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«Auzia ez da izan ala ez izan … Kontua 
ekitea da. Egitea. Egiten duguna gara …». 
(Korrikako mezua, Lorea Agirre, 2015). Eta 
ekitea diogunean esan genezake horren 
barruan kokatzen dugula aktibatzea, egiteko 
modu berriak probatzea, bestelako esparru 
sektore eta eremu batzuekin lankidetzan 
aritzea eta harreman berriak egitea. 

2016az geroztik Euskal Herriko hainbat 
txokotan aspaldidanik zegoen gogo bati 
heldu diote zenbaitek. Ekintza solteak egi
tetik aktibazio kolektibo antolatuan murgil
du dira batzuk. Euskaraz bizitzeko nahiari 
erantzuteko aktibazio ekimenak jarri dira 
martxan. Inoren zain egon gabe iniziatiba 
hartu eta martxa hartu dute hainbat toki
tan esperientzia anitzak piztuz. Iniziatiba 
horiek bidea ireki diete gainerako herri eta 
espazioei eta, bide horretan, ardurak par
tekatzea izango da etorkizunean egiteko 
nagusienetakoa. 

Izan ere, egin diren ekimenak ez dira 
kanpaina moduan ulertu behar, ez dira 
suziriak bailiran zarata pixka bat egin 
ondoren airean desagertuko diren zerbait. 
Kontrara, lan ildo oso baten barruan ulertu 
behar dira, estrategia baten parte baitira. 
Lan ildo horren barruan halako hainbat eki
men egon daitezke; kanpaina itxura izan
go dute batzuk, bestelako formak hartuko 
dituzte beste batzuk. Helburua da urratzen 
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hasitako lan ildoa progresiboki garatzen 
joatea eta diskurtso eta egiteko moduetan 
eduki nahiz ekintzak gehitzen joatea. 

Ekimen hauek egiteko ezinbesteko baldintza 
izan da babes soziala izatea, horrek eskain
tzen baitu, finean, zilegitasun soziala eta, 
hala, ohikoak diren hizkuntza ohituretatik 
aldendu eta aldaketa probokatzeko aukera 
berriak sortzen dira. Argi dago egun batetik 
bestera ez dela aldatuko egoera baina egiten 
den guztia izango da ongi etorria, egiten ez 
denetik egitera salto txiki asko egingo dira 
aste betean edo ordu batzuetan, eta hori, 
euskarak irabazten dituen eremuak dira.

Bagera Donostiako euskaltzaleen elkartean 
egindako hausnarketetan azken boladan 
hizkuntzaren alorrean askotan aipatzen 
den aktibazio horri begirada eraikitzailetik 
so egitea garrantzizkoa dela balioetsi dugu. 
Era berean, uste dugu, euskara biziberri
tzeko eta sustatzeko bidea egin daitekeela 
modu berritzaile eta gaurkotuan. Norbera
ren egunerokoarekin eta bizipenekin lotzen 
diren abentura, praktika eta esperientzie
kin, adibidez. 

Euskalgintzak rol aktiboa hartu beharko 
lukeela iritzi du Bagerak eta, bide horre
tan, jaso nahi ditu proiektu honen bitartez, 
aktibotasun hori sustatu duten ekimen eta 
praktikak.



AGURAIN
( A r a b a )

E u s k a r a r e n  e z a g u t z a  d a t u a k :  %  5 5 

E u s k a r a r e n  e r a b i l e r a  d a t u a k :  %  5
EUSTAT.Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. 

AGURAINEN, EGUNEROKOAN EUSKARAZ BIZI 
NAHI DUGULAKO, 75 ORDU EUSKARAZ.
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
2016ko otsailean Aguraingo hainbat eus-
kaldunek Agurainen 75 ordu euskaraz eki-
mena proposatzea erabaki zuten azaroaren 
8.9,10 eta 11rako. Euskararen ezagutza eta 
erabileraren artean dagoen desorekak 
kezkatuta, bertako euskaldunak ahaldun-
tzea eta aktibatzea zen helburu nagusia, 
hau da, norbanakoen hizkuntza portaere-
tan eragitea. Oso errotuta dauden hainbat 
hizkuntza ohiturak kezkatzen zituen.  

Norbanakotik abiatuta ahalduntze eta akti-
bazio kolektiboa bilatzea zen asmoa. Eus-
kara beharrezko bihurtu nahi izan zen lau 
egunez (75 orduz). Euskararen alde egotea 
aski ez zela eta euskararen aldeko jarreran 
aktibatzea eskatu zen, lau egunez portaera 
linguistikoak martxan jartzea. 

Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu nahi 
izan ziren eta horretarako 6 hilabeteko 
prozesuan hizkuntza pedagogia egin zu-
ten. Bi kanpaina jarri zituzten martxan: Nik 
75 euskaldunentzako eta Guk 75 erdaldu-
nentzako. Erdaldunei funtzio bat ematea 

zen asmoa eta euskaldunei euskaraz bizi-
tzeko praktika posible delako bizipena es-
kaintzea. 

Hizkuntza portaeretan eragiteko pauso 
asko eman beharra zegoela eta, euskaldu-
nek euskarari euts ziezaioten, ahalduntzea 
eta aktibazioa lantzea izan zen helburua, 
eta erdaldunen kasuan, berriz, kontzien-
tziazioa eta sentsibilizazioa landu zen. 
Azken horiei, nahiz eta ez ulertu, euskarari 
aukera bat ematea eskatu zitzaien. Horre-
tarako prestatu ziren bi kanpainak, para-
leloan, baina multzo bakoitzari zegokiona 
planteatuz. 

Euskal Herrian ez dago elkarrizketa elebi-
dunak egiteko ohiturarik eta euskaldun eta 
erdaldunen arteko sinbiosi horretan o  rain  
arte ezezaguna zen hori esperimentatu 
nahi zen.

Agurainek 5000 biztanle ditu, horietatik % 
29 euskalduna da, % 55ek ulertzen du. 18 
urtetik gorako 3600 lagun dira guztira eta 
horietatik 800 dira euskaldunak. 800 horiei 
4 egunez euskaraz bizitzeko konpromisoa 
eskatu zitzaien. Hasierako asmoa 100 lagun 
lotzea izan zen, baina kopuruak gora egin 
zuen egunak gerturatu ahala, eta 284 sina-
tzaile lortu zituzten azkenean.



9

TESTUINGURUA
Euskaldun batzuen artean elkarrizketa ba-
tzuk izan zituzten eta hiru urterik behin 
egiten den 15 orduko maratoia antolatzeko 
deialdi zabala egin zen. Bilera horretan, ma-
ratoiaz harago, pauso bat aurrera emateko 
gogoa adierazi zuten batzuek. Euskalgin-
tzako taldeak biltzen ziren bilera horietan 
eta bertan  plazaratu zuten festa gaindituko 
zuen zerbait egiteko gogoa, arrastoa utzi-
ko zuen zerbait egiteko nahia. Kezka hori 
ez zen bildu ziren guztiena, batzuek festa 
egitearekin soilik nahikoa zuten, formatu 
horrekin nahikoa zela uste zuten. Hurren-
go bilerarako proposamen zehatza prestatu 
zuten batzuen artean. Proposamen horretan 
zehaztu zituzten: noiz, zenbat ordu, hel-
buruak eta  kanpainak (nik eta guk). Forma 
eman zioten egitasmoari eta horretarako 
erreferentziatzat hartu zuten Pello Jauregi 
EHUko irakaslearen artikulu bat1 zioena eus-
kara beharrezkoa egin behar dela, euskal-
dunen jarrera aktiboak direla ezinbestekoak 
eta gainerakoak horretara moldatuko direla. 
Egia auzokoak gonbidatu zituzten egitasmoa 
egingarria zela ikusteko eta jendea berotze-
ko.

1 http://www.argia.eus/argia-astekaria/2474/euskararen-erabilera (Kontsulta 2017-05-25).

ANTOLAKETA
Ekimenaren egitura: faseak

Lehenengo hilabetean: proposamena egin, 
helburuak finkatu eta jendea lotu zen. Fase 
honetan erabaki zen asteartetik ostirala 
bitarte egitea ekimena. Asteburua ekidin 
nahi izan zen jaia antolatzeko beharra ez 
izateko, jai girotik aldendu nahi izan zuten 
lehen mementotik. 

Aurre-lanketa:
• Fisikoki behar zena prestatu, komu-
nikazio lanak irudikatu eta materialak 
sortu ziren. 
• Merkatarien eta kolektiboen zerren-
dak egin eta hortik datuak betetzen 
joan ziren. 
•  Egiakoen esperientziaren kontakizu-
na eraman zuten apirilean posible zela 
ikustarazteko. 
• Ikastaroak eskaini ziren interesa izan 
zezakeen edonorentzako.
• Sinatzaileak lortzeko, beharrak zein 
ziren zehaztu zen. Esku orria diseinatu 
zen, materialak sortu eta datak zehaztu 
ziren (aurkezpena, prentsaurrekoa eta 
abar).  

Aurkezpena herrian maiatzean egin zen 
eta prentsaurrekoa ere handik egun batzue-
tara egin zen, azoka egunean.
 
Lokalaren inaugurazioa maiatzaren amaie-
ran egin zen. 

Maiatzean bisitak eta konpromisoak eska-
tzen hasi ziren eta azaro bitarte lan bera 
errepikatzen ibili ziren, lan automatizatua 
zen egin beharrekoa. Tartean ekintza ugari 
egin zituzten: buzoneoa, jaietako kanpaina, 

www.argia.eus/argia-astekaria/2474/euskararen-erabilera


Argazkia: Alea

Argazkia: Alea
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dekalogoa, ahalduntzeko txapa, gomen-
dioak idatzi eta liburuxka atera… (ikusi ko-
munikaziorako baliabideen atalean) 

Ekimenaren hasieran Guk 75eko kideei 
harrera egin zitzaien eta establezimen-
du aurrean jartzeko alfonbra bat oparitu 
zitzaien. 

Ekimenaren azken egunean argazki erral-
doia atera eta testu  bat irakurri zuten. 

Ekimena pasa ondoren balorazio inkestak 
bidali ziren. 

Gogoetak idazteko liburuxka ere egon 
zen eskura.

Galdetegietako erantzunekin eta egin-
dakoaren kontakizuna jasotzeko as-
moarekin, ondorioen txostena idatzi zu-
ten.

Urtarrilean ondorioen aurkezpena egin 
zen.

Ardura eta lan banaketa

Hasieratik kontzientea izan zen parte 
hartzeko hainbat modu izango zirela, eta 
hortik abiatu ziren. Erre gabe bakoitzak 
ahal zuena egingo zuela erabaki zuten, 
bazegoen denentzako zer egina. Egin be-
harrekoa sinplea zen eta horrek aukera 
ematen zuen bakoitzak zuenetik eskain-
tzeko. Proposamena egin zutenak kontu-
ratu ziren jendea lanerako prest zegoela 
epe jakin bat irauten duten egitasmoeta-
rako. 

Antolakuntzan 20 lagun inguru ibili ziren. 

Bilera batean erabaki zen lau lantalde 
osatzea eta jendea horien arabera antola-

tu zen: komunikazioa, koordinazioa, Nik 
(aktibatu) eta Guk (Agurain prestatu) lan-
taldeak. Koordinazio lantaldean 4 pertso-
na zeuden, lantalde bakoitzeko bana. Tal-
de hori izan zen dinamizatzaile funtzioa 
eta motor funtzioa izan zuena.  

Ahalik eta bilera gutxien egitea adostu 
zen hasieratik eta beharren arabera egin 
zituzten bilkurak. Whatsapp talde bana 
egin zuten lantalde bakoitzean, komuni-
katuta egoteko. Lan oso desberdinak ziren 
eta horretarako lan horietan ondo molda-
tuko zen jendea fitxatu zen. Adibidez: nik 
75 kanpainan, euskaldunengana gerturatu 
behar zen eta haiei egitasmoa azaldu. Ho-
rretarako, saltseroak, maila sozial handi-
koak, kolektiboekin harremanak dituzte-
nak kontaktatu ziren, eta galdetu zitzaien 
ea prest leudekeen lan hori egiteko. Ko-
munikazioan ere kazetariak, bideogintzan 
trebea zen norbait, diseinatzaile bat… ho-
riek lotzea klabea izan zen.   

Guk 75 kanpainan, aldiz, 8 lagun aritu zi-
ren. Bisitak egitea zen garrantzitsuena; 
banaka bakoitzarengana joan, azalpenak 
eman, hurrengoan erantzunaren bila itzu-
li, materiala banatu, gonbidapena eraman 
eta abar. Hurbiltasuna eskaintzea gakoa 
izan zen.

Izen-ematea 

Maiatza eta azaro artean landu zuten 
izen-ematea, sinatzaileak lortzea. Hori 
egiteko bi aukera eskaini zituzten: web-
gunean formularioa bete zitekeen edo 
esku orria (paperean) bete eta egoitzaren 
sarreran jarri zuten postontzian edo pin-
txo-pote egunean entregatu zitekeen.
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PARTAIDEAK
18 urtetik gorakoek hartu dute parte. 
Haurren parte hartzea hasieratik baz-
tertu zen, ez zelako egitasmoa infantili-
zatu nahi. Antolatzaileek haurrei gehiegi 
eskatzen zaiela uste dute: euskal kultura 
kontsumitzea, hitz egitea, euskara zain-
tzea, musika entzutea… eta haurrek hel-
duek egiten dutena egiten dutela kon-
tuan hartuta, helduak direla erreferente 
ondorioztatu zuten. Haurrekin ikaste-
txeekin egin zen lanketa, unitate didak-
tikoa sortu zen antolakuntzatik eta ikas-
tetxe bakoi tzak moldatu zuen ondoren 
bere beharren arabera. Haurrak transmi-
sore bihurtu ziren eta azalpenak emateko 
funtzioa bete zuten euren etxeetan. 

Nik 75 kanpainan 284 norbanakok sinatu 
zuten konpromisoa. 

Guk 75 kanpainan ez zen sinadurarik es-
katzen baina baiezkoa ematen zuten. 9 
erakunde, 84 establezimendu eta 40 ko-
lektibok eman zuten baiezkoa, ezezkoak 
10 izan ziren soilik. Batez ere lan egin zu-
ten kirol elkarteekin, merkatariekin eta 
ostalariekin. 

Gehienak erdaldunak izan ziren eta ha-
sieran bazegoen beldurra gehiegi eska-
tzen ari ote ziren, gero, baina, errealita-
tea bestelakoa izan zen, oso erraz sartu 
zirelako jolasean eta konturatu ziren er-
daldunekin gauza asko egin daitezkee-
la. Ukiezina zirudien esparruan gehiago 
esplotatu daitekeen eremua deskubritu 
zuten.

2 https://asociacionacicsa.wordpress.com/2016/07/22/egunerokoan-euskaraz-bizi-nahi-dugu-
lako-75-ordu-euskaraz/ (Kontsulta 2017-05-26).

3 https://e.issuu.com/embed.html#26789883/40219560 (Kontsulta 2017-05-26).

Ekimenak iraun zuen lau egunetan “jen-
dea begiak eta belarriak ireki-irekie-
kin egon zen ea zer harrapatzen zuen”. 
Banakako bisitek eta gonbidapenek ga-
rrantzitsu sentiarazi zituzten. Lehenen-
go egunean haientzako egin zen ekital-
dia euskaraz izan zen eta esaten zena 
jarraitzeko azalpen-orria banatu zitz-
aien. “Lehen orduak ziren eta euskal-
dunok lizentzia genuen euskara hutsez 
aritzeko”. 

Erakundeen parte hartzea

Hasieratik erakundeetatik aparte egotea 
erabaki zen, “herriak antolatua herria-
rentzat” egin nahi izan zen. Diru laguntzen 
menpekotasunik gabe. Ez zen erakundeen 
ekarpen ekonomikorik bilatu ez eta beste-
lako inplikaziorik ere. Udalarekin egin zen 
lanketa herriko beste eragileekin egin zen 
lanketaren parekoa izan zen.

Parte hartzeko laguntza tresnak 
BALIABIDEAK

- Merkataritza mapa2: guk 75 kanpainako 
partaideekin osatu zen.

- Esku orria: azalpenak eta izena emate-
ko triptikoa atera zen.

- Gomendioak3: webgunean eskura zeu-
den eta horrez gain, astero gomendio 
bat kaleratzen zuten sarea sozialen bidez 

https://asociacionacicsa.wordpress.com/2016/07/22/egunerokoan-euskaraz-bizi-nahi-dugulako-75-ordu-euskaraz/
https://asociacionacicsa.wordpress.com/2016/07/22/egunerokoan-euskaraz-bizi-nahi-dugulako-75-ordu-euskaraz/
https://e.issuu.com/embed.html#26789883/40219560
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zabaltzeko bideo formatuan. Ahaldun-
du Erabaki,  Aktibatu, Ekin, Edonon eta 
Edonorekin,  Motzean Beti Euskaraz, Zuk 
Euskaraz eta Besteak Erdaraz, Animatu 
Besteak Euskaraz egiten, Eroso Sentitu 
Irribarrea Lagun, Da una Oportunidad de 
Hablarlo eta En Grupo. Gomendio guztiak 
biltzen zituen liburuxka ere atera zen. 

- Txapa: ahalduntzeko txapak atera ziren 
eta partaide bakoitzari oparitu zitzaion 
bat. “Hartu dut erabakia! Nik 75”

FINANTZAZIOA
Olbea Aguraingo euskara elkarteak diru 
kopuru bat eman zuen eta gainerako 
guztia kamiseta, pintxo eta ekintzeta-
tik atera zen. Euskarri komunikatiboak 
ateratzeko, ikastaroak ordaintzeko eta 
atera ziren beste materialetarako erabili 
zen dirua. Gainontzekoa lan boluntarioa 
izan zen.

KOMUNIKAZIOA
Kanpora begira egindako lanketa komu-
nikazio lantaldeak egin zuen. 

-Hedabideek jarraipen handia egin 
zieten eta medio askotan atera ziren. 
Etengabea izan zen hedabideen inte-
resa eta horrek asko lagundu zuen he-
rrian nahiz herritik kanpo egitasmoa 
zabaltzeko. 

Barrura begirako komunikazioa koordi-
nazio lantaldean egin zen batez ere; bile-
retan, emailen bidez eta ostiraletan topa-
lekuan elkartzen zirenean. 

Komunikaziorako BALIABIDEAK

Webgunea: informazio guztia eskuratze-
ko, jarraipena egiteko, izena emateko eta 
kontakturako erabili zen. 

Azalpen esku orriak: ekimenaren nondik 
norakoak azaltzen zituen.

Bideo gomendioak: astero zabaldu zuten 
gomendio bakoitzeko bideo bat.

Gomendioen liburuxka: euskaldunentzako 
eta erdaldunentzako gomendio sorta.

Txapak: “hartu dut erabakia” zioen mezuak; 
ez identifikaziorako ahalduntzeko baizik. 

Kamisetak: partaide gehienek erosi zuten 
kamiseta eta ondoren, sare sozialen bidez 
bakoitzak, kamiseta soinean zuela, argaz-
kia partekatzen zuen.

Sare sozialak: mezuak eta deialdiak zabal-
tzeko erabili dira.

https://www.youtube.com/watch?v=RrcC9YIAl_Q
https://www.youtube.com/watch?v=RrcC9YIAl_Q
https://www.youtube.com/watch?v=H3vnLb8BMyo
https://www.youtube.com/watch?v=dYMIHt5l55A
https://www.youtube.com/watch?v=9OUyfD7LHi0
https://www.youtube.com/watch?v=9OUyfD7LHi0
https://www.youtube.com/watch?v=icDo_MShyjk
https://www.youtube.com/watch?v=NNpwLcflMqA
https://www.youtube.com/watch?v=NNpwLcflMqA
https://www.youtube.com/watch?v=zGgMN40L6vA
https://www.youtube.com/watch?v=zGgMN40L6vA
https://www.youtube.com/watch?v=vkliMoly5-M
https://www.youtube.com/watch?v=vkliMoly5-M
https://www.youtube.com/watch?v=vkliMoly5-M
https://www.youtube.com/watch?v=hxAIxs9cKdk
https://www.youtube.com/watch?v=hxAIxs9cKdk




Argazkia: Alea
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Egoitza: itxi berri zegoen denda bat lortu 
zuten erreferentzia espazio moduan Kale 
Nagusian (gastuak ordaintzearen truke). 
Ekainetik aurrera ostiralero pintxo potea 
antolatzen zen autofinantzaketarako eta 
kultur ekintzaren bat ere antolatu zuten 
bertan. Topaleku gisa funtzionatzen zuen 
eta jarraipena egiteko baliagarria zen ber-
tan biltzen zirelako antolaketan zebiltza-
nak.

Plotterrak: aurkezpenetarako eta kalean 
presentzia izateko euskarri moduan erabili 
ziren. 

Ekintzak: kontzertuak, emanaldiak, ber-
tso-saioa, zurrakapotea, pintxo poteak...

Ikastaroak: herritarrentzako irekiak izan 
ziren. Merkatariekin egin ziren Topagu-
neak eskaintzen dituen tailerrak, Compar-
timos Guk 75 kanpainakoekin eta Zergatik 
ez? Nik 75ekoekin. Emunek eman zuen 
TELP saioa eta AEKk eskaintzen duen eus-
kAHALdun tailerra ere egin zituzten.

Aurkezpena eta prentsaurrekoa: kanpai-
naren hasiera kaleetan zehar egin zen eta 
prentsaurrekoa azoka egunean.  

Alfonbrak: Guk 75 ekimenean parte hartu 
zuten merkatarientzako oparia izan zen, 
lau egunetan ikusgarri izan zitezen euren 
espazioak.

Dekalogoa: Aguraingo hormetan jartzeko 
sortu zen euskarria gomendio eta azalpe-
nekin (A1 formatuan).

Buzoia: lokalaren kanpoaldean postontzia 
jarri zen izen emate orriak bertan sartzeko. 

Jaietako kanpaina: banderatxoak, ahal-

4 https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg (Kontsulta 2017-05-26).

5 https://www.youtube.com/watch?v=KCMaWAu-7zM&feature=youtu.be (Kontsulta 2017-06-02).

duntzeko mezua duten txapak, tabernetan 
eskatzeko kanpainak; horiez gain jaietako 
egitarauan dekalogoa sartu zen. 

