00.Dantza familian: Ross
Dantza Eskola.

ASTELEHENA, AZAROAK 23
20:00.Zihara Arrasategaz kirola.

MARTITZENA, AZAROAK 24
20:00.Poesia Josu Goikogaz.

EGUAZTENA, AZAROAK 25
20:00.SOMEren emanaldia.

EGUENA, AZAROAK 26
18:45.SOMEren emanaldia. 
20:00.Testigantzak.

BARIKUA, AZAROAK 27
19:00.Alex Uriarte eta Kepa Lu-
zarraga. 
20:00.Gatibukoen emanaldia.

ZAPATUA, AZAROAK 28
12:00.Keinu hizkuntza Astuigaz. 

DOMEKA, AZAROAK 29
12:00. Ipuinak: Iraia Madariaga. 
16:00.Ahotsak. 

ASTELEHENA, AZAROAK 30
20:00.Kalapitaka.

MARTITZENA, ABENDUAK 1
20:00.Testigantzak.  

EGUAZTENA, ABENDUAK 2
20:00.Euleuk hitzaldi laburra.  
20:30.Testigantzak. 

EGUENA, ABENDUAK 3
15:00. 11 orduko irakurtaldia.

BARIKUA, ABENDUAK 4
19:00.Amaiera ekitaldia.    
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ARRASTOA
UTZI DUEN PAUSOA

2018ko Euskaraldia arrastoa utzi duen esperimentu handia
izan zen. Hizkuntza portaera eta ohituren gaineko hausnarketa
eta aldaketak bultzatu zituen. Bidaia luzen baten lehen pausoak
eman zituen Ahobizi, Belarriprest eta hamaika Hamaikakogaz. 

Aurreikuspen eta espektatiba guztiak gainditu zituen kopuruetan,
baina batez ere herritarrengan izan zuen eraginean. Inor gutxik espero

zuen onarpen eta jarraipen maila izan zituen, parte hartzaileak
gainditzeko adinakoa. Ohiko euskaltzaleen multzotik harago, euskaraz

bizitzeko urratsak eman nahi dituen komunitatearen mapa osatzeko balio
izan zuen ariketak. Euskararen erabilera, ulermena eta hizkuntza ohiturak

elkarrizketa askotako erdigunean egon ziren, eta gizarteak beste behin
erakutsi zuen euskararen normalizazioaren alde dagoela eta aktiboki

parte hartu nahi duela horretan. Herritarrak izan ziren lehen
ariketaren protagonistak, haiek eman zuten lehen pausoa herri

batzordeek hauspotutako Euskaraldian.
2020koan entitateak gehituko zaizkie bidaian, Arigunez
Arigune, eta Belarriprest eta Ahobiziek jarraituko dute

euskara plazara, dantzara ateratzen. Datozen 
15 egunetan, eta hurrengoetan ere, Gehiago,

gehiagorekin eta gehiagotan izango da
Euskaraldia.
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Ahobizi eta Belarriprest. Kalean,
etxean, lanean, eskolan, lagu-
nartean... eta mugikorrean. Eus-
karaldia aplikazioa eskuragarri
dago, eta dagoeneko milaka era-
biltzaile dauzka. Euskaraldian
izena emateko aukera ematen
du aplikazioak (izena emateko
epea azaroaren 24ra arte luzatu
dutela), eta eguneroko berriak
ere biltzen ditu. Horrez gain, in-
guruko Ariguneak ere bilatu dai-
tezke aplikazioan. 
Gaur hasi da Euskaraldia, eta
abenduaren 4ra bitartean iraun-
go du. 15 egun horietako bizipe-
nak partekatu ditzakete Ahobizi
eta Belarriprestek, aplikazioaren
bitartez. 
Euskararen aldeko ariketa da
Euskaraldia, eta euskarazko
prestakuntza pilulak ere bilduko
ditu mugikorrerako aplikazioak.
Era berean, erronka bat ere pro-
posatzen du mugikor bidezko
aukera horrek: 15 urrats emateko

erronka, hain zuzen ere, hizkun-
tza ohiturak aldatuta, euskara-
ren erabilera handitzeko.

Tresna bete-betea
«Zoritxarrez, aurtengo Euskaral-
dia egoera sanitarioak baldintza-
tuta egingo da; pandemiak asko
zailtzen du euskaldunon egune-
roko hizkuntza ohiturak alda-
tzeko ariketa masibo hau, norba-
nakoen hartu-emanetan baitago
oinarritua», jakinarazi dute Eus-
karaldiaren arduradunek.
Zentzu horretan, aplikazioa
lagungarri izan daitekeela uste
dute: «Euskaraldian parte hartu-
ko dutenen eskura jarritako tres-
na bat da. Beste bat, Euskaral-
diak irauten dituen 15 egunetan
ariketan parte hartzea ahalbide-
tuko diena, bere bizipenak gai-
nerako parte hartzaileenekin el-
karbanatuz eta euskal hiztunen
komunitatea indartuz», nabar-
mendu dute.

Aplikazioak denetarik dauka.
Erabiltzaileak bertan aurkituko
du Euskaraldia ariketari buruz-
ko informazio osoa eta baita bi-
deo, zein bestelako euskarri pi-
loa ere. Horrez gain, nork bere
bizipen eta argazkiak parteka-
tzeko aukera ere badauka mugi-
korraren bitartez. 

Euskara mundu digitalean
Teknologiaren erabilerari ga-
rrantzia eman diote Euskaral-
diaren arduradunek, egun bizi
den egoeraz gain, sarea euskarak
duen ahulgune nagusieenetako
bat dela uste baitute. «Hizkuntza
gutxituek ez dute sarbide errazik

informazio eta komunikazio
teknologietan. Ahalegin berezia
egin behar da esparru horretan
euskararen presentzia berma-
tzeko». Hartara, Euskaraldiaren
aplikazioak ahalbidetzen du ari-
ketara bildu direnen arteko ha-
rremanak jostea. Bertan, inguru-
ko Ariguneak ere aurkitu ditzake
erabiltzaileak. Mugikorretik,
mapa interaktiboan, Arigune
guztiak bistaratu ditzake. 
Euskaraldiko arduradunek
nabarmendu dutenez, «zorio-
nez, gero eta eragile gehiago ari
dira mundu digitalean euskara
txertatu nahian. Aplikazioa
urrats bat da bide horretan». 

Euskaraldiaren
App-ak ariketa
sarean egiteko
aukera dakar
Erabiltzaileek bertan aurkituko dute
Euskaraldia ariketari buruzko informazio
osoa .Nahi duenak aplikaziotik izena
eman dezake, azaroaren 24a bitartean

Mugikorrerako aplikazioak  sarean parte hartzeko aukera ematen du. OIHANA CABELLO ELORRIAGA

Aplikazioa

Berriak eta prestakuntza
pilulak.Euskaraldian zehar
suertatzen diren eguneroko al-
biste eta prestakuntza pilulak
jarraitzeko atala. 
Fanwall.Euskaraldian parte
hartzen duten herritar eta enti-
tateen argazki galeriara sarbi-
dea.
15 urrats.Kanpainan 15 urrats
emateko erronka, hizkuntza
ohiturak aldatuta, euskararen
erabilera handitzeko.
Ariguneak.Mapa interaktibo
baten gainean Arigune guztiak
bistaratuko ditu.
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