Lekukotzak jasotzea: bideo batzuk jaso 
ziren eta ikusgai daude Youtubeko Agura-
inen euskaraz kanalean4. Arabako Foru Al-
dundiak bere aldetik interesa adierazi zuen 
eta, orain, euren bitartez, bideoz jasotzen 
ari dira testigantzak. 

Ikastetxeentzako fitxak: haurrekin ekime-
na lantzeko dinamikak biltzen zituen uni-
tate didaktikoa sortu zuten eta, ondoren, 
ikastetxe bakoitzak bere beharretara mol-
datu zuen. 

Kartelak: deialdiak, ekintzak, abisuak eta 
bestelako informazioa kaleratzeko erabili 
zituzten, guztietan antzeko diseinua erres-
petatuz. 

Eskerrik asko mezua: amaieran egin zen 
irudia zabaldu zen parte hartzearen esker 
ona adierazteko. 

Dokumentala5: Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzaz dokumentala grabatu zuten eki-
mena pasa ondoren egindakoaren kontaki-
zunaren artxiboa moduan.

https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg
https://www.youtube.com/watch?v=KCMaWAu-7zM&feature=youtu.be
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HARREMANAK
Aurrez aurreko harremanak izan ziren gako 
garrantzitsua. Banan-banan landu zituzten 
harremanak. Nolakotasuna izan zen gakoa, 
gertutasuna adieraztea. Hasieran 6 hilabete 
asko zela uste bazuten ere, herria prestatu 
beharra zegoen eta harremanak eta errit-
moak zaintzeak eman zituzten emaitza onak. 
Harrera oso ona izan zen herritar guztien 
partetik eta horrek asko lagundu zuen fun-
tzionamenduan, planteatzen zena onartu 
zutelako eta egingarri ikusten zelako. 

Giro oso ona izan zuten antolatzaileen ar-
tean eta gainera, lanerako jendea prest ikus-
teak indarra ematen zien aurrera egiteko. 
“Egiten ari ginenarekin ondo pasatzea ga-
rrantzitsua zen”. Konfiantzazko harremanak 
sortu ziren. Elkarren arteko zaintza egon da, 
prestutasuna handia izan da, batak ezin zue-
nean segituan azaltzen zelako beste norbait 
lan hori egiteko prest. 

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Ez ziren iritsi 18-25 urte bitarteko gazteen-
gana nahi bezala. Uste dute gazteek ez du-
tela egingarri ikusten halako ekimena eta 
planteatu zuten moduan ezin izan zuten 
euren parte hartzea bermatu. 

Autogestioak eta autofinantzaketak mo-
tibazio handia eman zien antolatzaileei. 
Jendea oso pozik zegoen euren kabuz egin 
ahal izan zutelako proposatutakoa.

ONDORIOAK
Bidali zen balorazio inkesta 100 lagunek 
erantzun zuten eta hortik atera ziren on-
dorio nagusiak: 

• Halako ekimen batek hizkuntza mu-
dantzak ahalbidetzen ditu, ordura arte 
gaztelaniaz ziren harremanetan al-
daketa gertatu da.

• % 86k euskaraz irabazitako harreman 
horietan jarraitzeko asmoa duela esan 
zuen. 

• % 80k lehen hitza euskaraz egin zue-
la esan zuen baina bigarren hitza eus-
karaz egin zutenen kopurua % 20 izan 
zen. Horrek adierazten du eusteko 
zailtasun handiak daudela. Ohiturei au-
rre egiten eta horiek aldatzeko bidean 
ibilbide luzea dago egiteko. “Entrena-
mendu gehiago behar dugu”.

Antolatzaileen hitzetan egin-
dako hausnarketa, ondorio eta 
gakoak:
«Moduak egiten du eragina izatea».

«Gauzak nola egin eta nola planteatzen 
diren garrantzitsua da. Nolakotasuna-
ri garrantzia eman behar zaio». Adibidez, 
harremanak nola landuko diren, komuni-
kazioa nola landuko den partaideen perfil 
bakoitzarekin eta abar. 

«6 hilabeteetan egin zen lanketa eta hiz-
kuntzen pedagogia izan zen garrantzitsue-
na, 75 orduak azken esprinta besterik ez 
ziren izan». 

«Euskararen erabileraz hitz egitea kea da, 
ezin da ukitu, ezin da jakin gertatzen ari 
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den ala ez, sentsazio hori fisiko bihurtzea 
izan zen klabeetako bat».

«Espazio erreferentziala izatea oso ga-
rrantzitsua izan da guretzako».

Komunikabideek eman zieten atentzioa 
oso lagungarria izan zen herrian zehar 
asmoa zabaltzeko eta, orain, kezka su-
matzen da gainerako herriek ez dutelako 
atentzio hori izango. Izan ere, ekimenak, 
berritasuna galtzen duen heinean, inda-
rra galduko du komunikatiboki. «Herrian 
asko landu daiteke komunikazioa, maila 
lokalean asko eragin daiteke». 

«800 euskaldunetatik 300ek sinatu dute. 
Sinatu ez duten 500ak kontuan hartu be-
har dira. Hausnarketa egin beharra dago 
arrazoiak anitzak izan baitaitezke; izan 
daiteke kopuru handi bat konpromiso hori 
hartzeko prest ez dagoena edo ez dela 
erakargarria eta ez dela haiengana iritsi». 

«Guk 75 kanpaina baloratzea zaila da oso 
heterogeneoa izan zelako». Hala ere, an-
tolatzaileen esanetan, adostasun soziala 
lortu da eta aurrera begira lanketa egiteko 
jarrera ona dago. 

«Ekimenak euskara erabiltzeko inertzia 
soziala utzi du: erraztasuna eta askata-
suna».

AURRERA BEGIRA
«Euskarari gehiago eustea nola lortu da 
gakoa. Teknikak existitzen dira, modu ma-
siboan teknika horiek barneratzeko peda-
gogia egin behar da bai erakundeen aldetik 
eta baita herritik ere». 

Bi mezu nagusi dira zabaldu beharrekoak 
antolatzaileen ustez:

• Euskaldunek euskarari eustea: mezu 
horrek ez du zertan erradikala izan, 
naturala izan beharko litzateke, eta ez 
litzateke frenatu behar. Alderantziz, 
hauspotu beharko litzateke hizkuntza-
ren pedagogia eginez. 

• Erdaldunek oztoporik ez jartzea: 
onartu behar dute euskaraz egingo 
dieten pertsonak daudela eta akaso 
ez dutela dena ulertuko. Erakundeek 
lan egin beharko lukete erdaldunen 
portaeretan aurrerapausoak gerta dai-
tezen.

«Horrelako ekimenak martxan jarri diren 
herriek adierazpena egin beharko luke-
te elkarrekin. Gizarteari eskaera egiten 
publikoki ateratzea ideia ona litzateke. 
Eskaera izango litzateke jokabide eta por-
taera batzuk izatea. Herriek halako ekime-
nak martxan jarri nahi balituzte komuni-
katiboki bidea erraztuko litzaieke, gainera. 
Erakundeek halako zerbait planteatzeko 
esperoan bagaude ez goaz inora».
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AIARALDEA
( A r a b a -  B i z k a i a )

B i z k a i a :  U r d u ñ a ,  A r a k a l d o ,  A r r a n k u d i a g a - Z o l l o  e t a  O r o z k o
A r a b a :  A m u r r i o ,  L a u d i o ,  A r t z i n i e g a ,  A i a r a  e t a  O k o n d o

E u s k a r a r e n  e z a g u t z a  d a t u a k :
% 12,2 (lagunen artean),    % 60,5 (Ikaskideen artean),    % 12,8 (lankideen 

artean)
E u s k a r a r e n  e r a b i l e r a  d a t u a k : 

% 1 (lagunen artean),    % 16 (Ikaskideen artean),    % 3,7 (lankideen artean)
Arabarren euskararen ezagutza, erabilera eta iritziak, 2015. Aztiker

AIARALDEA EUSKALDUN! 
KONPROMISOA ETA MAITASUNA
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
Abenduaren 3an, euskararen nazioar-
teko egunean, eskualdeko herri guztiek 
elkarrekin ekimen bateratzaile eta agluti
natzailea egitea proposatu zen Aiaralde-
ko euskararen Kontseilutik. Herri eta au-
zoetako herritar eta elkarteak batu ziren 
euskararekiko konpromisoak azaldu eta 
jendaurrean berresteko. Eguneroko bi-
zitzan euskaraz bizi nahi dutenen aukera 
adierazi nahi izan zen, eta bide horretan 
konpromisoa eta maitasuna beharrezkoa 
direla azpimarratu. 

«Denek zerbait gehiago egin dezakegu» 
(euskaldunak, erdaldunak edo euskara 
pixka bat baino ez dakienak) ideiari eu tsi 
eta eskualdean euskararekiko konpro-
misoak bildu ziren (kolektibo, norba-
nako, egun bateko edo epe luzekoak). 
Konpromisoei garrantzia eman zitzaien 
arren, gogoeta ere sustatu nahi izan zu-
ten hainbat galdera eginez: zer egin de-
zaket nik euskararen normalizazioaren 
bidean? Zein konpromiso hartu dezaket? 
Nork bere konpromisoa hartzea izan zen 

helburua, norbanako moduan edo elkarte 
moduan, eta behin eta berriro eman zen 
aditzera esker ona eta errekonozimendua 
konpromiso guztiek zutela. 

 Euskararen alde egotetik euskararen alde 
egitera igarotzeko, eskualdeko herritarrak 
Amurrion (eskualdearen erdian) biltzeko 
apustua egin zuten eta, bertan, goiz osoko 
egitaraua antolatu zuten. Konpromisoak 
berretsi, konpromisoen lorategia osatu 
eta Flashmob-a egiteko ekitaldia izan zi-
ren ekintza nagusienak. Herri bakoitzetik 
Amurriora iristeko ibilbide desberdinak 
diseinatu ziren eta hala egin ziren ibilbi-
deak trenez, oinez, kotxez, bizikletan eta 
abar. Goizeko plana egitea erabaki zen, 
herri bakoitzak bere tokian arratsaldez 
ekimenarekin jarraitzeko aukera izan ze-
zan. Hala ere, herri batzuek aldez aurretik 
egin zituzten ekitaldi eta ekintzak ekime-
na hauspotzeko asmoz eta beste batzuek 
egunean bertan arratsaldez egin zuten ja-
rraipen moduan. 

Apustua handia izan zen, izan ere Aiaral-
deko herrietan ez dago ohiturarik beste 
herri batera joateko halako ekintza batera. 
Euren artean harremanak egon arren, alde 
handia dago zona batetik bestera eta ez da 
hain naturala denak batera jotzea.



23

TESTUINGURUA
2016ko otsailaren 12an Aiaraldea eskualde-
ko (Aiara, Amurrio, Arakaldo, Arrankudia-
ga, Artzeniega, Laudio, Okondo, Orozko 
eta Urduña herriek osatzen dute) hainbat 
esparrutako 40 entitatek osatu zuten eus-
kararen normalizazioan elkarlanean ari-
tzeko helburua duen Kontseilua. Kontseilua 
sortzearekin hainbat arlotan eragitea lortu 
nahi dute: euskararen normalizazioan par-
te hartzen duten eta parte hartu nahi duten 
eragileen arteko elkarrekintza, gogoeta fo-
roa, estrategiak diseinatzeko eta gauzatzen 
laguntzeko euskarriak sortzea, erreferente 
izatea, erakundeekiko eta entitate priba-
tuekiko harreman aktiboa izatea, bilgune 
iraunkorra eskaintzea eta sinergiak bilatuko 
dituen gunea. Helburu horiekin lanean hasi 
ziren. Kontseiluko kideen artean harre-
manak bazeuden baina ez zegoen marko 
konpartiturik eta hori bermatu zuen Kont-
seiluak. 

Herri bakoitzak bere errealitate soziolin-
guistikoa du eta egoera ez da berdina toki 
guztietan, gainera, bakoitzak dituen bi-
tartekoak ere desberdinak dira. Ilusioa eta 
motibazioa berpiztu nahi ziren. Euskara-
ren ezagutzatik erabilerara salto egin nahi 
zen, izan ere, ezagutza % 50ekoa da baina 
erabilera oso baxua. Etengabeko kezka da 
hau eta, esparruen arabera kezka hori al-
datzen den arren, Kontseilua osatzen duten 
kide guztiek zuten kezka hori. Euskaldunen 
ahalduntasuna maitasunez kaleratu nahi 
izan zen ekimenaren bidez.

Kontseilua sortu eta atera zen lehenen-
goetako ideia izan zen euskararen eguna 
elkarrekin antolatzea. Baina ospakizuneta-
tik harago joan nahi izan zuten eta orduan 
atera zen konpromisoen ideia, beharra ze-
goelako norbanako, erakunde eta elkarteek 

aldarrikapenak egin zitzaten euskararen 
alorrean. 

Horretarako flashmoba aitzakia moduan 
erabili zen eta deialdian dantza hori elkarre-
kin egiteko deia egin zuten.

Ideiaren garapena

Haize errota mugimenduan jarriz, konpro-
misoak mugimenduan jartzea izan zen ideia.

«Proposamena egin zitzaien herrietako tal-
deei urteko euren jardunean euskara plan-
gintzetan sartzeko. Euren bizipenetako ar-
datz izatea proposatu zen. Hori urrats bat 
da. Eskaera nagusi bat egin da euskaraz bizi-
tzeko nahia adierazteko eta hemen gaudela, 
bagarela eta ez gutxi gainera. Horri erantzun 
behar ziola jaso nahi izan genuen».

«Konpromisoa zama eta lanarekin erlazio-
natzen da askotan eta horregatik lotu zen 
maitasunarekin, maitasunez egin nahi ze-
lako, inor derrigortu gabe eta giro onean. 
Euskaraz egiteak dakartzan onuretan sakon-
du nahi izan zen eta bide hori izan zen landu 
zena». 

Konpromisoaren eta maitasunaren ideiare-
kin adierazi nahi izan zen, batetik, konpro-
misoa euskararen erabileran pauso berriak 
emateko, ahalik eta jende gehien inplikatze-
ko eta norbanakoen zein kolektiboen ekar-
penak egiteko beharrezkoa dela. Euskararen 
alde egotea ez baita nahikoa: euskararen alde 
zer edo zer egin behar dela adierazi nahi izan 
zen. Bestetik, maitasunaren ideiarekin eus-
kararen aldeko konpromiso horiek boronda-
te onenarekin eta maitasunez egiten direla 
adierazi nahi izan zen, hizkuntzarekiko mai-
tasunez, alegia. Bide hori, gainera, elkarrekin 
egin nahi izan zen, elkarrekiko errespetuan 
eta aintzatespenean oinarrituta
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ANTOLAKETA
Herri bakoitzak nahi izan zuen eran lan-
du zuen ekimena eta, hala, bakoitzaren 
ezaugarriak kontuan hartu zituen lanke-
ta egin zen. Lanketa herriz herri egin zen 
arren, Kontseiluko Talde Eragilea osatzen  
duten 10 pertsonez gain, lantalde desber-
dinak sortu ziren ibilbideak, egitaraua, 
komunikazioa, hezkuntza zentroak eta 
konpromisoak lantzeko. Lantaldeak herri 
desberdinetako kidez osatu ziren, bakoitza 
3-4 pertsonaz osatua. Euren arteko koor-
dinazioa oso garrantzitsua izan zen; talde 
eragileak hartu zuen koordinazio funtzioa. 
Kontseiluan egun erdiko lanean dagoen 
langileak talde eragilean parte hartu zuen. 

Herriz herri eta esparruz esparru, eragileak 
izan zitezkeen pertsona eta kolektiboak bi-
latu ziren eta eurekin egin zen zuzeneko 
harremana. Euren artean errealitatea oso 
desberdina izan arren, puntu komunak bi-
latzen ahalegindu ziren. 

Herri batzuetan lehen pausua izan zen 
baiezko ziurra emango zuten eragileen-
gana joatea lehenik eta, ondoren gaine-
rakoengana. 

Ekimenaren egitura: faseak

Ekaineko Kontseiluan erabakia hartu zuten 
abenduaren 3ko eguna elkarrekin egiteko.

• Hasieran ideia zaparrada egin zen, 
eta orduan sortu zen ideia. 

• Ordurako talde eragilea sortua ze-
goen.  

Iraila- abenduan aurre lanketa egin zen. 

• Lantaldeak sortu ziren: ibilaldiak, 
konpromisoak, egitaraua eta azpie-
gitura, hezkuntza zentroak, gazteak 
eta unitate didaktikoa. Udalerrietako 
kide desberdinek osatu zituzten tal-
de horiek. 

Abenduak 3: eskualde mailako ekimena 
Amurrion.

Balorazio bilera: ekimena pasa ondoren 
bilera berezia egin zen balorazioa egi-
teko eta balorazioak jasotzeko aukera 
egon zen bai emailez eta bai formulario 
bitartez. 

Konpromisoak

Hausnarketa bultzatzeko asmoz, norbanako 
eta kolektiboei galdetzen zitzaien ea nahikoa 
egin zuten edo ea egin zezaketen gehiago 
euskararen erabilera areagotzeko. Inor estutu 
gabe, pausoz pauso egin beharreko bidea dela 
azaldu zen eta bide horretan denen ekarpena 
ezinbestekoa zela; bakoitzak nahi zuen mo-
duan egiteko aukera zegoela. 

Konpromisoak izan zitezkeen aktiboak edo 
pasiboak  (irratia euskaraz entzuteko erabakia 
hartzea, adibidez).

Abenduaren 3an hartutako konpromiso ho-
riek publiko egin ziren Amurrioko plazan. 
Mikrofonotik esan zituzten konpromisoak 
banan-banan. 83 konpromiso jaso ziren eta 
denbora beharko da konpromiso horien 
emaitzak zeintzuk izan diren aztertzeko. 
Konpromiso horiek egin ziren publiko baina 
antolatzaileek urrunago iritsi zirela uste dute, 
bai norbanako bezala nahiz kolektibo bezala 
konpromisoak gehiagok hartu zituztela, ale-
gia. 



Argazkia: aiaraldea.eus

Argazkia: aiaraldea.eus
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Izen-ematea: 

Konpromisoak biltzeko formularioa sortu 
zuten emailez jasotzeko. Bertan jaso zi-
ren banako nahiz taldeek hartu zituzten 
konpromisoak. Paperean entregatzeko 
aukera ere izan zen eta, batez ere, egin 
ziren harreman-bileretan eskuratu ziren. 

Bilerak

Talde Eragileak 3 astetik behin egiten zi-
tuen bilerak. Ekimenak intentsitatea har-
tu ahala maiztasun handiagoarekin egin 
zituzten bilkurak, erritmoa azeleratu ze-
nean hori egiteko beharra ikusi zutelako.

PARTAIDEAK
Herritar guztiei modu berean parte har-
tzeko deialdia egin zitzaien. Parte hartzai-
le gehienak euskaldunak izan ziren. Baina 
euskaraz ez zekitenek ere parte hartu zu-
ten. Parte hartzaileen artean konpromiso 
maila desberdinak izan zituzten.

Adin guztietako jendeari irekia izan zen 
ekimena. 

Ikastetxeen bidez, 6.000 familiatara iritsi 
ahal izan ziren. Ekimenaren eguneko par-
te hartzean nabaritu zen, familia asko ber-
taratu zirelako. 

1 https://docs.google.com/document/d/11AGWZwtNPVY_tOW9xkIRVKCJkXm6HA8OFNgBuZ-
bEejQ/edit (Kontsulta 2017-05-16).

Erakundeen parte hartzea

Azken astean sortu ziren bideo katee-
tan 9 udalerrietatik 5 alkatek hartu zu-
ten parte euren konpromisoa adieraziz. 
Konpromisoak hartzeko gonbita egiten 
zioten batak besteari. Batzuek alderdi 
moduan  konpromisoa hartzea ere lortu 
zen. 

Kontseiluak 10 hitzarmen ditu udalerri 
guztiekin. Orokorrean ekarpen ekono-
mikoa egiten dute, baina ekimen honen 
harira, ekarpen ekonomikoaz gain euren 
konpromisoa adierazi zuten. 

Partaideentzako BALIABIDEAK

• Ideiategia1:  Euskaraz egiteak 
dakartzan onuretan sakontzeko 
eta konpromisoak zeintzuk izan zi-
tezkeen pentsatzeko ideiategia sortu 
zen. 

•  Unitate didaktikoa: lantalde bat 
izan zen materiala sortzeko ardu-
ra hartu zuena. Ikasle guztiek gaia 
lantzeko sortzeak emaitza oso onak 
eman zituen eta ekimena igaro os-
tean ere gaia lantzeko baliagarria iza-
ten jarraitzen du. 

• Haize errota: sinbolo moduan era-
bili zen. Tailerrak antolatu ziren he-
rrietan haize errotak egiten ikasteko 
eta bertan konpromisoak idazteko. 
Konpromisoak mugimenduan jarri 
nahi izan ziren. 

https://docs.google.com/document/d/11AGWZwtNPVY_tOW9xkIRVKCJkXm6HA8OFNgBuZbEejQ/edit
https://docs.google.com/document/d/11AGWZwtNPVY_tOW9xkIRVKCJkXm6HA8OFNgBuZbEejQ/edit
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• Dantza tailerrak: egun horreta-
rako egin zen kantarekin koreogra-
fia diseinatu zen. Dantza tailerretan 
koreografia hori ikasteko aukera es-
kaini zen. Plaza librean egin ziren 
tailerrak, modu irekian, baita ikaste-
txeetan ere. 

• Aterkiak: dantzaren koreografian 
erabili ziren. 

FINANTZAKETA
Herrietako udalek, Arabako Foru Aldundiak 
eta kontseiluko bazkideek  finantzatu zuten 
ekimena. 

KOMUNIKAZIOA
Ekimenak izan zuen erantzun onaren arrazoi 
nagusietakoa izan zen komunikazio kanpaina 
desberdina egin izana. Zerbait desberdina es-
kaini zen; nahiz eta helburu bera izan modu, 
jarrera eta egitekoak desberdinak izatea ga-
rrantzitsua izan zen. 

Komunikazioan egin zen lanketa klabea izan 
zen prozesua aurrera atera ahal izateko. Aia-
raldeko komunikazio leihoak indar handia du 
eta bera izan zen ekimenaren bozgorailu. Ho-
rrez gain, aurrez aurreko harremanak izan zi-
ren gako nagusia. «Kafe asko hartu genituen». 

Aurrez aurreko komunikazioa asko landu zen 
eta horrek harremanetan sakontzea eta jen-
dearengana modu pertsonalean iristea ekarri 
zituen. Klabe garrantzitsua izan zen aurrez 
aurreko harremanetan apustua egitea. Asko 
landu zen komunikazioa ikasleen bitartez, 
hezkuntza zentroetan. 

Hedabideak

Hedabideekin ez zen lanketa berezirik egin. 
Zonalde mailan egin zuten lanketa Aiaraldea 
komunikazioarekin; haien inplikazioa handia 
zen eta haiek hartu zuten egitasmoa kanpora 
ateratzeko eta komunikatzeko ardura. 

Hedabideetan erabili ziren euskarriak oso 
baliagarriak izan ziren, baina azpimarraga-
rria izan zen aurrez aurreko harremanen 
garran tzia, eta, nola ez, egindako komunika-
zio eta telefono deiak. Kanpora begira eus-
karri komunikatiboak sortu ziren (bideoa, 
kanta, kartelak eta abar) eta barrura begirako 
komunikazioan bilerak eta lantaldeen arteko 
koordinazioa izan ziren elementu garrantzi-
tsuenak. 

Inguruko aldizkarietan publizitatea jarri zen. 

Irudiak eta leloa: 

Konpromisoak mugimenduan jartzeko ideia 
haize errotaren bidez lortu zuten. 

Koloretako aterkiak: euria egin ala ez, goitik 
behera euskara ari zuela irudikatzeko nahia-
rekin atera ziren. Euskararen aterki izateko 
norbanako bakoitzak abenduaren 3an Amu-
rriora eramandako hitz, jolas, maitasun keinu 
eta konpromisoen errotatxoak sortu ziren.
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Komunikaziorako BALIABIDEAK 

Azalpen bideoa: https://vimeo.
com/188623536

Kanta eta dantza ikasteko bideoa: https://
vimeo.com/188999897

Kanta: https://drive.google.com/file/d/0B_
xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view

Flashmoba: https://vimeo.com/194744742

Formularioa: https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y
19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?
c=0&w=1

Bideoklipa: https://vimeo.com/192116778

Bideo kateak: ekimenaren  aurreko astean, 
motorrak berotzeko, pertsona eta taldeek 
elkar izendatuz sortu zituzten bideo kateak. 
Batak besteari konpromisoak hartzeko eskae-
rak egin zizkion. WhatsApp bidez eta beste 
sare sozialen bitartez zabaldu ziren bideoak. 
Aiaraldea.eus en ere ikusgai jarri ziren.

Sare sozialak: WhatsApp, Facebook eta Twi-
tter izan ziren gehien erabili zirenak. 

Emailak: elkarren artean komunikatuta ego-
teko ezinbestekoak izan ziren. 

Erdaldunentzako azalpen testua prestatu 
zen.

Konpromisoen ideiategia: dokumentu ho-
rren erdaldunentzako itzulpena egin zen. 

Kartelak: atera zen kartel nagusiaz gain, Uda-
lek euren programazioa argitaratzeko ekime-
nak erabili zuen sinbologia eta estilo bera era-
bili zuten. Atera ziren bestelako kartelak ere 
euritakoen salmenta iragartzeko eta deialdi 
desberdinak jartzeko kartel mutua, adibidez. 

Esku orriak: azalpen eta ideiategia biltzen zi-
tuen eta atzeko partean haize errota egiteko 
txantiloia zuen. 

Balorazioa egiteko formularioa: emailez bi-
daltzeko aukera egon zen. 

Bideo kronika: https://vimeo.com/194417626

Ikastetxeetako ekintzen bideoak:

• https://vimeo.com/194310403

• https://vimeo.com/194062793

• https://vimeo.com/194001297

• https://vimeo.com/193519468

• https://vimeo.com/192234713

HARREMANAK
Ekimena aberatsa izan zen, harreman 
asko eta anitzak egin zirelako. Hasiera-
tik aurrez aurreko komunikazioari heldu 
zitzaion, ikusi zelako garrantzitsua zela 
jendearekin egotea, azalpenak ondo eta 
bakoitzari zegokion moduan ematea. An-
tolakuntzan ibili direnen ustean hori izan 
da mezua eta asmoa zabaltzeko biderik 
eraginkorrena. 

Lantaldeetan eta talde eragilean euren 
artean zaindu ziren harremanak. Parte 
hartzeko intentsitate desberdinak egon 
arren errespetatu ziren erritmo desberdi-
nak. Antolakuntzan ibili zen jendeari gal-
detu zitzaion zertarako prest zegoen eta 

https://vimeo.com/188623536
https://vimeo.com/188623536
https://vimeo.com/188999897
https://vimeo.com/188999897
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://vimeo.com/194744742
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1
https://vimeo.com/192116778
https://vimeo.com/194417626
https://vimeo.com/194310403
https://vimeo.com/194062793
https://vimeo.com/194001297
https://vimeo.com/193519468
https://vimeo.com/192234713
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bakoitzak nahi zuena eta emateko prest 
zegoena emateko aukera izan zuen. 

Ekimena amaitzeaz bat Euskararen etor-
kizuna Aiaraldean gogoeta jardunaldia 
antolatu zuten Amurrion. Horrek des-
kantsurako tarte gutxi eman zien, eki-
mena asimilatu gabe aurrera egin zuten. 
Gehiegi izan zela uste dute antolakuntzan 
ibili zirenek. Hala ere, bakoitzak bere lan 
esparruak eta bere ardurak izan zituen. 
Horietan egon zen intentsitatearengatik 
eta euren buruari jarri zioten exijentzia 
maila altuarengatik, sentsazioa izan zuten 
batzuetan ez zutela nahi bezala erantzun. 
Jardunaldien ostean deskantsua behar 
izan zuten, baina berriro berpiztu eta au-
rrera begirako tesituran jarri dira gogotsu. 

«Harremanak errazak dira. Mezua oso ar-
gia zen. Esaten genien — Hau da eskaint-
za, ez baduzu parte hartu nahi lasai, baina 
elkarteko bileran emango duzu honen be-
rri, mesedez? —»

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Oztoporik izan ez arren, barruko bertigoa 
izan zutela zioten antolatzaileek. Ekime-
nak hartu zuen dimentsioak beldurra sortu 
zien, ea gai izango ote ziren sortu zenari 
erantzuteko. «Liskarrik ez dugu izan gure 
artean, liskarrak sortzen dira bizitza pu-
blikoan, deialdi publikoekin, eskakizunekin 
…»

 «Ikastetxeek lan karga handia dute, eurek 
hartzen dute zama handiena eta, berez, 
dagoeneko betetzen duten ardurari bes-
te lan karga bat gehitzen zaie horrelako 
egitasmoekin. Ulertu behar da hezkun-
tza komunitatearena dela ardura eta ez 
ikastetxeena. Hezkuntzaren bidez gauzak 
konponduko direla ematen du baina gero 
errealitatea ez da horrela». Horri errepa-
ratzeko eta esparru horretan inplikatzeko 
beharra dagoela adierazi zuten arduradu-
nek. 

Indar gunea izan zen denbora eta baliabi-
de gutxirekin iritsi zirela esparru askotara. 
Urte osoko lanketa batekin esparru gehia-
gotara iritsiko liratekeela uste dute. Tokian 
toki, lanketa desberdina izan zela diote eta 
horrek asko aberastu zuela ekimena. 

Talde eragilean harremanetarako gaita-
suna egon zen. «Kimika positiboa dago».

Talde-lanetik abiatu izanak, eta hasiera-
tik aniztasunean oinarritua izateak, ekarri 
zuen babes eta erantzun handia. Elkarlana 
izan zen gakoa, udalerri guztiak elkarrekin 
aritzea.



Argazkia: aiaraldea.eus
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ONDORIOAK
Baliagarria izan zen aktibaziorako eta ha-
rremanetan sakontzeko. «Harremanetan 
sakontzen denean emaitza positiboak lor-
tzen dira. Sortzen dituzun harremanetan 
euskara sustatzeko gaitasuna izanez gero, 
esparruak irabazi izanaren sentsazioa 
duzu». 

«Plaza beteta ikusi genuenean harritu-
ta geratu ginen. Txiki geratu zen plaza. 
3.000 pertsona egon ziren. Nola kalkulatu 
zenbatek parte hartu zuten, guk eskatu 
genien konpromisoa bai baina nola neur-
tu? Erantzuna izugarria izan zen egunean 
bertan. Jende askorengana iritsi gara, hori 
ziurtatua geratu da. Asmoa behintzat jende 
askorengana iritsi da».

«Egunean bertan egon zen atxikimendua 
handia izan zen, ikusi beharko da hemen-
dik aurrera zer izango den. Erabileran 
urratsak ematen diren ala ez ikusteko ja-
rraipena egin beharko da ez geratzeko alde 
folkloriko horretan».

«Euskaldunagoak diren herriek ardura 
maila handiagoa sentitzen dute aurretik 
aktibatuagoak zeudelako».

«Aiaraldean erdaldun kopurua handia da 
eta sorpresak hartu genituen batzuk eus-
kaldunak zirela ikustean, oraindik euskal-
dunak identifikatzen ari gara».

Kolektiboen artean lortutakoarekin pozik 
dauden arren, aurrera begira jarrita daude 
antolatzaileak. Presentzia publikoa modu 
askotan lortu liteke, baina ez dute horrekin 
geratu nahi, lortu zuten emozio maila hori 
mantendu edo gorago egin nahi dute. Hori 
nola egin pentsatzea izango da hurrengo 
urratsa.

Merkataritzaren esparrua lantzera ez ziren 
iritsi baina aurrera begira bideak eta auke-
rak ikusten dituzte esparru hori lantzeko. 
«Lan mundua landu nahiko genuke aurrera 
begira. Asmoa ez da enpresa guztiak gure-
gana etortzea baina merkatarien elkarrekin 
lanketa egin nahiko genuke, eurek bete-
tzen dutelako ordezkaritza handiera. Ez da 
erraza esparru hori lantzea».

Gazteekin lortu zen «badakigu gazteak 
lonjetan daudela baina badira momentu 
batzuk denak elkarrekin joan behar garena 
eta abenduaren 3an denak elkarrekin joa-
tea oso inportantea da. Batzuetan denak 
elkarrekin egoteko beharra dagoela esan 
zitzaien eta ulertu zen».

«Zertarako hurbilduko naiz zuregana? Ba-
tzen nauenarengatik izango da eta ez des-
berdintasunengatik, ze desberdintasunak 
hor daude eta kontziente gara baina ados-
tasunerako gakoetan indarra jartzen jakin 
behar da ere».
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AURRERA BEGIRA
«Balorazioetan ekimena berriro, formatu 
berean, kanta bera erabiliz baina lekuz al-
datuta, errepikatzeko aukera ikusi zen baina 
oraindik erabakitzeke dago».

«Konpromisoei jarraipena egiteko ezinbes-
tekoa izango da plangintza estrategikoa ga-
ratzea».

«Herritik sortzen diren egitasmoek indarra 
dute, aurrera ateratzen dira. Praktika eta 
baliabideak jarriko ditu herriak eta eurek 
baliabideak eta inplikazioa. Onura guztiont-
zako izango da».
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AÑORGA
( G i p u z k o a )

E z a g u t z a : 
%  8 1 , 6 5  (euskaldunak %  56,72 eta ia euskaldunak %  24,93)

 EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. 

E r a b i l e r a : 
%  3 2 , 8 5 

Soziolinguistika Klusterra. 2011

AÑORGAN EUSKARAZ BIZIKO GARELAKO
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
Egia auzoan egin zen esperientzian oina-
rritu ziren Añorgan euskaraz biziko ga
relako ekimena diseinatzerako garaian. 
Koadrilak eta eragileak hartu zituzten 
jendearen topaleku natural gisan eta ho-
riei egin zitzaien parte hartzeko gonbida-
pena. 2.000 biztanle inguruko auzoa iza-
nik, egokia iruditu zitzaien astebeteko lau 
txanda egitea. 120 pertsona inguruk hartu 
zuen parte. Txanda aldaketak egin zituz-
ten astetik astera eta txanda bakoitzean 
parte hartu zutenei, lekukotzak jasotzeko 
helburuarekin, grabaketak egin zizkieten.

TESTUINGURUA
«Añorga Donostia kanpoaldean dagoen 
auzo bat da eta, auzoetan euskaldunena 
ez bada, euskaldunenetako bat izango da. 
Datuen arabera ezagutza % 81ekoa da eta 

horren kontzientzia dago auzoan, jen-
deak oso barneratua du auzo euskal-
duna dela. Horrek alde batetik, ardura 
sortzen du baina, bestetik, erlaxazio 
dezente ere bai, batez ere azken urtee-
tan». Auzoan euskararen gaiak jorra-
tzen zituzten batzuen artean kezka hori 
partekatzen zuten. Nahiz eta koadrile-
tan euskaraz funtzionatu, koadrila des-
berdinak elkartzen zirenean, batez ere, 
belaunaldi desberdinetako jendea bil-
tzen zenean,  harremanak erdaraz ger-
tatzen zirela konturatu ziren. Horrez 
gain, ikusten zuten dendetan eta taber-
netan jendeak ohitura zuela gazteleraz 
eskatzeko nahiz eta auzoko dendari eta 
tabernari guztiek euskara ulertu. Egoe-
ra horri buelta emateko jarri zuten mar-
txan ekimena. 

Egia auzoko jendearekin harremana zu-
ten, eta ikusi zuten esperientzia hori 
oso ikusgarria izan zela Donostia mai-
lan. Horregatik pentsatu zuten forma-
tu ona izan zitekeela auzoan eragin eta 
Donostian beste esperientzia bat mar-
txan jartzeko. Gainera, auzoko ikas-
tolaren 50. urteurrena ospatzen zen 
ekimena planteatu zuten garai berean. 
Ikastolak ekimenarekin bat egin izanak 
indar handia eman zion azken txandari, 
bertan parte hartu baitzuten irakasle, 
guraso eta ikasleek.
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ANTOLAKETA

Ekimenaren egitura: faseak

Egiako esperientziaren amaiera ekitaldian 
erreleboa hartu zuten Añorgakoek 2016ko 
martxoaren 12an. Hasieratik Egiako ekime-
na oinarri izan zuten baina kontziente ziren 
ezin zutela berdina egin, auzoko errealitate-
ra egokitzeko beharra zutela. Izan ere, Egian 
eragileen bidez antolatu ziren eta Añorgan, 
ikusten zuten eragile ugari zeudela baina 
bertan biltzen zen jendea gehienetan berbe-
ra zela. Arrazoi hori zela eta, koadrilak auke-
ratu zituzten jendearen bilgune natural mo-
duan, jende askorengana iristeko bide egokia 
zelako. Hala ere, kontuan hartu zituzten 
eragileak ere eta, nahiz eta koadriletan oina-
rritu, eragileek eragile moduan parte hartu 
zuten txandetan. 

Añorgan badago euskara batzordea, bere 
proiektuak gauzatzen dituena, baina eragi-
leek parte hartzen dute bertan eta egokiagoa 
ikusi zuten ekimena norbanakoen artean an-
tolatzea, parte hartzaileengana modu natura-
lagoan iristeko. Momentu horretan euskara-
ren gaiak ez zuen bereziki motibatzen auzoa 
eta, horregatik, motibatuta zeuden auzotar 
batzuen artean lau pertsonako talde eragilea 
sortu eta proposamena prestatu zuten. 

Hasieran ekimenaren formatua pentsatu 
eta helburuak finkatu zituzten. Bi mailatako 
helburuak zehaztu zituzten: batetik, hizkun-
tzaren gaia kalean presente ez zegoela eta, 
kalera atera nahi zuten. Bestetik, jendearen 
hizkuntza ohituretan eragiten hastea zen 
garrantzitsua. «Bagenekien ekimenak ez 
zuela balioko hizkuntza ohiturak aldatzeko, 
baina kontzientzia hori aldatu nahi genuen, 

1 https://www.youtube.com/watch?v=HjcKcu2f-ZI  (Kontsulta 2017-05-25).

behintzat». Ekimena planteatu baino hilabe-
te t’erdi lehenago deitu zuten asanblada eta 
bertan egin zuten proposamena. 15 pertso-
na bildu ziren eta ikusi zen aukera eta gogoa 
bazegoela horrelako ekimen bat martxan jar-
tzeko. 

Merkatariekin lanketa: auzoko taberna eta 
dendetatik pasa ziren ekimenaren berri 
emateko. Ekimenean parte hartzeko gonbi-
ta egiten zuten bideo batzuk grabatu ziren 
eurekin. «Eta erantzuna oso ona izan zen, 
euskaraz ez zekitenei kuriositate handiagoa 
sortu zitzaien zekitenei baino».  

TELP ikastaroa. Emuneko teknikari batek 
eman zuen saioa ekimena hasi baino astebete 
lehenago. Tailerrak ez zuen uste bezainbes-
teko arrakastarik izan, baina ikastaro horre-
tan jasotakoekin bideoa grabatu zuten gako 
batzuk emateko1. Horrez gain, gomendioak 
biltzen zituen esku orria ere atera zuten aste 
horietan erreminta moduan erabiltzeko. 

Astebeteko 4 txanda egin zituzten. Azken 
txandaren amaieran, eta ikastolako urteu-
rren-festa aprobetxatuz, ekimenean parte 
hartu zuten partaide guztiei deialdia egin 
zitzaien argazki kolektibo batean parte har-
tzeko. 

20 pertsona inguruk hartu zuen parte eki-
mena amaitu eta bi astera egin zuten balora-
zio saioan.  Bizitako esperientziak trukatu eta 
aurrera begira jartzeko ariketa egin zuten.

Izen-ematea: 

Helbide elektronikoa ireki zuten izena ema-
teko. Jendeari izena ematerakoan izen-abi-
zenak, zein txandatan nahiago zuen eta 
helbide elektronikoa eskatu zitzaion. Anto-

https://www.youtube.com/watch?v=HjcKcu2f-ZI
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latzaileek gune informalak erabili zituzten 
auzoko koadrila handienak identifikatzeko 
eta zuzenean eurengana joan ziren parte 
hartzeko gonbita egiteko. Auzoko topaleku 
naturala den tabernan ere izena emateko 
kaxa jarri zuten. 

Sarea osatzea izan zen helburuetako bat. 
Hala, informazioa bidaltzeko zein ekime-
naren gaineko nondik norakoak zabaltzeko 
sarea osatu zuten partaideen artean. «Eska-
tu zitzaion jendeari ahal zen neurrian izena 
ematea ez zedin izan pertsonala. Koadrilan 
hitz egin eta koadrilako zenbatek parte har-
tuko zuten komunikatzeko eskatu genien, 
horrela, txandak antolatzeko errazagoa izan 
zen». 

Ekimenean parte hartzeko izena ematea 
ezinbesteko baldintza moduan jarri zuten, 
«bestela ez genekien konpromisoa hartzen 
zuten edo txapa janzten zuten besterik gabe». 

Ardura- eta lan-banaketa

Lau pertsonako talde eragilea egon zen, ba-
tetik, eta 10 laguneko taldea, bestetik. 10 la-
gun horiek oso aktibo egon ziren eta lanak 
denen artean banatu zituzten. Lanak bana-
tzeko oso modu informala erabili zuten eta 
bilerak ez zituzten egin lantalde handiarekin, 
sare moduan funtzionatu zuten. 10 lagun ho-
rien artean parte hartze maila desberdinak 
egon ziren, baina denek zuten zer egina eta 
bakoitzaren aukera eta prestutasunaren ara-
bera antolatu ziren. Ardura handiena talde 
eragileak hartu zuen: txandak antolatu, izen 
emateaz arduratu, euskarriak egin, jendea-
rekin hitz egin eta abar. Otsailean hasi ziren 
biltzen eta bi asterik behin egin zituzten bi-
lerak; ekimenak iraun bitartean, aldiz, astero 
bildu ziren. Txanda aldaketetako bideo gra-
baketak egiteko Añorgako herri komunikabi-
dea den 25 geltokiak laguntza eman zien.

Txandak

4 txanda antolatu ziren. Izena ematerakoan 
koadrilei galdetu zitzaien zein txandatan 
nahiago zuten parte hartu. Hala ere, talde 
eragilekoek egin zituzten txanden antolake-
tak eta eurak arduratu ziren partaideei zein 
txandetan parte hartzea zegokien abisat-
zeaz. Txanda bakoitzean koadrilak eta eragi-
leak nahastu zituzten.

Txanda aldaketak

Ekimena martxan jarritakoan, astero txan-
da aldaketak antolatzea konplikatua zela 
konturatu ziren antolatzaileak, auzoak ez 
zuelako horrelako erantzuna emateko gai-
tasunik. Baina aldaketa horiek irudikatzeko 
beharra zegoenez, bideoak grabatzea era-
baki zuten aste horretan parte hartu zuten 
batzuekin eta ostiraletan egiten ziren publi-
ko bideoak. Txanda aldaketak egin ez arren, 
ostiraletan topaleku naturala den tabernan 
biltzen ziren auzotarrak eta ekimenaren 
gainean hitz egiten zuten. 

«Hasieran asmoa zen koadrila bakoitzak 
bere grabazioa egiteko ardura hartzea, bai-
na konturatu ginen koadrilak horretako ez 
zeudela prest eta, orduan, gu hasi ginen 
gure kabuz grabatzen». Lan talde eragileko 
kideen artean koordinatu ziren grabazioak 
egiteko. 25 geltokiko kide baten laguntza 
ere izan zuten grabazio horietan. 

Lehen txanda eta azkena izan ziren indar 
gehien izan zutenak. Azken txandak ikas-
tolako urteurrenarekin egin zuen bat eta 
txanda horretan irakasle, guraso eta hau-
rrek hartu zuten parte.



Aurkezpeneko kartela
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PARTAIDEAK
Egian bezala, euskaldunengan jarri zu-
ten fokua. 120 inguruk parte hartu zuten. 
Haurrek ere parte hartu zuten baina ez 
zituzten partaide bezala kontatu eraba-
kia ez zutelako eurek hartu. Datu zeha-
tzik ez izan arren, parte hartzaileak 18-
40 urte bitartekoak izan ziren gehienbat 
eta kosta egin zitzaien adineko jendeak 
parte hartzeko pausoa ematea. Txandak 
antolatzerako garaian koadrila bereko ki-
deak txanda berean kokatzen saiatu ziren 
eta horretarako izena ematean koadrila 
bakoitzetik zenbat kide izango ziren ze-
hazteko eskatu zitzaien. 

«Añorgan euskaraz hitz egiten ez duten 
gehienak noizbait pasa dira euskaltegitik 
eta askotan ahalegin handiagoa egin dute 
beraiek euskaraz dakigunok baino, fokua 
ez genuen hor ikusten, lanketa erabat 
izan da euskaraz zekitenekin». 

Erakundeen parte hartzea

Ekimenaren jarraipena egin zuten Uda-
letik eta interesa izan zuten ekimenaren 
nondik norakoak jasotzeko baina auzota-
rren partetik ez zen erakundeen inplika-
ziorik bilatu, ez zutelako beharrik sentitu. 
«Hasieratik ikusten genuen auzoko zerbait 
izan behar zela eta auzoak bere egiturak 
oso markatuta dauzka». Auzoko eragileek 
oso ondo erantzun zutela baloratu zuten, 
Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak Udala-
rekin zuzeneko harremana du eta kluba 
eta ikastola izan ziren ekimenaren jarrai-
pena egiten. Bi horien laguntza izanik, ez 
zuten laguntza gehiagorik behar izan. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=HjcKcu2f-ZI (Kontsulta 2017-05-26).

Merkataritza

Añorgan ez dago euskara ulertzen ez duen 
merkataririk eta horrek lanketa erraztu 
zien. «Auzoan ibiltzen den jendearen ar-
tean oso zaila da euskara ulertzen ez duen 
norbait topatzea. Guk ez geneukan alde 
horretako arazorik. Guk denak ditugu be
larriprestak eta ez genuen beharrezkoa 
ikusten haiekin lanketa egitea».

Partaideentzako BALIABIDEAK

• Txapak: txandak iraun bitartean txapa 
janzteko gonbita egin zuten antolakun-
tzatik. Txapek identifikaziorako balio 
izan zuten, horrela, auzotarren artean 
jakina zen nor zebilen ekimenean parte 
hartzen. Txapa eredu bakarra egon zen 
partaide guztientzat. Txapak banatzeaz 
talde eragileko kideak arduratu ziren 
eta, horretarako, ekimena hasi aurretik 
auzoan egin zen festa bat baliatu zuten.  

• TELP ikastaroa: ekimena hasi aurre-
ko astean egin zuten Emuneko teknikari 
batekin. 4 orduko saioa izan zen. 

• Gomendio sorta: TELP ikastarotik 
ateratako ondorioekin gomendio sorta 
atera zuten partaideen artean banatu 
eta sare sozialen bidez zabaltzeko. 

• Gomendio bideoa2: TELP ikastarorik 
atera zituzten ondorioekin gomendioak 
bildu zituzten bideo batean eta sare 
sozialen bitartez zabaldu zituzten.

https://www.youtube.com/watch?v=HjcKcu2f-ZI
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FINANTZAKETA
Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak 
laguntza ekonomikoa eman zuen auzoari 
euskararen plan integrala garatzeko ema-
ten dion laguntzaren bitartez. Diru horrekin 
ordaindu ziren TELP ikastaroa, txapak eta 
euskarri komunikatiboak. 

KOMUNIKAZIOA
Kanpora begirako komunikazioari garran-
tzia eman bazioten ere, bereziki auzotarren 
arteko harremanean eta auzo barneko ko-
munikazioan jarri zituzten indarrak.. «Lan-
du dugu nola komunikatu baina ez genuen 
aparteko lanketarik egin komunikazioare-
kin. Gehiago egin dugu auzora begirako ko-
munikazioa».

Barne mailan WhatsApp taldearen bitartez 
komunikatu ziren, baita bilera eta emailen 
bidez ere. Talde zabalarekin espazio infor-
malak erabiltzen zituzten komunikatzeko, 
batez ere aurrez-aurre hitz egin zuten eu-
rekin. 

Kanpo mailan, aldiz, emaila erabili zuten 
partaideekin komunikatzeko. Ekimena za-
baltzeko auzo mailan dauden WhatsApp tal-
deak erabili zituzten. Sare sozialen eremuan 
Facebook izan zen gehien erabili zutena, 
orrialdea sortu baitzuten ekimenaren ja-

3 https://www.youtube.com/watch?v=L6nRuwEiq8k (Kontsulta 2017-05-25).

4 https://www.youtube.com/watch?v=2Uhbg76ui5g (Kontsulta 2017-05-26).

5 https://www.youtube.com/watch?v=zgmAdZIfI0s (Kontsulta 2017-05-25).

rraipena egiteko. Youtubeko kanala ere ire-
ki zuten; ekimenaren azalpenaren bideoa, 
TELP ikastaroaren ondorioen bideoa, txan-
da aldaketak irudikatzen zituzten bideoak 
eta bestelako bideoak igo zituzten bertara. 

Tokiko hedabideekin egin zuten lana batez 
ere.  25. geltokia herri komunikabidearen 
webgunean  eta Irutxuloko Hitzan ekimena-
ren jarraipena egin zen. Bestelako hedabi-
deetatik heldu zitzaizkien eskaerei ezin izan 
zieten erantzun, indar eta denbora aldetik 
ezin izan zirelako iritsi. 

Irudiak eta leloa: 

Egiatik hartu zuten e-aren eredua eta giltza 
jarri zioten irudi moduan, euskaldunok ga-
rela giltza adierazi nahi izan zutelako. Irudi 
eta lelo horrekin atera zituzten txapak eta 
partaideen artean banatu zituzten.

Komunikaziorako BALIABIDEAK 

Ekimenaren berri ematen zuen esku orria.

Ekimenaren berri ematen zuen bideoa3: 
aurkezpen moduan atera zuten bideoa eki-
menaren asmo eta helburuak zeintzuk ziren 
azalduz.

Txandetako partaideen lekukotza bideoak4: 
txanda bakoitzean zehar partaide batzuei 
euren bizipenak kontatzeko grabaketak 
egin zitzaizkien, eta ostiraletan egiten ziren 
publiko txanda aldaketak irudikatzeko. 

Merkatarien bideoak5: auzoko hainbat mer-

https://www.youtube.com/watch?v=L6nRuwEiq8k
https://www.youtube.com/watch?v=2Uhbg76ui5g
https://www.youtube.com/watch?v=zgmAdZIfI0s
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katari elkarrizketatu zituzten eta euren 
esperientzia kontatzen duten bideoak ar-
gitaratu zituzten. 

Kartelak: hasieran egin zen batzarrerako 
deia eta bestelako deialdiak egiteko atera 
zituzten kartelak. 

Azken saioko bideoa6: balorazio saioa iru-
dikatzen duen bideoa zabaldu zuten labur-
pen gisa. 

Ikastolako zirkularra: gurasoei ekimena-
ren berri emateko zirkularra atera zuten 
bi eletan. Haurrek egin zuten transmisore 
lana. 

Gomendio sorta: TELP ikastarotik atera 
ziren ondorioekin gomendio sorta atera 
zuten idatziz eta esku orri formatuan ba-
natu zituzten partaideen artean. Formatu 
digitalean ere atera zuten eta sarean email 
bidez eta Facebook bidez zabaldu zuten.

6 https://www.youtube.com/watch?v=B7cGV9QObxY (Kontsulta 2017-05-25).

HARREMANAK
Talde eragilea sortu zutenak aurretik eus-
kararen gaiarekin ibiliak ziren kideak ziren, 
elkar ezagutzen zuten. Giro ona izan zuten 
prozesu osoan zehar. Elkar zaindu zuten 
arren, dinamikak berak hartu zuen errit-
moa zaila izan zitzaien aurreikustea eta 
horrek nekea ekarri zuen antolatzaileen 
artera. Gainera, «auzoan giro ona egon 
arren, beti sortzen dira zalantza batzuk ea 
jendeak nola erantzungo duen, hor zaintza 
lan dezente dago egiteko eta horretan bai 
ibili dela 10 laguneko talde zabalago hori». 
Talde zabal horren inplikazioak egiteko as-
kori erantzun zion eta horren bitartez au-
zoko gune desberdinetara iristeko aukera 
izan zuten. Klabea izan zen 10 lagun horie-
kin bilerak ez egin eta modu informalean 
lotzea egiteko zeuden gauzak, haiek ez 
itotzeko modua izan zen. 

Auzoan dauden harreman gehienak erro-
tuta daude eta antolatzaileen ustetan,  
harreman berriak egiteko espazioak sor-
tu beharrean, dagoeneko eginda dauden 
harremanetan eragitea da ezinbestekoa. 
Arrazoi hori zela eta jarri zituzten espazio 
informalak erdigunean. 

Txandan zehar eramaten zen txapa baina 
batzuk 4 asteetan eraman zuten, hori libre 
utzi zitzaien partaideei.

https://www.youtube.com/watch?v=B7cGV9QObxY
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AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Ahulgune nagusia talde eragile txikia izan 
zutela baloratu zuten antolatzaileek. Eki-
menak hartu zuen dimentsioari erantzu-
teko nahi adina indar ez zutela izan uste 
dute. 

Ekimenaren hasiera eta amaiera irudika-
tzeko ekitaldiak faltan bota zituzten eta 
bi puntu horiek markatzearen garrantzia 
azpimarratu zuten. 

«Añorgak berez zeukan euskara dentsitate 
handiak eraginda motibazio falta dezente 
zegoen auzoan bertan eta uste dut buelta 
pixka bat eman zaiola». 

Indar-gune handia izan zen ekimenaren 
martxarako, batetik, hizkuntzarekiko ze-
goen kontzientzia aski handia zelako, eta, 
bestetik, auzo moduan oso auzo trinkoa 
denez, egiten diren ekimenetan jendea se-
gituan inplikatzen delako. Horretaz baliatu 
ziren antolatzaileak.

ONDORIOAK
«Pertsonalki gogorra zen eta nekatuak geun-
den, baina antolatzaile izateaz gain parte 
hartzaile izan ginen astean asko mugitu zi-
tzaigun dena. Ikusten genuen jendeak eran-
tzuten zuela, elkarrizketak sortzen zirela es-
pero ez zenituen modukoak, beti erdararaz 
egiten zenuen jendearekin bat-batean eus-
karaz egiten zenuela. Alde horretatik txute 
handia zen».

«Auzoan gaia bera mahai gainera ekarri ge-
nuen eta hizkuntza ohiturak guztiz aldatu ez 
diren arren, aldaketa txikiak eman dira. Ez 
dugu daturik».

«Aliatu sentsazioa dago ekimenean ibili zen 
jendearen artean. Orain txapa jantzita era-
man ez arren, badakigu zeinek eraman zuen 
txapa eta horrek asko markatzen du auzo 
batean».

«Hain auzo txikia eta trinkoa izanda, gauza 
asko antolatzen dira eta gauza guzti horien 
artean ekimena diluitu egiten da. Agian as-
matu behar genuen ikusgarriagoa egiten edo 
gehiago erakusten».

«Txapak soinean ikusi arren, lehen astea pasa 
ostean ekimena diluitu egin zela diote anto-
latzaileek. Izan ere, bigarren asterako beste 
zerbait zegoen auzoan antolatuta eta horrek 
ekimenari espazioa jan zion, «gure bizitzeko 
erritmo horren ondorio da». 

«Ekimenaren ostean espazio informaletan 
nabaritu dira aldaketak».



43

AURRERA BEGIRA
Taldearen asmoa aurten horrelako beste 
ekimen bat martxan jartzea da, baina, ora-
in, taldea ez dago oso aktibo beste arrazoi 
ba tzuengatik. Korrika antolatzen ibili zen 
talde eragilea eta inoizko Korrikarik jen-
detsuena izan zutela baloratu zuten, «akaso 
ekimenaren arrastoak zer ikusia izan zuen 
jendearen parte hartzean ere».   

Ekimenarekin jende bat mugitu zen eta ba-
rruak mugitu zizkien batzuei. Harreman be-
rriak sortu ziren hortik, eta horrek auzoan 
eragina izan duela diote partaideek. Aurten 
beste zerbait berezia egiteko gogoa eta ilu-
sioa piztuta dagoen sentsazioa dute, beraz, 
horri ekiteko bidea jorratuko dute. 

«Egitekotan antzeko zerbait egingo genuke, 
agian denboran pixka bat luzatuta eta ko-
munikazioa beste era batera landuta».

INFORMAZIO 
GEHIAGO

Irutxuloko Hitza. 
20160512. http://irutxulo.
hitza.eus/2016/05/12/anor
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(Kontsulta 2017-05-20).

Facebook. 
https://www.facebook.com/A%
C3%B1organ-Euskaraz-Bizi-Na
hi-Dugu-191871797865632/?fre
f=ts 
(Kontsulta 2017-05-24).

 

Aurkezpena. 
https://www.youtube.com/
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Azken saioa. 
https://www.youtube.com/
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EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak.

E r a b i l e r a :
%  6 , 0

Soziolinguistika Klusterra. 2011
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
Arrigorriagan partekatzen zuten kezka zen 
aurrean dagoenak euskara dakien ala ez jakin 
gabe errazegi jotzen zutela erdarara. «Bada-
kigu euskaldunak asko direla baina erabilera 
ba... hutsaren hurrengoa da». 

Horren inguruan hausnartzeko beharra iku-
si zuten eta tailerra antolatu zuten. Hortik 
atera zen baietz 365 ekimena egiteko ideia. 
Helburua zen euskararen egunean euskaraz 
jardungo ziren 365 pertsona biltzea. Bi txapa 
mota atera zituzten, nirekin bai eta nik bai. 
Lasarteko esperientzian hartu zuten oinarri 
eta, hala, lehen txapak belarriprestari egiten 
zion erreferentzia eta ahobiziari bigarre-
nak. Hau da, nirekin bai! txapa zeramatenek 
adierazten zuten euskara ulertzen zutela eta 
eurekin euskaraz hitz egiteko gonbita egiten 
zuten. Nik bai! txapa zeramatenek, berriz, 
euskarari eusteko apustua egin zuten. 

12.000 biztanle ditu Arrigorriagak eta 3.000 
txapa banatu zituzten herrian. Azaroan hasi 
ziren txapak banatzen, eta euskararen eguna 
bitarte iraun zuen ekimenak.

TESTUINGURUA
Zurekin euskaraz estimu handian zaitu
dalako Gemma Sanginések eskaini zuen 
lantegia antolatu zuten Abarrak euskara 
elkartetik. Euskara elkartea azken urtee-
tan indar gutxirekin ibili dela diote ber-
tako kideek eta arrazoi horrengatik di-
namika zehatzetan zentratu izan direla. 
Zerbait desberdin egiteko intentzioarekin 
antolatu zuten tailerra. Izan ere, asmoa 
zen euskararen erabilera sustatzea eta 
asertibitatea lantzea, ikusten zutelako er-
darara oso erraz jotzen zutela normalean. 
20 pertsona hurbildu ziren saiora eta tai-
lerrean bertan, kezka partekatu ostean, 
egoera aldatzeko zerbait egiteko prest 
azaldu ziren 8-10 pertsona. Tailerrak ilu-
sioa eta gogoa piztu zituen egoera alda-
tzeko. Hortik sortu zen lantaldea, eta 365 
kanpaina diseinatzen hasi ziren.
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ANTOLAKETA

Ekimenaren egitura: faseak

• Urrian tailerra egin eta 8-10 pertso-
nako taldea biltzen hasi zen. 

• Kanpaina diseinatu. Testuak atondu 
eta txapak atera zituzten. 

• Komunikazio euskarriak: kartelak, 
txapak, gomendioak, komikiak. 

• Txapen banaketa herrian zehar: nor-
banakoei, eta merkataritza-gune nahiz 
tabernetan, saskien bidez.

• Euskararen eguneko elkarretaratzea. 
Joaldunak, kantuak eta bertsoak antola-
tu zituzten plazan bertan.

Ardura- eta lan-banaketa

10 herritarrez osatutako taldea eratu zuten. 
WhatsApp taldea egin zuten eta horren bi-
dez komunikatu ziren. Lehen bileran beste 
herrietako esperientziak aztertzen ibili zi-
ren, eta, bigarren bileran, herriko ekimena 
diseinatzen hasi ziren. Hasieran, abenduaren 
3ko asteburuan egiteko ekimena proposatu 
zuten, baina konturatu ziren txapak bana-
tzen hasi ziren unean bertan hasi zela jendea 
txapak jartzen; hala ere, antolakun tzatik, ba-
tez ere, abenduaren 3ko asteburuan jartzeko 
deia egin zuten. Hasieran 365eko kopurua 
handi geratzen zitzaiela uste bazuten ere, 
segituan banatu zituzten txapak eta gehiago 
ateratzera behar izan zituzten. 

10-15 egunetan antolatu zuten dena. Ha-
siera bat markatu nahi zuten ekimenare-

kin, gauza xume bat egin nahi izan zuten 
eta, ekimenaren ondoren sortzen zenare-
kin, aurrera begira landu zitezkeen ildoak 
zehaztu nahi zituzten. 

Lantaldea berria zen, ekimena antola tzeko 
sortu zena. Elkar ezagutu ez arren, ez zu-
ten oztoporik izan antolaketa egokia izate-
ko. Ardurak eta lanak ondo banatu zituzten 
kide guztien artean, eta horrek eramanga-
rri bihurtu zuen prozesua. Nahikoa infor-
malak izan ziren lau bilera egin zituzten eta 
askotan gauza praktikoak egiteko geratzen 
ziren (saskiak prestatu, kartelak inkatu eta 
abar). Izan ere, txapak gasta tzen zihoazen 
heinean, berriak jartzen joan behar izaten 
zuten eta horrek koordinazio lana eskatu 
zuen hara eta hona joan behar izan zute-
lako txapak banatzera. 

Herriko eragile nagusiak identifikatu eta 
lantaldeko kideen artean banatu zituzten 
zereginak: haiengana joatea, azalpenak 
ematea eta txapak banatzea. 

Arrigorriagan eskola bakarra dago eta 
horrek zabalpena erraztu zuen. Gainera, 
lantaldean ikastetxeko bi kide zeuden eta 
eskolan zabaltzeko lanak euren gain hartu 
zituzten. Haur eskolan eta institutuan za-
baltzeko bertako langile banarekin harre-
mana egin zuten, bakoitzak bere eremuan 
ekimenaren zabalpena egin zezan.

Txapen banaketa

Norbanakoei txapak banatzen zizkiete-
nean azalpena aurrez aurre egiten zieten, 
toki publikoetan, aldiz, txartelak erabili 
zituzten argibideak emateko. Taberna eta 
denda batzuen kasuan, bertako langileen 
parte hartzea izan zuten lagun, eta haiek 
eman zituzten esplikazioak. Antolatzai-
leek diotenaren arabera, txapa laranjak 
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(nik bai) gehiago banatu ziren, 500 txapa 
gehiago atera behar izan baitzituzten. 

Txapak banatzen hasi ziren momentutik 
hasi zen jendea horiek janzten. «Gure me-
zua zen: jarri nahi duzunean, baina, batez 
ere, euskararen eguneko asteburuan. Al-
daketa handirik ez zen izan jendeak txapa 
soinean izan zuelako asteburu hori bitar-
te». Hasieratik txapa jarri izanak eragin 
zuen jendearengan, batak besteari ikusita 
animatu zelako jendea txapa jartzera.

PARTAIDEAK
Euskaldun pasiboek baino erantzun han-
diagoa eman zuten euskaldunek. «Gaita-
sun eskasa izan arren, txapa jarri zuenik 
ere izan zen. Ezagun batzuekin topo egin 
eta txaparekin ikustean sorpresa hartu 
nuen, euskara zekitenik ere ez nekien». 

Ez zuten neurtu zeinek jaso zuen txapa, 
eta zeinek jarri zuen ere ez. Baina 400 
txapa atera zituzten hasieran, eta azkene-
rako 3.000 atera behar izan zituzten. Ezin 
izan zuten partaideen profilaren inguruan 
datu zehatzik azaldu, baina gazteen parte 
hartzea oso baxua izan zela diote, ez zu-
tela eurengana iristea lortu. Antolatzaileek 
16 urtetik aurrerako herritar guztiei zabal-
du zieten gonbidapena eta hori izan zen 
zehaztu zuten parte hartzeko irizpide na-
gusietako bat. Gainerakoan, Arrigorriagan 
jai, bizi edo lan egiten zuen edonorentzako 
irekia egon zen ekimena.  

Figura desberdinak: 
nirekin bai, nik bai
Nirekin bai: 

• Euskaraz egiten badidate ongi har-
tuko dut. Nik euskaraz edo erdaraz 
egin/erantzun dezaket. 

• Bai hitza erabiliko dut euskaraz egin 
nahi duen solaskidea euskaraz egitera 
gonbidatzeko. 

Nik bai!: 

• Euskaraz egingo dut lagunarekin, bal-
din eta euskaraz ulertzen badu, nahiz 
eta hark niri erdaraz erantzun. 

• Ezezagunari lehen hitza euskaraz 
egingo diot, eta ulertzen badit, euskaraz 
jarraituko dut. 

• Bai hitza erabili zen kasu honetan ere. 

Merkataritza

Antolatzaileek establezimendu euskaldu-
nak identifikatu zituzten, eta horietara joan 
ziren hasieran, nahiz eta banaketa gehiago 
zabaldu gero. Konturatu ziren, adibidez, ta-
berna gehienetan egin zitekeela euskaraz. 
Merkatari eta tabernari batzuk ekimenaren 
gaineko azalpenak emateko ardura hartu 
zuten eta bezeroen zalantzak argitzen saia-
tu ziren. 

Merkataritza guneetan, tabernetan eta toki 
publikoetan (kiroldegia, liburutegia, udale-
txea… ) txapaz betetako saskiak utzi zituz-
ten azalpen-txartelekin. Bertako arduradu-
nek txapak agortzen zirenean antolatzaileei 
abisatzen zieten eta, horrela, saskiak bete-
tzera pasatzen ziren antolakuntzatik. 
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Erakundeen parte hartzea

Leku publikoetan txapak jartzeko Udale-
ko zinegotzi eta alkatearekin bildu ziren 
lantaldeko kide batzuk eta ekimenaren 
nondik norakoak azaldu zizkieten. Alder-
di politikoekin ere egin zituzten bilkurak 
eta euskararen egoera, gaitasunaren gai-
neko datuak eta erabilera lehentasunen 
gaineko azalpen teorikoak aktibazioare-
kin lotu zituzten. Udalari ez zitzaion bes-
telako protagonismorik eskatu, txapak 
zabaltzeko, eta toki publikoak jendearen-
gana iristeko bide moduan erabiltzeko, 
besterik ez. 

Politikariei norbanako moduan inplika-
tzeko eskatu zitzaien, ez alderdi moduan. 
Herrian zabaltzeko argazkia atera zuten 
zinegotziek eta alkateak.

Partaideentzako BALIABIDEAK

• Txapak: identifikaziorako bi txapa 
mota izan ziren:  Nik bai! txapa laran-
jak eta Nirekin bai! txapa horia.

• Txartelak: txapa bakoitzaren esana-
hia zein zen azaltzen zuen txartela eta 
ekimenaren gaineko azalpen oroko-
rrak ematen zituen kartelak ere atera 
zituzten herrian zehar zabaltzeko. 

• Gidoia: jokaeren azalpenak biltzen 
zituen gidoia idatzi zuten, ekimena 
zabaltzerako garaian denak argudio 
eta mezu berarekin joan zitezen.

FINANTZAKETA
Abarrak euskara elkarteak finantzatu zi-
tuen txapak, txartelak eta tailerra. 

KOMUNIKAZIOA
Kanpaina diseinatzen hasi zirenean Lasar-
tera begiratu zuten eta hortxe topatu zituz-
ten erreferentziak. Konturatu ziren, baina, 
Lasarten urteak zeramatzatela euskararen 
maratoiarekin eta testuingurua prest zutela 
nolabait. Arrigorriagan zerbait esplizitua-
goa behar zutela ondorioztatu zuten, ho-
rregatik, ahobizi eta belarriprest figurak nik 
bai eta nirekin bai figura bihurtu zituzten. 
«Aparteko azalpenik eskatzen ez zuen zer-
bait behar genuen».

«Ikusi genuen toki publikoetan txapak 
jartzean galdu genuela kontrola. Gure ha-
sierako asmoa zen pertsona gutxiri ondo 
azaltzea eta hori hizkuntza ohituraren edo 
jokabidearen aldaketarekin lotzea, baina 
gero gauzak bestela joan ziren».

• Barne komunikazioan WhatsAppa, 
emailak eta bilerak erabili zituzten 
elkarren artean komunikatzeko.

• Kanpora begira, berriz, euskarri des-
berdinak diseinatu zituzten: kartelak, 
lehiaketak, txapak, txartelak eta abar. 
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Hedabideekin lanketa

Herri mailan eragitea zen antolatzaileen 
helburua eta, horretarako, komunikazio 
kanal moduan Geuria eta Berria erabili zi-
tuzten. Bi artikulu bidali zituzten, bata, egin 
behar zutena azaltzeko eta, bestea, ekime-
naren osteko balorazio gisan. Biak argitara-
tu zituzten. Info7 eta Argian ere ekimenaren 
berri eman zuten. Ez zuten lanketa be-
rezirik egin hedabideekin, baina konturatu 
zirenerako, martxan zeuden gainontzeko 
esperientzien antzera, Euskal Herri mai-
lan zabaldu zen eta oihartzun handia hartu 
zuen. 

Komunikaziorako BALIABIDEAK 

Komikiak: ekimenean parte hartzeko gon-
bita egiten zuten biñetak egin zituzten, he-
rrian zehar inkatu zituzten eta sare sozialen 
bitartez ere zabaldu zituzten. 

Sare sozialak: Facebook orria egin zuten 
ekimenaren nondik norakoak publiko egi-
teko. 

Kartela: ekimenaren argibideak biltzen zi-
tuen kartela atera zuten. 

Lehiaketa: Facebookean futbol partidu ba-
terako txartelak eskuratzeko lehiaketa an-
tolatu zuten. Txapa jarrita argazkia bidal-
tzea zen egin behar zena. Atsegin gehien 
jaso zituenak irabazi zituen sarrerak.

HARREMANAK
Harreman onak izan zituzten taldean, elkar 
ezagutzen ez zuten arren, biltzeko arrazoiak 
batu zituen, tailerrean partekatutako espe-
rientzia eta kezkek batzeko aitzakia eman 
zieten. Modu oso naturalean sortu zen lantal-
dea, eta, aurrera begira ere, lanean jarraitzeko 
ilusio eta gogoa azpimarratzen dute taldean. 

Lantaldeko kideek nahi zuten bezala hartu 
zuten parte, bakoitzak posible eta nahi zuen 
intentsitatean. Lantaldeko kide bakoitzak 
bere eremuan eragitea lortu zuen. «Egiteko 
moduak desberdinak izan dira, baita funtzio-
natzeko moduak ere. Argi dago beti egongo 
direla batzuk gehiago inplikatzeen direnak, 
baina parte hartze maila desberdinak hartu 
dira kontuan eta garrantzitsua izan da».

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Txapak banatu zirela argi geratu arren, erabi-
leran izan zuten eragina ezin izan zuten neur-
tu eta hori ahulgune moduan hartzen dute 
antolatzaileek, daturik ez izatea, alegia. Lehen 
aldia zen horrelako zerbait antolatzen zutena 
eta bigarren bat egitekotan, konpromisoak 
hartzea eta bestelako urrats batzuk egiteko 
ahalegina egingo luketela diote lantaldeko ki-
deek. 

«Bat-bateko kontua izan zenez eta, finean, era 
xumean egin genuen 10 eguneko kontu bat, 
ez genuen datu bilketa eta holakoetara salto 
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egiteko asmorik izan. Hurrengorako memoria 
ariketa egin beharko dugu identifikatu geni-
tuenak zeintzuk ziren gogoratzeko».

Denborak harrapatuta egon zirela ere balo-
ratu zuten, izan ere, urrian hasi ziren anto-
lakuntzan eta azaroaren erdialdean banatu 
zituzten txapak. 

Indar-gune moduan, berriz, ekimenak ilusioa 
pizteko balio izan duela diote eta datorrenari 
heltzeko eta pausoak ematen jarraitzeko in-
darra eta gogoa piztu diela lantaldeko kideei. 
«Bidea hori da, ahalegin ikaragarria egin da. 
Herriko ia % 80k ulertzen du euskara baina 
erabilera % 10era ez da iristen, hor egin behar 
da apustua». 

«Herritar multzo batek sortutako ekimena 
izan da eta nahi zuenak parte hartu zuen eta 
nahi ez zuenak ez, oso irekia izan da».

«Salto txiki asko eman dira eta salto horiek 
emanda gelditu dira. Erabileran eragitea lortu 
da. Finkatzen duzu hizkuntza-harreman bat 
pertsona batekin eta horrela geratzen da, hori 
izugarrizko lorpena da».

ONDORIOAK
«Egon ziren batzuk txapa hartu baina gero 
jarri ez zutenak. Hala ere, uste dut txapa 
jarri duen jendeak bai jakin duela zertarako 
zen. Baina bai egon zela transmisio horre-
tan akats hori, datu-basea ez egitearena, 
hain justu».

«Harrera ona izan du herrian ekimenak, ez 
da kontrako jarrerarik egon. Nik uste dut 
asmatu dela egiteko moduetan, azkenean 
esaten ari garena da nik euskaraz egin gure 
dot eta eskatzen dotsutena da zeuk gure ez 
badozu be, errespetatzea nire hautua».

«Olatuak harrapatu gaitu eta hor gabiltza. 
Ez genuen horrelako oihartzunik espero. 
Hasieran esaten genuen 400 txapa? Gehie-
gi da, ea behintzat 100 biltzen garen, baina 
herrian hainbeste zabaldu zenean denak 
flipatuta geratu ginen».

«Denbora pasatzen denean lausotzen da 
ekimenean lortzen den indarra, baina erre-
ferentziak hortxe geratzen dira».

«Arrigorriagako taberna gehienetan euska-
raz hitz egiteko aukera dago, baita hainbat 
dendatan ere. Horretarako balio izan du, 
jakiteko zeintzuk diren euskaldunak, zein 
dendatan tabernatan dakiten euskaraz. 
Baita norbanakoak identifikatzeko ere». 

“Ekimena egin izanak bide eman zuen per-
tsona batzuk identifikatzeko, semaforoa 
berde dagoela ikusteko, eta, aurrerantzean, 
horiekin euskaraz egin zezaketela jakiteko”, 
adierazi zuten lantaldeko kideek. «Nik bai! 
Txapa eraman dugun askok errazegi jotzen 
dugu erdarara, eta honek balio izan du se-
maforoa berdea daukat eta euskaraz egin-
go dut sentitzeko. Portaera aldatzeko balio 
izan du. Orain txapa eraman ez arren, eta 
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aurpegiak lausotu arren, horretarako balio 
izan du ekimenak». 

«Balio izan du, bestalde, ikusteko jendeak 
baduela euskaraz hitz egiteko gogoa. Ba-
tzuetan gauza batengatik edo bestearen-
gatik ez dugula egiten, baina gogoa bada-
goela».

«Jendeak ez du txarto hartzen euskaraz 
hitz egiten entzutea, eta inpresioa izan da 
badagoela jendea, eta badaudela baldintzak 
Arrigorriagan euskaraz aritzeko».

«Zaila da publikoan euskaldun moduan 
azal tzea. Seguruak diren espazioak topa-
tzen ditu euskaldunak euskaraz egiteko, 
eta oraingoz, behintzat, hala egitea ez da 
gauza naturala».

«Euskaraz hitz egiteko erraztasunik ez iza-
teak ez du egitea posible dela eta eginga-
rria dela oztopatzen».

«Hori benetan posible dela ikusteko balio 
izan du. Tailerra egin aurretik ez nuen uste 
horretarako kapaza izango nintzenik. Eta 
orain berriz zergatik ez? Aukera dago eta 
nahi duzunean euskaraz erantzuten didazu 
eta ikusten duzuenean ez dagoela gaitasu-
nik ba erdaraz egin eta kito». 

«Tailerretik hasi eta baita gerora ere, prak-
tikan ikusi duguna da elkarrizketa elebi-
dunak oso eraginkorrak direla. Nik dudan 
zailtasuna hori da, hitz egiteko gaitasun 
handirik ez duen pertsona batekin 0tik 
100era pasatzea. Lehen ezinezkoa irudi-
tzen zitzaidan eta orain posible dela ikusi 
dut».

AURRERA BEGIRA
Balorazioa egin zutenean 2018rako bi ideia 
atera ziren: batetik, tailerra berriro egitea 
eta, horren ostean, antzeko beste ekimen 
bat egitea. Beraz, Udaltopen aurkeztu zen 
erronkari helduko diote etorkizunean. Bes-
tetik, kirolaren eremuan eragitea. Izan ere, 
D ereduan dabiltzan ikasle gehienek esko-
laz kanpoko jardueratzat kirola aukeratzen 
dute, eta pilota ez beste jarduerak oso er-
daldunak dira. Hor eragin nahi dute. 

Datu-base edo komunitatea osatu nahi dute 
eta horretarako denbora gehiagorekin pla-
nifikatzeko beharra azalerazi zuten. Aurrez 
aurre hitz egin nahi dute jendearekin eta 
norbanako gehiagorengana iritsi. Gazteen-
gana iristeko bideak aztertzeko beharra ere 
adierazi zuten, izan ere, iazko ekimenean 
35-60 urte bitarteko jendeak parte hartu 
duela baloratu zuten eta, etorkizunean, fal-
ta izan ziren adin tarteetara iristeko nahia 
adierazi zuten.

«Inor ez da kontra azaldu eta hori oso inpor-
tantea izan da. Euskara elkartean batzuk 
biltzen gara baina ez dago markorik euskal-
dunak biltzeko. Ekimen hau herri-ekimen 
moduan zabaldu zen, modu naturalean eta 
ez euskara elkarteko ekimen moduan. Hori 
oinarria izan daiteke aurrerantzean ere ho-
rrela funtzionatzeko».
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ASTIGARRAGA
( G i p u z k o a )

E z a g u t z a : 
%  6 0 

(2011ko datua. Soziolinguistika Klusterra)

E r a b i l e r a :
%  3 8 , 7 

(2016ko kale erabilera datua. Soziolinguistika Klusterra)

100 DA 100 
200 ORDU EUSKARAZ ASTIGARRAGAN
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
Asmoa izan zen euskalgintzan zegoen lan-
taldeak (eragile desberdinek osatutako 
markoak) elkarrekin, komunean zerbait 
antolatzea euskararen egunari begira. Eus-
kararen egunari begira antolatu zen ekin-
tza izan zen, herritarrei astebetez euskara 
hutsez bizitzeko esperientzia pertsonala 
gauzatzeko proposamena. 

Erabilera handitzea zen helburu nagusia. 
Horretarako, bi partaidetza mota bereizi 
ziren: garrantzitsuenak hiztunak izan zi-
ren, euskaraz biziko zirenak aste bete ho-
rretan, eta besteak, hizkideak izan ziren, 
euskara ulertzen zutenak eta hiztunei la-
guntza emango zietenak astebete horretan  
euskaraz bizitzeko.

TESTUINGURUA
2011. urtean kale erabileraren neurketek 
haurren euskararen erabilera baxua azala-
razi zuten eta, kezka horrekin bat eginda, 
lantalde bat osatu zuten haurrekin harre-
mana zuten euskalgintzako eragileekin. 
Bertan bildu ziren: AEK, kiroldegia, aisialdi 
taldea, Udala, guraso elkartea, Ikastola eta 
abar. Emun enpresak hartu zuen lantal-
dea dinamizatzeko eta lan teknikoa egite-
ko ardura. Lantaldean biltzen zen eragile 
bakoitzak beren plangintza propioa zuen, 
eta ekintza desberdinak antolatzen zituz-
ten erabilera sustatzeko. 

Baziren hainbat urte euskararen egu-
na  elkarrekin antolatzen zutena, baina 
erakunde bakoitzak bere ekintzen bidez 
osatuz prestatzen zen programa. 2016an 
euskararen egunean denok elkarrekin egi-
tasmoren bat antolatzeko ideia atera zen. 
Egiako pertsona bat lantaldean zegoen eta, 
bertan izandako esperientzia kontatu zue-
nean, ontzat eman zen horrelako zerbait 
Astigarragan martxan jartzea. Ekimena, 
baina, herrira egokitu beharra zegoen, eta 
lantaldeak hartu zuen ardura hori.



Argazkia: kronika.eus
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Ideiaren garapena

Egiako esperientzia izan zuten oinarri, eta 
baita ondoren Lasarte eta Hernanin egin 
zena ere. Hasierako pausoa izan zen nola, 
non, zeini zabaldu eta zeinek parte har-
tu behar zuen erabakitzea. Esperientzia 
pertsonal moduan planteatu zen, partaide 
bakoitzak bere bizitzan bizitzeko espe-
rientzia moduan. 100 da 100 Aupa Astiga
rraga! esaera hartu zuten oinarri;  hortik 
tiraka ideia hori eta astebeteko iraupena-
ren ideia uztartu zituzten. 200 ordu ia as-
tebete zen eta esaerarekin bat egin zuten 
ordu kopurua zehaztuz. 100 da 100… 200 
ordu euskaraz Astigarragan lema sortu zu-
ten. 

Hasieran eztabaidak izan bazituzten ere, 
azkenean astebeteko iraupena izango zuen 
ekimena izatea erabaki zen. Izan ere, aste-
betek pertsona baten bizitzan egoera des-
berdinak esperimentatzeko eta bizitzeko 
tartea eskaintzen zuen eta horregatik era-
baki zuten astebeteko epealdia zehaztea.

ANTOLAKETA

Ekimenaren egitura: faseak

•  Irailean hasi ziren lanketarekin. 
Lehenengo astean egitasmoari zegoz-
kion ezaugarriak, denborak eta figurak 
definitu ziren. 

•  Irailaren erdialdean egin ziren 
hiztun eta hizkide irudiak, kartelen eta 
eskuorrien diseinuak eta eragile eta 

taldeekin kontaktuak. Emailak bidali eta 
telefono deiak egin ziren, baita aurrez 
aurreko harremanak ere. 

•   Iraila amaieran herriko hainbat 
talde, elkarte eta mugimenduri egin 
zitzaien deialdia, azalpenak emateko 
bilera batera joateko. 

•  Eragileekin bilera egin ondoren, 
mezua herrian zabaltzen hasi ziren: bu-
zoneoa egin zen esku orriekin, eta kar-
telak jarri ziren herrian zehar. 

•  Ikastaroa egin zen egunean (eki-
mena hasi baino astebete lehenago), 
argazki herrikoia atera zen ordurako 
izena eman zuten batzuekin.

•  Hasiera ekitaldia:  Udaletxeko 
plazan antolatu zen, hasiera emateko, 
bi aurkezlerekin; antzerki egoerak an-
tzeztu eta 2015ean euskararen egune-
rako sortu zen abestia kantatu ziren. 
Suziria bota zuten hasiera irudikatzeko. 
Luntxarekin eta sagardoarekin eman 
zioten amaiera. 

•  Astea amaitzeko egin zuten eki-
taldia xumeagoa izan zen, baina horre-
tarako ere ekitaldia egin zuten: bertan 
koadernotxoak jasotzeko postontzia 
jarri zuten eta esperientziak jasotzeko 
txoko bat sortu zuten, bertan astean 
zehar bizitakoak bideoz jasotzeko. Egun 
horretan, euskararen eguna zenez, bes-
te ekintza batzuk antolatuta zeuden 
herrian eta koordinazio lana egin behar 
izan zuten dena uztartzeko. 

•  Lantaldeko balorazio bilera egin 
zen. 

•  Jasotako bizipenen bideoekin la-
burpen-bideoa egiteko asmoa dago. 
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Izen-ematea: 

Behin eragileekin azalpen bilera egin on-
doren, hasi ziren herrian mezua zabaltzen, 
eta izena emateko aukera orduan zabaldu 
zuten. Eskuorriaren bitartez egin zen izen 
ematea nagusiki. Hala ere, aukera egon zen 
espresuki horretarako sortu zen helbide 
elektronikoaren bidez ere izena emateko. 
Eragileen bitartez ere eman zuten izena 
batzuek. 

Izen-abizenak, helbide elektronikoa eta 
hizkide edo hiztun izan nahi zuten zehaztu 
beharra zegoen. 

Izena ematen zuenak eskuorrian zehaztu 
behar izan zuen lantegian parte hartzeko 
asmoa zuen ala ez.

Izen emate orria antolatzaile bakoitzaren 
egoitzan entregatu zitekeen edo bestela 
emailez ere bidal zitekeen. 

Argazkia atera zen egunean banatu ziren 
txapak eta koadernotxoak. Hasiera ekital-
dian ere izena emateko aukera, txapak eta 
koadernotxoak banatzeko aukera ere izan 
zen.

Ardura- eta lan-banaketa

12 laguneko taldea da euskalgintza osa-
tzen dutenen lantaldea. «Guk hemen 
daukaguna salbuespena da, urteak da-
ramatzagu lanean euskalgintzako lan-
taldean eta denok jarraitzen dugu parte 
hartzen». 

Egitekoak euskalgintzako lantaldean ba-
natu zituzten. Lantaldeko bilerak dina-
mizatzeko eta zerrendak osatzeko ardura 
Emuneko teknikariak hartu zuen; eragi-
leekin harremanetan jartzeko eta azalpen 

bilerara deialdia egiteko ardura, berriz, 
taldea osatzen zuten kideen artean ba-
natu zuten. Eragileekin egin zen azalpen 
bilera hori denen artean prestatu eta di-
namizatu zuten, izan ere, Emuneko tekni-
karia ez zen Astigarragakoa eta balioetsi 
zen hobe zela herrikideek herrikideei aza-
lenak ematea. «Profesional bat, lanak egin 
eta dinamiza tzeko behar da. Kasu honetan 
lan teknikoa egin duena ez da herrikoa. 
Hori ere kontuan hartu behar da».

Merkatariengana ere ekimena azaltze-
ra joan ziren lantaldeko kideak, euren 
inplikazioa eskatu zitzaien asteak irauten 
zuen bitartean. «Txapak banatu genituen 
luntxerako tortillen bila joan ginenean».

PARTAIDEAK
Partaideen profila denetarikoa izan zen, 
baina batez ere euskaldunak izan ziren 
parte hartu zutenak. Hau da, hiztun gisa 
parte hartu zutenak gailendu ziren eki-
menean. Aniztasun handia egon zen parte 
hartzaileen artean eta ordura arte lantal-
deak antolatzen zituen ekintzetara gertu-
ratzen ez zen jendea gerturatu zen. Guztira 
500 pertsonak eman zuten izena.

Txapa janztea erakargarria zen eta jen-
de askok nahi zuen jantzi txapa. Hasieran 
lantaldean eztabaidak izan bazituzten ere, 
16 urtetik gorakoentzako ekimena izatea 
erabaki zuten. «Azkenean 16 urtetik go-
rakoentzako egin genuen, pertsona horrek 
pentsatzeko eta hausnartzeko gaitasuna 
izatea nahi genuen, bestela zentzua gal-
duko zuen ekimenak». 
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«Partaidetza bi modutan ulertu daiteke: 
zenbatek jantzi duten txapa eta zenbatek 
egin zuten benetan eskatzen zena  aste-
betez? Izen-ematea handia izan zen, bai-
na parte hartzea ez zen nabaritu herrian. 
Jendearen borondatea ona izan zen, harro 
sentitzen zen txaparekin, baina hori baino 
gehiago izan zen: — nik parte hartu dut, 
bitu, txapa daramat jantzita—». «Batzuk 
kontzientziaz jokatu zuten, baina bazuten 
aurretik ere. Eta horiek ez dute aldaketarik 
nabaritu herrian. Dagoeneko egiten dute-
nengan zailagoa da aldaketak ikustea». 

Figurak

Parte hartzeko modu desberdinak egon zi-
ren: aho edo belarri baten irudiaren arabe-
ra bereizi ziren.

• Hiztunak (ahoaren irudiarekin)   
Hiztunak izan ziren protagonista. Aste-
betez euskaraz egiteko erronkari eutsi 
ziotenak izan ziren.

•  Hizkide (belarriaren irudiarekin) 
Euskara ulertzen zuten baina hitz egi-
teko gaitasun gutxi edo erraztasunik ez 
zuten kideak ziren. Astebetean, euska-
raz hitz egiten zietenean, horretan ja-
rraitzera  animatzea zen euren funtzioa 
eta hizkuntzaz ez aldatzeko eskatzea.

Erakundeen parte hartzea

 Udalak eta herritarrek elkarlanean sortu-
tako egitasmoa izan zen hasieratik, Udala 
parte delako euskalgintza lantaldean. Eus-
kara teknikariak ez ezik, zinegotziak ere 
bileretan pate hartu zuen. 

Partaideentzako BALIABIDEAK

• Ikastaroa: Ekimenaren astea hasi 
baino astebete lehenago TELP ikastaro 
labur bat egin zuten astean zehar eus-
karari eusteko teknikak ikasteko. 

• Txapak: hizkide edo hiztun izan, 
belarria edo ahoaren irudia zeraman 
txapa janzten zuen partaideak. 

• Koadernotxoa: aste horretan ze-
har izandako hausnarketa, balorazio, 
bizipen eta gogoetak jasotzeko bana-
tu zitzaien parte hartzaileei eta azken 
eguneko ekitaldian postontzi bat jarri 
zuten koadernotxoak jasotzeko. Asko 
ez ziren etorri bueltan, baina jaso zire-
nekin nahikoa izan zuten antolatzaileek 
balorazio orokorra egiteko eta bizipe-
nen argazkia ateratzeko. 

• Antzerkia: hasiera ekitaldian egoe-
ra desberdinetan nola jokatu zitekeen 
antzeztu zuten. 

• Gomendio sorta: TELP ikastarotik 
ateratako gomendio eta aholku zerren-
da banatu zuten partaideen artean ha-
siera ekitaldiaren egunean.
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FINANTZAKETA
Orokorrean gastu gutxiko ekimena izan 
zen. Udalak finantzatu zuen materiala: kar-
telak eta eskuorrien inprimaketa batez ere. 
Diseinu enpresa batek egin zituen kartel 
eta eskuorrien diseinuak. Txapak gaztele-
kuak egin zituen eta luntxerako pintxo eta 
edariak tabernariei eta sagardogileei eska-
tu zizkieten.

KOMUNIKAZIOA
Komunikazioa antolaketaren parte handia 
izan zen; modu horretan, erabat planifika-
tua izan zen hasieratik. Fase bakoitza ko-
munikatiboki nola landuko zuten, bertan 
zabaldu nahi ziren mezuak zeintzuk izango 
ziren, erabaki zuten. Bide horretan, mezua 
ahalik eta gehien transmititzeko irudi eta 
euskarriak sortu ziren. 

Barne mailako komunikazioan bilerak eta 
emailak izan ziren antolatzaileen artean 
erabili zituzten bitartekoak. 

Kanpo mailako komunikaziorako erabi-
li zirenak honakoak izan ziren batez ere: 
hedabideak, sare sozialak, Udalaren web-
gunea, ekimenerako zehazki sortutako 
helbide elektronikoa, buzoneoa, kartelak, 
eskuorriak, ahoz ahokoa.

Hedabideekin lanketa

Urumeako Kronikarekin egin zen lanketa 
batez ere, eskualdean eragin nahi zelako. 
Bertatik egin zen jarraipena, bertan atera 
ziren izen emate epeak, argazki erraldoia 
eta ekimenari zegozkion bestelako oharrak 
ere. Argian atera zen ekimenaren aipame-
na, halako ekimenak martxan jarri zituzten 
bestelako esperientziekin batera.

Komunikaziorako BALIABIDEAK 

• Helbide elektronikoa: izena emate-
ko erabili zen, baita sarea osatzeko ere. 
Izena ematean helbidea ematen zuen 
jendeak eta beraz, helbide horiekin sare 
hori elikatzeko aukera izango da. 

• Egoeren antzezpenak: hasiera ekital-
dian antzeztu ziren, egoera desberdi-
netan nola jokatu zitekeen jakiteko. 

• Eskuorriak: ekimenaren nondik no-
rakoak azaldu eta izena emateko sortu 
ziren. 

• Argazki herrikoia: tailerra egin zen 
egunean egin zen deialdia argazki 
erraldoia ateratzeko eta hori gero he-
rrian zabaldu zen. 

• Kartelak: kartel mota desberdinak 
egin ziren. Moskeo kanpainan egin zi-
ren lema soilik zuten kartelak, argazki 
herrikoia ateratzeko ere atera zituzten 
beste kartel batzuk.
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HARREMANAK
Hasieran beldurra zuten ea herriak nola 
erantzungo zuen baina erantzuna uste zu-
tena baino hobea izan zen eta markatutako 
espektatibak gainditu ziren. 

Barne mailako harremanetan, lantalde-
ko harremanak onak izan ziren, aldez au-
rretik elkar ezagutzen zuten eta horrek 
lagundu zuen funtzionamenduan. Nahiz 
eta eztabaidak izan, adostasunak bilatzen 
jarri ziren indarrak eta lantaldea sintonia 
berean zegoela antzeman zuten. Urteak 
daramatzate bilerak hilero egiten eta fun-
tzionamendu horrekin aritu ziren. Eki-
mena amaitu ostean, atsedenerako tartea 
hartu eta urtarrilean egin zuten ekimena-
ren osteko lehen bilera. Asteak iraun zuen 
bitartean ez zuten bilerarik egin. 

Eragileekin egin zituzten harremanetan 
hutsunea antzeman zuten. Batzuk azalpen 
bilerara etorri ziren, eta etorri ez zirenekin 
telefonoz hitz egin zuten. Guztiei ekime-
naren nondik norakoak azaldu bazitzaiz-
kien ere, eskatzen zitzaiena ez zutela ondo 
jaso ondorioztatu zuten antolatzaileek.. 
Eragileek ez zuten behar bezala bete me-
zua bakoitzak bere esparrura eramateko 
funtzioa, horretan huts egin zen; beraz, 
parte hartzea ikusirik, ekimenaren hel-
buruak ondo transmititu ez izanaren sen-
tsazioa izan zuten. «Agian, falta izan zitzai-
guna banan banakako edo harreman horiek 
gehiago lantzea izan zen».

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Ahulguneak: «Jendeak jaso duena ez da 
izan benetan guk adierazi nahi izan genue-
na. Izen emateak arrakasta izan zuen baina 
jendeak ez zuen ulertu, ez zen jabetu zer 
lortu nahi genuen. Txapa eraman bai baina 
jokaerak ez zituzten askok aldatu.»

Indargunea lantaldearen inplikazioa izan 
zen. Gai izan ziren bakoitzaren kontuak 
alde batera utzita ideia komun bat jorratu 
eta batera joateko. «Sintonia onean zegoen 
lantaldea. Desadostasunak egon arren, 
ikuspegia komuna zen. Horrelako zerbait 
egin behar zelako zalantzarik ez zegoen 
eta hori aurretik lanketa egin zelako izan 
da, urteen poderioz hezi dira gai horietan. 
Denborak aurrera egin ahala lantaldeak 
antzeko ikuspegia du, aurretik egin den 
lanak emandako emaitza da.» Herriaren 
inplikazioa ere indargunetzat jo zen, eran-
tzun egokia eman zuen herriak, eta hori 
aurrera begira eman nahi diren pausoeta-
rako ezinbesteko oinarria izan zen. «Abia-
puntua badago jarria dagoeneko, ezaguna 
da herrian asmoa, beraz hemendik aurrera 
bidearen zati bat behintzat eginda dago».
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ONDORIOAK
«Beste erakundeen inplikazioa espero ge-
nuen hobea izatea eta transmisio horre-
tan falta egon zen. Egiarekin konparatzen 
badugu, erakundeetara joatean haiek ba-
zuten harremana aurretik. Hemen, lehen 
kontaktua izan da eta horrek ez du batere 
lagundu. Egote bat izan da, baina hor ez da 
nahikoa izan. Aurretik landu behar dira ha-
rremanak eta ondoren errazagoa izango da 
haiek zuregana gerturatzea. Ez da erraza 
esperientzia azaltzea, orain egingo bagenu 
beste modu batean jasoko luke jendeak.»

«Ez zen neurketarik egin, bizipen eta sen-
tsazioak izan ziren bildu zirenak. Orain, 
kale neurketa egin da 2016an eta pasa berri 
da emaitzen aurkezpena. Haurren erabi-
lera igo da eta gazteena jaitsi da. Lehengo 
haurrak gaztetu dira. Badaude pistak non-
dik abiatu jakiteko.»

«Ekimen honek kontzientzia hartzeko ba-
lio izan digu, lehen hitza euskaraz, ulertzen 
badizu ele bitan izan ditzakezu elkarrizke-
tak… orain planteatzen ari gara gauza ho-
riek eta lehen ideia horiek ez genituen ai-
patzen. Agian herrian ez baina gure artean 
bai egon dela jabetze bat».

«Nahiko ondo balioetsi zen. Lehen aldia 
zen lantaldeak horrelako zerbait antolatu 
eta herriak jasotzen zuena eta hori ondo 
balioetsi zen».

Ez zuten erronkarik ezarri aurretik baina 
espektatibak gainditu zituzten. Ez zituz-
ten 500 pertsona espero. «Agian aurrera 
begira kalitateari erreparatuko diogu kan-
titateari beharrean. Hori izan daiteke bide 
bat.»

«Aste horretan parte hartu izanagatik eta 
txaparekin ibili izanagatik zerbaiten par-
te sentitu dira pertsona batzuk nahiz eta 
euskalgintzatik urrun egon eta hori lor-
pena da. Esperimentatu du eta piztu zaio 
jakin-mina, gertu sentitu dugu».

«Euskara erdigunean jarri dugu eta jende 
tipologia desberdina bildu da. Biztanleen  
% 10ek txapa eraman nahi izan du, gehie-
nak egitasmoa martxan egon dela jabetu 
direla esan daiteke.»

Lehen bakoitzak bere talde barruan egiten 
zituen ekintzak baina denak batera mezu 
berarekin ateratzea oso inportantea izan 
zen.

AURRERA BEGIRA
Memento honetan lantaldea lehengo 
funtzionamendura itzuli da (bakoitzak 
bere plangintzari eutsi dio). Baina badago 
erronka bat: gurasoekin egiten diren bile-
retan eragitea. Lan ildo moduan lantzen 
ari den gaia da. Ez dute erabaki 2016an 
martxan jarri zuten ekimenarekin jarraitu 
ala ez. Euskararen eguna elkarrekin anto-
latzen jarraituko dute, baina oraingoz ez 
dute erabaki zein formatan eta zer egingo 
duten.
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E z a g u t z a : 
%  6 6 , 7 8  (% 39,01 euskaldunak eta % 27,77 ia euskaldunak) 

EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak.

K a l e  e r a b i l e r a :
%  1 5 , 0 

Soziolinguistika Klusterra. 2011.

EGIAN EUSKARAZ BIZI NAHI DUGULAKO
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
8 astez, 8 txandatan banatuta, 365 pertso-
nak parte hartu zuten astebetez euskaraz 
bizitzeko esperientzian.

TESTUINGURUA
2015eko Korrika amaitu zenean hedatu zen 
Lorea Agirrek idatzitako testua Euskal He-
rri osoan zehar. Testuak zioen: «Auzia ez da 
izan ala ez izan. Kontua ekitea da. Egitea. 
Egiten duguna gara». Korrikaren balorazioa 
egin zenean, aipagai izan zuten Lorearen 
testua eta urte bereko uda garaian Lutxo 
Egiak 31 egunez egin zuen Bilingual: tran
sitoak performancea. Bide horretan, euskal-
dunak aktibatzeko beharra zegoelako ondo-
riora iritsiak ziren batzordekideak ordurako 
eta ideia bat beste baten alboan jarriz, ba-
tzordekideen artean trukaturiko ideia eta 
gogoeten uztarketen ondorioz, maila ko-
lektiboan euskaldunak aktibatuko zituen 
ekimena (esperimentua) martxan jartzeko 
aukera ikusi zuten Donostiako Egia auzoan.

«Gure inguruan badago euskaraz bizi nahi 
duen jendea baina artikulatu gabe». Asmoa 

argi zegoen hasieratik: euskaldunentzako 
ekimena izan behar zen, euskaldunak ak-
tibatzeko beharra zegoen eta, hori horrela, 
euskaldunak aktibatzeko helburuarekin di-
seinatu zen ekimena.

Urteak daramatza lanean Egiako euskara 
batzordeak. Azken urteetan bi funtzio na-
gusi zituen: bi urtean behin Korrika anto-
latzea eta tarteko urteetan Egia euskaraz 
prestatzea. Bestelako kanpainak eta ekin-
tzak ere antolatu izan ditu, betiere auzoan 
euskararen erabilera areagotu eta auzoko 
euskararen presentzia sustatzeko: mer-
kataritza kanpaina, ikastolako hizkuntza-
proiek tuaren jarraipena … 

Hasi aurretik partekatu genituen galderak 
izan ziren: zein da auzoko errealitatea? Zein 
aukera daude ekimena martxan jartzeko? 
Nork hartuko luke parte? Zeintzuk dira au-
zoak dituen elkarguneak? Jendea non bilt-
zen da? Eragile talde, espazio…

Errealitatearen azterketatik prestatu zen 
proposamen orokorra batzordekide ba-
tzuen artean. Bertan proposatu zen euska-
raz bizitzeko hautua eta esperientzia bizi 
nahi zutenen ekimena martxan jartzeko 
ideia. Proposamena irekia zen hasieratik eta 
horregatik planteamendu orokorra zein zen 
azaldu zen lehenengo bileran, proposamena 
erabat irekia utziz. Bilera hartarako deialdi 
orokorra egiteko mezu erakargarria bilatu 
zen: badugu Egia euskalduntzeko formu
la. Zein den jakin nahi? Deialdi horri talde 
mordoxka batek erantzun zion, bakoitzetik 
ordezkari batzuk bidaliz; horiez gain, nor-
banako batzuk ere azaldu ziren.





72

Ideiaren garapena

Batzordekideen hasierako asmoa 8 pertso-
nak parte hartzea zen, 8 pertsona horien 
esperientzia izatea ekimena bera. Beraz, 
gauza asko aldatu ziren talde eta eragileen 
kontrastea egin zenean. Egian talde eta 
eragile asko daude, asko dira auzora begi-
ra lan egiten dutenak; beste batzuk, aldiz, 
Egian kokatuta daude baina ez dira auzo 
mailako elkarteak edo taldeak (Tabakalera, 
kasu). 

Konturatu ziren auzoan jendearen elkar-
gune naturalak elkarte, mugimendu, tal-
de eta eragileak zirela. Horrela, elkargune 
horiek hartu ziren erreferentziatzat, ho-
rietako bakoitzaren bueltan zebiltzalako 
auzotarrak, beraz, horrek behar zuen izan 
ekimenaren ardatza. Honako galdera egin 
zitzaien taldeei: prest egongo al zinaten 
zure elkarte edo taldean astebetez euskara 
hutsean bizitzeko esperientzia probatze-
ko? Ez zen erronkarik ezarri eta konpro-
miso hitza ere ez zen erabili, hitz marka-
tua dela baloratu zelako eta, beraz, parte 
hartzeko gonbita helarazi zen, esperientzia 
bizitzeko deia eginez, abentura horretan 
parte hartzeko ausartzera gonbidatuz. Ho-
rrela joan zen pixkanaka animatzen jendea. 

Egingo zena jaso beharra hasieratik adie-
razi zen eta, horregatik, ideia garatu zen 
momentu beretik, komunikazio alorrean 
egin beharrekoak ere antolaketaren parte 
izan ziren.

ANTOLAKETA

Ekimenaren egitura: faseak

8 asteko 8 txanda osatu ziren, azken txanda 
norbanakoei zuzendu zitzaien eta amaiera 
moduan bi urterik behin egiten den Egia 
Euskaraz Eguna ospatzea erabaki zen. 
Egun horretan esperientziak trukatzeko 
eta aurrera begira jartzeko parada hartze-
ko tartea eskaini zen Kalakategia deitu zi-
tzaion trukatze-espazioan.

1. 2015-10-21

Egiako eragile eta norbanakoen bilkura. 
Ekimenaren gutxi gorabeherako azalpen 
/ ideia bat eman eta iritzi eta proposame-
nak jaso ziren. Bizpahiru asteko epea eman 
zitzaion bakoitzari norbere taldean ekime-
naren berri eman eta parte hartuko zuten 
baieztatzeko.  

Bilerarako deia Whatsapp eta posta elek-
troniko bidez zabaldu zen 

Bilkura horretarako deialdia: 

EGIAKO EUSKARA ERABILERA 
HANDITZERA GOAZ!

Jakin nahi duzu nola?

Eskema guztiak haustera goaz!

Zuk ere erabilera handitzen 
parte hartu nahi baduzu, zatoz 
urriaren 21ean 19.00etan Egiako 
Kultur Etxera.
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2. 2015-11-28

Ekimenaren aurkezpen ekitaldia (euskararen 
nazioarteko egunaren harira). 

• Parte hartuko zuten eragileetako kideak 
bertaratzea bermatu nahi izan zen. Aurrez 
beraiekin hitz egin zen.

• Aurrez “Zerbitzua euskaraz” mapako 
establezimenduei gutuna banatu zi-
tzaien ekitaldirako gonbita eginez.

• Ekimenaren nondik norakoak azaldu 
eta TELP ikastarorako deialdia egin zen. 

• Azalpen-eskuorria eta “zerbitzua eus-
karaz” mapa banatu ziren ekitaldian.

• Auzoko argazkia atera zen amaieran, 
ekimenean parte hartzeko deia zabaldu 
asmoz.

3. 2015-12-12

“Euskaraz bizitzeko baliabide tailerra”. 
TELP moduko tailer laburtua egin zen, 4 
ordukoa. Saiatu zen  eragileetako kideen 
partaidetza bermatzen. 24 pertsonak eman 
zuten izena.

4. 2016-01-08

Azalpen bilera + ekimenaren hasiera. 

Plazan egin zen azalpen bileran azalpen orri 
zehatzagoa banatu zen. Azalpena eman bi-
tartean esketx batzuen interbentzioa egin 
zen, euskaraz bizitzean zein egoera suer-
tatzen diren umore klabean ikusarazten 
zutenak. Guztiek batera bertso bat kantatu 
zuten eta lekukoa hartu zutenek aurreskua 
dantzatu eta hitz batzuk esan zituzten. Eki-
menaren txapak jantzi zitzaizkien txanda 
hasten zutenei eta taldez-talde joango zen 
koaderno handia hartu zuten lekuko tzat.

5. Ekimenaren garapena 8 asteetan 
zehar.  

6. 2016-03-12 Egia euskaraz eguna. 
Kalakategia. 

Izen-ematea: 

Elkarte eta taldeetan eman zuten par-
taideek izena. Txanda bakoitzean parte 
hartzen zuten kideen zerrenda lekukoare-
kin batera zegoen orri batean idatzi zen, 
bakoitzaren izen abizenak eta helbide 
elek tronikoa jasoz. Horrela, parte hartu 
zuten guztien sarea osatu zen.

Ardura- eta lan-banaketa

Koordinazio taldea: Egian aurrez Euskara 
Batzordea zegoen arren, ekimen honeta-
rako eragileekin egin zen deialdian ekime-
na antolatzeko batzordea indartzeko deia 
egin zen; horrela sortu zen 12 lagun in-
guruko lantaldea. Txandek iraun bitartean 
sortu ziren lanak lantaldean egin ziren; 
baita azken eguneko egitarauari zegozkio-
nak ere. Kideen artean norbanakoak eta 
hainbat ikastetxe eta taldetako ordezkariak 
egon ziren. Bagera Donostiako Euskaltza-
leen elkarteak ere parte hartu zuen koor-
dinazio lantaldean, Donostiako auzoetako 
euskara batzordeen dinamizazio zerbitzua 
duelako. 

Komunikatiboki egin nahi zen lanketa an-
tolaketaren ardatzetako bat izan zen. Ko-
munikazio beharrak zeintzuk ziren identifi-
katu zen hasieratik eta martxaren arabera, 
behar berriak sortu ahala, aterabidea eman 
zitzaien: ikastolako zirkularra, azalpen eta 
gomendio sorta, prentsa oharrak eta abar. 
Pertsona batek hartu zuen bere gain bar-
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nean nahiz kanpora begira  zabaldu beha-
rreko mezuen idazketa. Baita hedabideeki-
ko harremanaren ardura ere.

Txandak

Txandatze sistema egitea proposatu zen 
hasieratik. Alabaina, denboran gehiegi ez 
zen luzatu nahi izan, iraun zezan tentsioak 
edo txinpartak Egia Euskaraz Egunera bi-
tarte. Horregatik, bi hilabeteko epean aste-
beteko 8 txanda diseinatu ziren eta horie-
tako bakoitza eragileen artean banatu zen. 
Txanda aldaketak ikusgarri egiteko karte-
lak atera ziren, auzoan jarraipena egin ze-
din. «Ekimena zer zen eta nola bizitzen ari 
zen azaltzea klabea izan zen, horrek asko 
aberastu zuelako egitasmoa eta ‘ bideoen 
garai ’ honetan tresna oso baliagarria izan 
zen». 

Txanda aldaketak: 

Antolatzaileen artean banatu ziren txanda 
aldaketak, zegokien taldeekin hitzordua 
zehazteko, hasten zirenei harrera egin eta 
amaitzen zutenei bideoa grabatzeko. Eki-
taldi txiki bat egiten zen, bi txandak elkar-
tzeko eta argazki kolektiboa ateratzeko. 
Ateratako argazki eta bideoak egiaeuska-
raz@gmail.com helbidera bidali zituzten 
partaideek eta blogean jarri zituzten ikus-
gai. Txanda aldaketetarako irizpideak1 bil-
tzen zituen gidoia sortu zen laguntza tres-
na modura.

1  https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvMzJhcnhibzdwNFk/view?usp=sharing (Kontsulta 
2017-05-25)

Lekukoa

Txanda aldaketak koadernoa zen le-
kukoaren bidez eszenifikatu ziren. Parte 
hartzaileek euren bizipenak, izenak eta 
gogoetak idatzi zituzten bertan. Txandaz 
txanda, eskuz esku pasa zen 8 asteetan ze-
har.

PARTAIDEAK
Parte hartzeko baldintzak euskaraz jaki-
tea eta Egian bizi edo lan egitea izan ziren. 
Euskaldunak aktibatu nahi zituen ekimen 
moduan planteatu zen eta euskaldunen-
gan jarri zen fokua. Azken egunean, parte 
hartzeko eskaera iritsi zen Ongi Etorriko 
kideen partetik (Aitor Ikastolako familia 
etorri berriekin lan egiten duen proiek-
tua da  Ongi Etorri). Tokia egin zitzaien 
hizkuntza aniztasuna lantzeko aukera ona 
zela balioetsi zelako.  

Partaideen perfila

Denetarikoa izan zen parte hartzaileen 
perfila eta sorpresak ere izan ziren,  eus-
kara ikasten ari zirenek, euskaldunak zire-
la ez zekiten pertsonek eta gazteek parte 
hartu zutelako. 

Gazteen parte hartzea azpimarratze-
koa izan zen; izan ere, ekimenak harrera 
oso ona izan zuen gazteen artean. Euren 
koadriletan eragiteko ezintasuna azpima-

https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvMzJhcnhibzdwNFk/view?usp=sharing
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rratu zuten testigantzen bidez, hala, pistak 
eman zituzten aurrera begira nondik jo be-
har den adieraziz.

Erakundeen parte hartzea

Ekimena diseinatu zenean auzoan par-
te hartzen duten erakundeengana jo zen. 
Euren parte hartzea bestelakoa izan zen 
gainontzeko elkarte eta eragileekin aldera-
tuta. Erakundea bera inplikatu beharrean, 
bertan lan egiten zuten eta auzoan bizi zi-
ren bi kidek hartu zuten parte. 

«Udalaren kasuan, adibidez, batzordetik 
eurengana ez zen jo, batzuetan sentsazioa 
badagoelako parte hartzea sustatu baino 
oztopoak jartzen direla (hori gertatu zen 
azken eguneko egitarauaren baimenekin, 
adibidez). Udalera edo instituzioengana 
joateak, orokorrean lan bat eskatzen du 
eta baliabide gutxi izanda, eskatzen duen 
lana zein den jakinda eta erantzuna zein 
izango zen jakin gabe merezi ez zuela balo-
ratu zen». Ondoren, Udala bera gerturatu 
zen antolatzaileengana interesa eta babesa 
adieraziz. 

Antolatzaileek uste dute, instituzioen 
inplikazioak ekimenean lagunduko lukee-
la baina ez da ikusten parte hartze horrek 
baldintzatzailea izan behar duenik. 

Euskaldun pasiboak, erdaldunak 
eta merkatariak
Egitasmoa diseinatu zenean, argi ikusi zen 
hasieratik ekimena euskaldunentzako izan 
behar zela soilik, helburua eurek aktibatzea 
baitzen. Aktibazio hori bilatu eta euskaraz 

2  https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvbXl4MGRvQVdSTjQ/view?usp=sharing  (Kont-
sulta 2017-05-25)

bizi ahal izateko, baina, astekako txanda 
horietan parte hartuko ez zuten gainon-
tzekoei ere mezuak transmititzea beha-
rrezkoa ikusi zen. Euskaldun aktiboentzako 
baldintzak sortu nahi ziren, esperientzia 
ahalik eta modu eroso eta errazenean egin 
zezaten. «Azken batean, ezin dira euskaldun 
aktiboak landu pasiboak landu gabe». Lan-
dua zegoen aurretik esparru hori Udalak 
egin zuen merkataritza kanpainarekin eta 
hori baliatu zen auzoko zerbitzua euskaraz 
eskaintzen zuten establezimenduen mapa 
osatzeko. Establezimenduz- establezimen-
du pasa ziren antolatzaileak ekimena azal-
duz eta ea mapan kokatzeko prest zeuden 
galdetuz. Azken egunean ‘betiko’ herri ba-
zkaria egin beharrean, zerbi tzua euskaraz 
ematen duten jatetxeekin hitz egin eta toki 
horietan egin ziren otorduak. «Euskaraz 
aritzen diren establezimenduei aitortza 
egiteko modu bat izan zen».

Erdaldunentzako ere azalpen orriak sortu 
ziren, batez ere ikastetxeen bueltan biltzen 
direnengana iristeko. Erdaldunentzako eta 
euskaldun pasiboentzako mezua berdina 
zen: ez eskatu hizkuntza aldatzea.

Partaideentzako BALIABIDEAK

 Euskaraz bizitzeko esperientzia egin ahal 
izateko baldintza batzuk sortu behar zirela 
eta, horretarako tresna batzuk sortu ziren: 

•  Gomendio-sorta2: hainbat egoeratan 
jokatzeko modua eta irribarrea lagun 
izateko gonbita jasotzen zuen (TELP 
ikastarotik atera ziren gomendioak).

• Txapa: Identifikazio ikurra izan zen. 
Txanda bakoitzean parte hartzen zue-
nak soinean zeraman txapa, parte har-

https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvbXl4MGRvQVdSTjQ/view?usp=sharing
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tzen ari zela adierazteko. 

• Gurasoentzako oharrak3: euskaraz 
eta gaztelaniaz prestatu ziren zirkula-
rrak. 

• Esketxak: hainbat egoeratan nola 
jokatu erakusten zuten eszenak antzez-
tu ziren lehen txandaren hasiera ekital-
dian. Azken egunean ere, beste esketx 
batzuk antzeztu ziren, egoerari buelta 
emateko pistak emanez. 

• Bertsoak: ekitaldietan abestu ziren 
auzoko bertsolari batek egindako ber-
tsoak.

• Ekimena azaltzeko testuak: eragile 
eta taldeengana jo zenean erabili ziren.

• Merkataritza mapa4: Udalak aurrez 
abiatu zuen kanpainatik atera zen in-
formazioa eta antolatzaileek osatu zu-
ten. 

• TELP ikastaroa: Parte hartzaileentzat 
eskaini zen ikastaroa. Parte hartu zute-
nek ondoren transmititu zuten ilusioa 
eta ahalduntzea garrantzitsua izan zen. 

• Bizipen eta gogoeten koadernotxo: 
parte hartzaileek txaparekin batera es-
kuratu zuten. 

• Elkarteetako bazkideen artean ba-
natzeko oharrak eragile/ koadrila/ 
talde bakoitzak bere kideei ekimenaren 
berri emateko azalpenerako euskarriak.

• Liburuak: Emunen Irten hizkuntza-
ren armairutik eta Karmelo Aiestaren 

3 https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvN2RVclVZU1JLWE0/view?usp=sharing (Kont-
sulta 2017-05-25)

4 https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcG1YX2lsV0d6RUE/view?usp=sharing (Kont-
sulta 2017-05-25)

Goza daiteke gehiago, euskaldun baten 
hizkuntza bidaia. Liburu bakoitzeko ale 
batzuk jarri ziren gune erreferentzia-
lean jendeak irakur zitzan. 

Gune erreferentziala: Euskara batzordeak 
ez du egoitzarik. Ikusi zen garrantzitsua 
zela denentzako erosoa izango zen puntua 
aukeratzea, bertan txapa eta koadernotxoa 
jasotzeko aukera egon zedin. Auzo erdian 
dagoen eta bakarra den burdindegia auke-
ratu zen ordutegiarengatik eta eurak prest 
azaldu zirelako. Parte hartzaileei txapen, 
koadernotxoaren eta liburuen bila bertatik 
pasatzeko abisua eman zitzaien. 

FINANTZAKETA
Egitasmoan zehar sortu ziren tresnen eta 
euskarrien kostua batzordeak berak fi-
nantzatu zuen. Azken eguneko ekitaldi-
rako karpa, azpiegitura eta panelak, berriz, 
Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak 
finantzatu zituen.  Donostia Kulturak  mu-
sika ekipoa, kontzertua eta haurrentzako 
ikuskizuna ordaindu zituen.

https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvN2RVclVZU1JLWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcG1YX2lsV0d6RUE/view?usp=sharing
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KOMUNIKAZIOA
Egitasmoaren alderik garrantzitsuene-
takoa izan zen komunikazioa. Mezuak nola, 
nori eta noiz transmititu planifikatu zen. 
Horretarako arduradun bat egon zen eta 
berak landu zituen kanpora begirako eta 
barrura begirako komunikazio euskarriak. 
Esperientzia jaso eta transmititu beharra 
zegoen, ekimenak izan zitzakeen eraginak 
ahalik eta zabalpen handiena lortu behar 
zutela aurreikusi zen. Horregatik eman 
zitzaion testigantzak jasotzeari garrantzia 
handia eta horretarako sortu ziren eus-
karriak. 

Barrura begirako komunikazioan elkar-
te, talde eta eragileentzako azalpenerako 
behar ziren testuak sortu ziren, bakoitzak 
bere eremuan egitasmoaren berri eman 
zezan. Partaideentzako diseinatu zen go-
mendio sortak ere argia eta ulerterraza 
behar zuen izan eta horrela landu zen. 

Kanpora begirako komunikazioan bi atal 
bereizi daitezke. Batetik, auzoari mezuak 
eta ekimenaren berri emateko euskarriak 
eta mezuak ziren eta, bestetik, hedabidee-
kin egin zen lanketa. 

Auzoan zehar komunikatu nahi zen ekime-
na martxan zegoela eta jende asko parte 
hartzen ari zela. Aste bakoitzaren amaie-
ran bideoak grabatzeak eta txanda aldake-
tetako argazkiek zabalpen handia lortu zu-
ten, sare sozial eta batzordearen blogaren 
bitartez. Ekimena martxan zegoela eragile 
gehiago batu ziren ekimenera eta, hala, 
txandetan aurreikusi zirenak baino talde 
gehiago sartu behar izan ziren. «Klabea 
izan ziren txanda bakoitzaren amaierako 
bideoak eta txanda aldaketak iragartzen 

5 https://www.youtube.com/watch?v=jI2yS0_-0H0 ( Kontsulta 2017-05-24)

zituzten kartelak tantaz tanta, astez aste 
zabaltzen joatea, ekimena jarraitzeko mo-
dua eskaini zelako eta horrek atentzioa 
mantendu zuelako».

Hedabideekin lanketa kontzientea egin 
zen. Uste zena baino gehiago zabaldu zen 
ekimena eta izan zituen ondorioak espe-
ro ez baziren ere (beste herri batzuek le-
kukoa hartzea, adibidez), garrantzitsua 
ikusi zen hasieratik arduradun bat egotea 
hedabideekin kontaktua izango zuena eta 
kanpotik etor zitezkeen erantzunak koor-
dinatuko zituena. Batzordekideen artean 
elkarrizketa, dei eta erreportajeak egiteko 
eskaerei erantzuteko prestutasuna egon 
zen. «Hasieratik ikusi genuen egiten ari gi-
nena esportagarria zela beste toki batzue-
tara eta, beraz, ahalik eta gehien zabaltzea 
komeni zen».

Komunikaziorako BALIABIDEAK 

• Bideoak: txanda aldaketa bakoitzean, 
amaitzen zutenei bideo grabaketa egi-
ten zitzaien asteko esperientzia, anek-
dotaren bat edo librean nahi zutena es-
ateko. «Aurreikuspenak zioen jendeari 
orokorrean kamera aurrean jartzea 
ez zaiola gustatzen eta kosta egingo 
zela partaideak lortzea bideoetarako. 
Emaitza, aldiz, bestelakoa izan zen. Izan 
ere, motzak izan behar ziren bideoak 
luze bihurtu ziren, partaideek asko zu-
ten esateko eta gogoa ere adierazten 
zuten bideoetan ateratzeko».

Egitasmoa amaitu zenerako txanda 
guztiak islatu zituen bideoa5 sortu zen, 
esperientzia partekatu ahal izateko, ba-
tetik, eta baita kanpora begira, beste 
herri eta auzoei zer egin zen kontatze-

https://www.youtube.com/watch?v=jI2yS0_-0H0
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ko, bestetik. Laburpen bideoa egin zue-
nari diru sari bat eman zitzaion egin-
dako lanaren truke. 

• Koadernotxoak: libreta batzuk jarri 
ziren partaideen eskura. Txandan zehar 
zituzten gogoeta, hausnarketa, sentsa-
zio eta ideiak bertan idazteko eta txan-
da amaitzerakoan erreferentzia gunean 
(burdindegian) uzteko. Ondorioak ate-
ratzeko pistak jaso nahi izan ziren ho-
riekin. Arrakasta handirik ez izan arren, 
jaso ziren libretatxoekin eta bertan 
zeuden gogoetekin nahikoa izan zen 
ondorio orokorrak atera eta jendeak 
bizi izan zuena jasotzeko. Ida tzizko tes-
tigantza horiek azken eguneko panele-
tan jarri ziren. 

• Ikurra: Pasatako urteetan Egia Eus-
karaz Egunari erreferentzia egiteko 
erabiltzen zen logotik moldaketa bat 
egin zen. e bat behar zela argi izan zen 
hasierako bileretan eta e horrek no-
lakoa izan behar zuen eta nondik hartu 
zitekeen pentsatu ostean Egiakoa, ber-
takoa, izango zen ikurra aprobetxatzea 
erabaki zen. 

Ikur hori erabili zen bai identifikazio 
txapetan baita egin ziren kartel guztie-
tan ere. Ekimena amaitu ondoren ere, 
egin diren ekintzen karteletan ikur hori 
erabiltzen jarraitu da. Ikurrari lagunduz 
joan da beti “Egian Euskaraz Bizi Nahi 
Dugulako” leloa. 

• Txanda aldaketetako kartelak: txan-
den hasiera eta amaieran atera ziren 
eta sare sozialen bidez zabaldu ziren.  
Auzotarren artean txanden jarraipena 
egiteko modua izan zen, egitasmoa ko-
munikatiboki ere martxan zegoela ikus-
teak eragin handia izan zuen. 

6 https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvZlFBWVJmOXR5Szg/view?usp=sharing 
(Kontsulta 2017-05-10)

• Kalakategia: txandetan zehar bizi-
tako esperientziak partekatzeko dina-
mika prestatu zen Egia euskaraz egu-
naren egitarauaren barruan. Batetik, 
bizitako emozioak, egindako gogoetak 
eta anekdotak nahi izan ziren parte-
katu eta, bestetik, aurrera begira eman 
beharreko pausoetan eta elkarte, talde 
eta eragileek zituzten beharren gainean 
galdetu zitzaien partaideei. Bertan hitz 
egindakoetatik osatu zen ondorioen 
txostena6 eta hori izan zen aurrera be-
gira eman beharreko pausoak zehazte-
ko pista ugari eskaini zituen tresna.

• Panelak:  txandetan bizitako espe-
rientziak kontatzeko eta ekimena ikus-
garri egiteko sortu ziren panelak eta 
Egia euskaraz egunean erakusketa egin 
zen.  Ekimena amaitu ondoren talde 
bakoitzaren espazio edo txokoetan pa-
nelak ikusgai jartzeko aukera izan zen. 
Horrela, parte hartu zutenek ez ezik, 
gainontzeko talde bakoitzeko kideek 
ere ekimenaren nondik norakoen berri 
izan zuten.   Txandaka egin zen panelak 
lekuz-leku mugitzea eta talde moto-
rrean koordinatu ziren aldaketak. 

Ekimena amaitu ondoren gainerako pa-
nelen estiloan osasun zentroko panela 
sortu zen, bertan, kanpaina pilotu bat 
egin berri zutelako euskararen erabile-
ra areagotzeko. Ahalegin horri aitortza 
egiteko, eta auzoari jakinarazteko as-
motan, osasun zentroan bertan dago 
panela ikusgai.

https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvZlFBWVJmOXR5Szg/view?usp=sharing
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HARREMANAK

Parte hartzea bermatzeko 
zuzeneko harremanen 
garrantzia.
«Garrantzitsua izan da harremanen afera, 
izan ere, zuzeneko harremanen bitartez 
emailez lortzen ez dena lortzen berota-
suna transmititzen delako». Oso positibo-
ki baloratu zen taldeekin eta partaideekin 
egin ziren aurrez aurreko harremanak. 

Antolatzaileen arteko harremanak egokiak 
izan ziren eta, kide bakoitzaren gaitasun 
eta denboraren arabera, antolaketan par-
te hartu zuten kide guztiek parte hartzeko 
aukera izan zuten. Horretarako ezinbes-
tekoa izan zen elkarren arteko koordina-
zioa eta lanak eta ardurak banatzea, hala, 
bakoitzak argi zuelako zer egin behar zuen.

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Ahulgune edo oztopo nagusia izan zen 
jende kopuruak gainditu zituela antola-
tzaileak, ekimenak dimentsio handia hartu 
zuela eta inprobisatzen joan behar izan zi-
rela. «Boluntario lanak bere mugak ditu eta 
Ahulguneak da baina aldi berean bada ere 
baliotsua». 

«Egian indar gunea da dagoen eragile 
kopuru eta mugimendua. Saretzea badago 

eta horrek asko errazten du harremanak 
egiteko aukera, elkarrekin zerbait antola-
tu edo batek antolatzen duen zerbaitetara 
atxikitzeko joera dagoelako, elkar lagun-
tzen dugu». 

Lorpenak, berriz: «Jendeak parte hartu 
duen bitartean oso aktibo egon da eta gero 
ahuldu da baina hala ere ez gaude aurreko 
fasean. Jende askok lortu du pauso bat au-
rrera ematea eta behintzat kontzientziazio 
maila hori edukitzea eta hain erraz erda-
rara ez pasatzea pauso garrantzitsua da, 
ekimenak poso bat utzi du. Erdaldun eta 
euskaldun pasiboen jarrera aldatu da eta 
beldurra galdu dute, konturatu dira natu-
raltasunez eraman daitekeen zeoze dela, 
horri denok genion beldurra eta kendu 
diogu, leuntzea lortu dugu». 

«Eskatu zena aste bat izan bazen ere ez zen 
mugatu aste batera. Animatu ez da eskatu 
edo behartu. Gehiago izan zen zergatik 
ez zara animatzen probatzera? Nork egin 
nahi du? Hori zen eskatu zena. Jende bat 
hurbildu zen kezkarekin lanean nola egin 
eta abar. Libre utzi zen noraino parte har-
tu eta noraino eutsi nahi zuen bakoitzak. 
Jendeak bazuen frakasorako beldurra. Es-
tremora eramatearen beldurra bazegoen 
baina bakoitzak nahi zuen momenturaino 
zenez planteamendua bete betean asmatu 
zen horrela. Noraino eusteko prest zeuden 
jendeak erabakitzen zuen. Parte hartzaile 
bakoitzak arrakasta moduan bizi izan zuen 
esperientziaren bitartez lorpen txiki asko 
lortu zituelako. Testigantzetan oso naba-
ria zen hori, lorpen horiek eskuratu izana. 
Minutu erdia eskatu grabaziorako eta gero 
luzatzen zen jendea hitz egiten...».
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ONDORIOAK
«Auzokideak aktibatzeko baliagarria 
izan den ekimena izan da eta inplikazioa 
handia izan da».

Jendeak uste baino errazago lortu zuen 
euskaraz bizitzea.

«Esperimentuan parte hartu dutenak 
konturatu dira uste baino errazago pa-
satzen direla gaztelaniara, hizkuntza al-
daketak gehiagotan ematen direla».

Elkarrizketa elebidunak posible direla. 

Ariketa kolektiboki egiteak babesa eta 
indarra ematen du. «Ez zoaz zu bakarrik 
gatazka sortu daitekeen egoeretara eta 
horrek babesa ematen du».

«Koadriletan edo ezagunak direnenekin 
oso zaila dela hizkuntza ohiturak alda-
tzea».

«Ospakizunetatik harago joan gara. Esa-
nahi berri bat topatu dugu, aurrera jo-
tzeko ekimen egokia izan da». 

«Erantzun handia izan du auzotarren al-
detik eta baita hedabideen aldetik ere. 
Egian Euskaraz Egunaren formatua era-
bat aldatu da. Eragileen inplikazio han-
dia egotearekin egunak asko irabazi du». 

«Ekimenak iraun duen bitartean jendea 
oso aktibo egon da. Erdaldun eta eus-
kaldun pasiboek ere jarrera aldatu dute, 
konturatu dira naturaltasunez eraman 
daitekeen zerbait dela hizkuntzaren afe-
ra». 

«Oihartzun handia izan du. Ekimena 
berritzailea izateak erakarri du jendea, 

modua bera izan da interesgarria».

«Harremanak lantzeak emaitzak eman 
ditu. Bai jendearekin eta baita hedabi-
deekin ere».

«Aurreikusi genuen oihartzuna izango 
zuela, Lutxorenak hala izan zuelako. Ho-
rrelako gaiak asko zabaltzen dira, politi-
koki zuzenak direlako». 

«Euskalgintzan ematen ari den aldake-
taren hasierako pausoa izan da. Loreak 
Korrikan eman zigun mezuari eutsi dio-
gu eta Euskahalduntze prozesuan hasi 
gara: jakin, jabetu, ahaldundu eta bote-
retu. Horiek dira berak ematen dituen 
pausoak eta gu jabetze eta ahalduntze 
fasean kokatu gara ekimen honekin». 

«Erabileran eragiteko ardura euskaldu-
nok hartu dugu. Pauso hori eman dugu. 
Ekimen sinplea baina izugarrizko gogo 
eta ilusioz egin da».

«Efektu biderkatzailea izan du. Hasie-
rako txandakoek asko transmititu dute. 
Astez asteko jarraipena egiteak, bizipe-
nak egunean eraman izanak eta parte 
hartzen ari zirenen esperientziak entzu-
teak animoetan eragin du».

«Erdaldun eta euskaldun pasiboen ja-
rrera aldatu da, beldurra galdu dute, 
konturatu dira naturaltasunez eraman 
daitekeen zerbait dela. Sortu zitezkeen 
gatazka egoera horiei euskaldun eta er-
daldunek genien beldurrak uxatu dira 
eta egoerak leuntzea lortu da».

«Hausnarketa egiten denean zerbait 
geratzen da. Betaurrekoak jartzeko eta 
kontzientzia ariketa egiteko oso baliaga-
rria egin da. Denok baloratzen dugu klik 
horiek sortu direla gure baitan eta hor 
geratu direla, poso bat utzi du».



Argazkia: Irutxuloko Hitza
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«Auzoko komertzioetan jarrera alda-
tu dute. Ekimenaren berri eman izanak 
eragin du. Asko konturatu dira euskara 
behar dela bere lanerako, behar dutela». 

«Egian aurretik bazegoen euskara ba-
tzordea eta horrek lana asko erraztu du, 
bazeuden baldintzak antolaketarako eta 
lanerako». 

«Sentsazioa dago ekimena pasa ostean 
jende gehiago gerturatu dela euskara 
batzordera, ilusioa eta gogoa badaude. 
Parte hartzea puntuala bada, errazago 
animatzen da jendea parte hartzera».

«Erabilera baxua denean egoerak alda-
tzen dira baina jarrerak ez dira aldatzen, 
minimoak egin daitezke: adibidez, hara-
kina erdalduna bada… nik erabakiko dut 
txiparen aldaketa noiz eta non egin nahi 
dudan. Autoestimarekin lotura du, kapa-
za sentitzearekin».

«Ez dago formula magikorik baina kolek-
tiboa izateak babesa eskaini dio gatazkak 
sortu zitezkeen egoeretan sartzera au-
sartu delako. Ausardia hori babes kolek-
tiboa zegoelako lortu da, ez da kontzien-
teki egin, baina lortu da».

«Ez da neurtu, sentsazioen kumulua izan 
da».

«Ilusioarekin bizi izan da ekimena. Su-
matzen zen giro positibo bat, irribarre 
bat, hori klabea izan da. Inoiz ez gaude 
ohituta termino horiek erabiltzea eta 
oso positiboa izan da. Goazen euskara 
erabiltzea konplexurik gabe, irribarre 
batekin, presiorik gabe, hori oso klabea 
izan zen». 

«Oinarria berdina da, nola garatzen 
duzun ariketa desberdina da. Euskal-
dun moduan eman behar da aldaketa, 

jarreretan eman beharreko aldaketa da. 
Helburuak aldatzen dituzu. Baina jarrera 
da aldatzen dena euskaldunarengan, ne-
kagarria ez izatea da klabea, eguneroko 
bizitzan erosoa behar du izan».



85

AURRERA BEGIRA
Egiako ekimena pasa ostean ez zen espe-
ro Euskal Herrian horrelako oihartzunik 
izatea. Argia saria jasotzeak indarra eman 
dio auzoari eta aurrera begira jartzeko mo-
tibazio eta ilusioa berpiztu ditu. Auzoan 
ekimenak izan duen hedapenaz ohartarazi 
nahi dituzte auzotarrak.  «Egia style, Egia 
bidea, sortu da». 

«Sentsazioa da orain jende gehiago hurbil-
du dela euskara batzordera, errazago. Jen-
deak esperientzia bizi izan duela positibo 
eta erakargarri bihurtu da».

«Auzoa ez dakit ze puntutaraino dagoen 
horrelako zerbait berriro egitearen zain, 
gehiago da komunikabideek zer eskatzen 
diguten esanez zein izango da hurrengo 
pausoa eta abar».

«Badago gose hori asetzeko nahia. Ekime-
na pasa zen eta listo. Eragin bat izan zuen 
eta markatu zuen bide bat, besterik gabe. 
Baina ez diogu gure buruari eskatu behar 
honen jarraipena. Ardura handiagoa izango 
da bestela. Guk erabaki behar dugu gure-
tzako zein den hurrengo pausoa, ez dut 
uste besteak baino gehiago garenik. Te-
kla bat jo genuen eta asmatu genuen, eta 
oso ondo, baina ez da gure ardura. Saia-
tuko gara gure erara egiten baina presiorik 
gabe. Auzoan zer egin? Hurrengo pausoa 
eragileekin lanketa egitea da, zein pauso 
emateko prest dauden auzoan publiko egin 
nahi da. Horretarako zer laguntza beharko 
duten jakin beharko dugu eta behar horiek 
asetzen saiatuko gara».

Gazteak koadrila euskalduntzeko nahia-
rekin geratu ziren ekimenaren ostean eta 
lagunartean eragiteko ezintasuna nabar-
mendu zuten ondorioetan. Gogo horri 

eutsi nahi zaio eta horri heltzea ere ba-
dute buruan. Eragileei galdetegia pasa 
zaie, euren jardunean eta talde barruan 
euskararen erabilera nolakoa den jakiteko. 
Galdetegi horiek jaso ondoren batzordeak 
erabakiko du zein den egin beharreko hu-
rrengo urratsa.
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
«Ahal den guztietan eta ahal den guztiekin 
euskaraz egitea, hori izan zen indar proba». 
Hernanik, kanpoko itxura herri euskaldun 
batena badu ere, ez da herri euskalduna. 
Azken 20 urteetan erabilera areagotu den 
arren, erdaraz bizi den herria da nagusiki. 
«Egun, gehiago egiten da instituzioan, eremu 
formalean: udalean, aisialdi antolatuan... kafe 
orduan, eremu informalean baino». Hori ho-
rrela, erabileran eragiteko beharra sentitzen 
zuten eta, Egiako esperientzia oinarri hartu-
ta, 6 astean zehar euskarari eusteko erronka 
planteatu zuten modu kolektiboan. 20.000 
biztanle inguruko herrian, 1.800 pertsonak 
(1.800 datuarekin ibili dira herri mailan eta 
horri eutsi diote) parte hartu zutela kalku-
latzen dute antolatzaileek nahiz eta ez duten 
datu zehatzik. 

Ekimenaren ezaugarriak hasierako haus-
narketan erabaki ziren. Ea ekintza itxia izan 
behar zen, neurtua, parte hartzeko minimo 
batzuk izan behar zituen ala ez; baina anto-
latzaileek garbi zuten Hernaniko soziologiari 
egokitutako proposamena izan behar zuela 
eta, horregatik, planteatu zen parte hartzeko 
modu oso irekia izango zuen ekimena pro-
posatzea. 

Urriaren erdian hasi zen ekimena eta eus-
kararen eguna baino egun batzuk lehenago 
amaitu zen. Normalean euskaraz hitz egiten 
duenak ohitura ez zuenarekin euskaraz egin 

zezan eta hitz egiten ez zekienak, aldiz, ez 
zezala erdarara pasatzeko eskaerarik egin, 
hori izan zen proposamena. Ulertzen ez zue-
nari apustua zein zen azaltzea izan zen as-
moa. Konpromisoen ideia zabaldu nahi izan 
zuten eta, astebeteko esperientziaren ondo-
ren, astebetez posible bada, zergatik aurre-
rantzean ez? Galdera plazaratu zuten.

TESTUINGURUA
Urteak ziren Hernanin Euskara ari du eki-
mena antolatzen zela. 5 eguneko egitaraua 
izaten zen eta kultur ekimenak antolatzen  
ziren batez ere: haurrentzako ikuskizunak, 
irakurraldiak eta abar. Ekintza horietatik ha-
rago joan eta aldatzeko gogoa zegoela eta, 
2015ean saiakera txiki bat egin zuten egun 
batez erdigunean euskaraz bizitzeko, ber-
tako dendari eta tabernariekin elkar hartuta. 
Bide hori sakontzeko ideia azaldu zen 2016an 
bildu ziren mahaian eta ikusi zen konpro-
misoak eskatzera pasatzeko jauzia emateko 
aukera zegoela. Horren bueltan, Egiako es-
karmentutik abiatuta, ordura arte egin zena 
baino zerbait zabalagoa egin nahi izan zen, 
kolektiboa izango zena eta erabileran era-
gingo zuena. Hasieran ezezaguna zen dena, 
ez baitzekiten zein izango zen herriaren 
erantzuna halako planteamendu baten au-
rrean, baina antolatzaileek gaia lantzeko go-
goa zuen giroarekin egin zuten topo.
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ANTOLAKETA
Euskara ari du ekimena antolatzeko mahaia 
euskalgintza, udaleko euskara zerbitzua eta 
ikastetxeek osatzen du. Bertan planteatu 
zituzten Egiako egitasmoak ekarri zituen 
emaitzak eta horrelako zerbait Hernanin 
egiteko aukera aipatu zuten. 10 pertsona 
inguru aritu ziren antolaketa lanetan, uda-
leko euskara zerbitzuko teknikaria, ikas-
tetxeetako ordezkariak, euskaltegietako 
ordezkariak eta norbanakoak. Hasieratik bi-
latu zuten lanak eta ardurak banatzeko me-
mentoan oreka, egitekoak eramangarriak 
izan zitezen. 

Ekimena definitzeko galdera batzuk jarri zi-
tuzten mahai gainean hasieran, Egia auzoan 
egin zutena oinarri hartuta: «Nola egingo 
dugu? Zer izan behar da? Nola egokituko da 
Hernanira? Zeinek nahiko du parte hartu? 
Zein egongo da prest konpromisoa hartu 
eta astebetez euskaraz hitz egin edo berak 
egin behar ez badu besteei hizkuntza ez al-
darazteko?».

Ekimenaren egitura: faseak

Uda aurretik hasi ziren antolaketa lanetan. 
Mahaian euskalgintza, ikastetxeak eta eus-
kaltegiak biltzen ziren. 

Maiatza-ekaina bitartean egitura diseinatu 
zen: datak, irudia eta hitzaldiak lotu ziren. 

Parte hartzeko proposatzeko egokienak zi-
ren elkarteen zerrenda osatu eta mahaian 
parte hartzen zutenen artean banatu zituz-
ten haiekin hitz egiteko lanak.

Irailean herrira zabaldu zen proposamena. 
Elkarteei  proposamena azaldu eta galdetu 

zitzaien ea elkarte horretan talderen bat 
prest legokeen ekimenean parte hartzeko. 
Kirol taldeek hartu zuten talde moduan par-
te hartzeko erabakia batik bat, baina egon 
ziren taldean parte hartu zuten bestelakoak 
ere, kuadrillak, kultur elkarteak eta abar. 

Erantzunak jaso ahala antolatzaileek txan-
detan banatu zituzten partaideak. 

Antolatzaileek txanda aldaketak euren ar-
tean banatu zituzten, harrera eta dinamiza-
zio-lanak egiteko.

Aurre lanketa: Berotze fase moduan, bi as-
tean zehar, TELP ikastaroa eta hitzaldiak 
antolatu zituzten: esperientzien kontakizu-
nak (Egiakoak eta Lutxo Egia) eta euskara-
ren inguruko hausnarketak (Lorea Agirre, 
Garbiñe Petritegi, Estitxu Eizagirre eta Pe-
llo Jauregi). Dagoeneko hizkuntz ohiturak 
aldatu zituzten herritarrek ere kontatu zi-
tuzten beren esperientziak. Jende asko hur-
bildu zen hitzaldi guztietara; ikusi zen grina, 
gogoa eta ilusioa bazeudela gauza desber-
din bat egiteko; kezka bazegoela eta parte-
katua zela, gainera. 

Aurkezpen ekitaldia: aterkiak eskuan kale-
jiran joanez herriko lau gunetan euskararen 
inguruko irakurketak  egin ziren. 

6 asteetako txandak.

Amaiera ekitaldia.

Ardura- eta lan-banaketa

Bilerak: Uda aurretik 3 bilera egin ziren eta, 
ondoren, astero bildu ziren. 6 txandek iraun 
bitartean txanda aldaketetan biltzen ziren 
antolatzaileak; topaleku horiek ekimenaren 
jarraipena egiteko baliagarriak izan ziren. 
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Izen ematea

Izena emateko aukera eskaini zen arren, ez 
zen parte hartzeko ezinbesteko baldintza 
izan. Ahalik eta jende gehienak parte hartzea 
balioetsi zen, ahalik eta irekiena izan zedin; 
izena eman beharrak parte hartzea gutxitu 
eta baldintzatu zezakeela uste izan zuten. 
Deszentralizatu egin zen eskaerak edo “izen 
emateak” egiteko modua eta hainbat aukera 
jarri ziren horretarako: webgunearen bidez, 
ikastetxe, elkarte edo taldeen bidez, Dobera 
euskara elkartera edo AEKra joanez, Udale-
ko Euskara Zerbitzuaren bidez. 

Eta materialaren banaketa ere era horreta-
ra egin zen. Parte hartzeko asmoa azaltzen 
zuten guztiek txapa eta gomendioak esku-
ratzeko Doberara, AEKra, Udaleko Euskara 
Zerbitzura edota beren elkarte, ikastetxe 
edo euskaltegiko ordezkariarengana joan 
behar izan zuten. Gune horietako bakoitzak 
eramaten zuen banatutako materialaren 
kontrola. 

Hori horrela, ezin izan zituzten zehatz-me-
hatz jakin parte hartzaileen kopurua, perfil 
zehatza eta izen-abizenak, baina bai 1.800 
txapa banatu zirela (kontrolpean), 16 urte-
tik gorako pertsonak izan zirela parte har-
tzaileak: kirol taldeetako kide mordoxka, 
euskaltegietako ikasleak (goi mailetakoak), 
ikastetxeetako guraso asko, kultur elkar-
teetako kideak, banakakoak... Euskaldunak 
gehienak, eta baita ia euskaldun batzuk ere. 

Txandak

6 txandatan egituratu zen ekimena. Anto-
latzaileek ziurtatu zituzten txanda bakoi-
tzean egon ziren partaideak. Elkartez elkar-
te bisitak egin zirenean talde bakoitzak zein 

1 https://www.youtube.com/channel/UCdmoDGDw5wDgHWpPRAbgGfQ (Kontsulta 2017-05-19).

txandatan parte hartu nahi zuen galdetu 
zen, eta horren arabera antolatu ziren. 
Txanden arabera, parte hartzaile kopurua 
desberdina izan zen, batzuetan 8 taldek 
besteetan 4k; talde bakoitzak zuen gogoari 
egin zioten kasu. Azken bi asteetan, adibi-
dez, ikastetxeen txanda izan zen eta guraso 
nahiz irakasle asko bildu zen. 

Ahalegin berezia egin zen lehenengo txanda 
aldaketan, banakako telefono deiak eginez 
eta bertaratzeko eskatuz. Horrek garran-
tzia izan zuen, lehenengo argazkiak efektu 
biderkatzailea izan zuelako atzetik etorri zi-
ren txanda aldaketei begira. 

Txanda aldaketak: Kultur Etxean egin zi-
ren txanda aldaketak eta astea hasten eta 
amaitzen zutenak elkartzen ziren. Anto-
latzaileek dinamizatzen zituzten saioak eta 
egiten zieten harrera bertaratutakoei. Gela-
ren alde batean txanda amaitu zutenak jar-
tzen ziren eta hasten zutenak bestean, hala, 
amaitzen zutenek aterki arrosak (erabili zen 
sinboloa) pasatzen zizkieten txanda hasten 
zutenei. Euren artean galderak eta bizipe-
nak trukatzen zituzten eta txanda amaitzen 
zutenei astean zehar bizitakoaren gainean 
bideoa1 grabatzen zitzaien. Astelehenetan 
egin zituzten aldaketak eta aldaketa bakoi-
tzean argazki kolektiboa atera eta herrian 
zehar jartzen zuten.

https://www.youtube.com/channel/UCdmoDGDw5wDgHWpPRAbgGfQ
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PARTAIDEAK
Ekimen irekia izanak bazuen bere filosofia: 
planteamenduarekin bat egiten zuen orok 
parte har zezakeen eta partaide bakoitzak 
nahi eta ahal zueneraino ematen zuen. 
Horrez gain, norbanako eta kolektiboei 
parte hartzeko aukera emateak asko ireki 
zuen egitasmoa. 

Hainbat elkarte eta taldetako  jendeak 
parte hartu zuen. Gazte eta kirol taldee-
takoen parte hartzea eta inplikazioa azpi-
marragarria izan zen. Koadrilek ere parte 
hartu zuten; batez ere helduen koadrilak 
izan ziren animatu zirenak. 

Proposatu zen indar proba helduentzako 
izan zen. Haurrek transmisore lana egin 
zuten. Ikastetxe gehienetan gurasoek 
landu zuten gaia eta ikastetxeren batean, 
ekimena sustatu asmoz, haur eta nerabee-
kin ere egin ziren ekintzak.

Euskaldunek, nagusiki, eta euskaldun pa-
siboek hartu zuten parte. Euskaldunari 
euskarari eusteko eskatu zitzaion, denbo-
ra guztian euskaraz egin zezaten. Ulertzen 
zuenari eta pasiboari, aldiz, esan zitzaion 
berak ere euskarari eusteko, ez eskatzeko 
hizkuntza aldatzeko edo esateko beregana 
euskaraz zuzentzeko. 

Erakundeen parte hartzea

Udalak eta herritarrek elkarlanean sortu-
tako egitasmoa izan zen hasieratik, Eus-
kara Ari Du mahaia horrela osatzen zelako 
lehendik ere. Antolatzaileen lantaldean zi-
negotzi batek parte hartu zuen. 

Partaideentzako BALIABIDEAK

Atera ziren materialak jasotzeko aukera 
izan zuen partaide bakoitzak Doberara, 
AEKra edo Udaleko Euskara Zerbitzura 
bertaratuz edo baita taldearen bidez ere. 

• Txapa identifikagarria.

• Gomendioak: liburu markatzaile mo-
dura TELP ikastaroan emandako go-
mendioak atera zituzten.  

FINANTZAKETA
Udalak finantzatu zuen ekimena oso-oso-
rik; hitzaldiak, ikastaroak, euskarriak, bi-
deo grabaketak eta inprimatze-lanak izan 
ziren gastu nagusiak. Herritar askok, talde 
eta ikastetxeek barne, borondatezko lan 
asko egin zuten.
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KOMUNIKAZIOA
Lanketa

Aurrez-aurreko komunikazioa egitea kon-
tzientea izan zen, gertutasuna eskaini nahi 
izan baitzen. Herrian mezua zabaldu ze-
nean jaso zen erantzuna ona izan zen eta 
bertan ikusi zen jendea gogotsu zegoela 
ekimen desberdinen bat egiteko. 

Hernaniko Kronikan (egunero ateratzen 
den euskarazko egunkaria) lanketa berezia 
egin zen ekimenaren berri eman eta txan-
dek irauten zuten bitartean jarraipena egi-
teko. 

“Kronika iruditan” egin zen txanda al-
daketak grabatuz. Azken egunerako bi-
deo-muntaketa egin zen txanda guztietan 
jasotako irudiekin. 

Nazio mailako hedabideekin lanketa be-
rezirik ez zuten egin herrira begira lan egin 
nahi izan zutelako. Diario Vasco-ko herriko 
kronikan eta Hernaniko Kronikan atera zen 
ekimenaren berria. 

Irudia eta leloa

Aurretik zetorren tantaren irudia aprobe-
txatu zen eta aterkiak erabili ziren sinbolo 
moduan. Lekuko gisa erabili ziren aterkiok, 
eta hala, txanda aldaketa bakoitzean amai-
tzen zutenek hasten zutenei pasatzen zieten 
aterkia.

2 https://www.youtube.com/watch?v=29j5N-3uYtw&feature=youtu.be (Kontsulta 2017-05-22)

Komunikaziorako BALIABIDEAK 

• Buzoneoa: etxez etxe egin zen banake-
ta ekimenaren berri emateko. Buzoneatu 
zen diptikoak orri nagusia euskaraz zuen 
eta atzeko aldean, egitasmoaren ideia 
nagusia laburbiltzen zen beste 4 hizkun-
tzatan: gaztelania, arabiera, errumaniera 
eta frantsesa.

• Sare sozialak: Facebook bidez zabaldu 
zituzten bideoak eta ekimenaren gaineko 
mezuak. 

• Kartelak: deialdiak zabaltzeko eta eki-
menaren nondik norakoak azaltzeko era-
bili ziren batez ere. 

• Bideo-testigantzak: txanda amaitzen 
zutenei astean zehar bizitakoa kontatze-
ko eskatzen zitzaien. Aterkia eskutan zu-
tela kontatu zituzten gogoeta, anekdota 
eta bizipenak. Sare sozialen eta Kronika-
ren bidez egin zen zabalpena. 

• Bideoa: txanda guztietan jasotako eta 
bizitakoa laburtzen duen bideoa2 egin 
zen. 

• Ahoz ahoko komunikazioa: asko fun-
tzionatzen du herrian eta hori ere erabili 
zen deialdiak eta transmititu nahi ziren 
mezuak zabaltzeko. 

• Argazki kolektiboak txanda aldakete-
tan: txandak hasten eta amaitzen zituz-
ten partaideekin talde argazkia atera eta, 
ondoren, herriko hormetan jartzen ziren.

https://www.youtube.com/watch?v=29j5N-3uYtw&feature=youtu.be
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HARREMANAK
Lanak ondo banatzeak eta ekimenak 6 aste 
irauteak eramangarri egin zuen dena. Eki-
mena eramangarria izatea lantaldearen hel-
buru garrantzitsua izan zen. «Aurrera segit-
zeko gogoz geratu nahi genuen, eta ez itota 
eta hurrengo urteari heltzeko nagikeriaz».

Zuzeneko harremanak egitea gakoa izan 
zen, lortu baitzen harreman horiek era-
ginkorrak izatea. Ideiaren eta proposame-
naren zabalpena modu deszentralizatuan 
egin izana ere gako inportantea izan zen. 
Harremanetan jarri ziren taldeetako or-
dezkariek euren taldeetara proposamena 
eraman eta gainerako kideak animatzea 
lortu zuten. Ordezkari horien esku egon 
zen transmisioa eta horiek aukeratzeko eta 
mezua zabaltzeko moduan asmatu zen an-
tolakuntzatik.

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Ahulguneakk izan ziren talde mailan konpro-
misoa hartu zuten batzuk euren taldeari 
edo esparruari begirako konpromisoa hartu 
zutela eta ez zutela konpromisoa euren bi-
zitzetara garraiatu. Ez zen neurketarik egin 
eta horregatik zaila izan zen jakitea partaide 
bakoitzak bere eremutik kanpo nola jokatu 
zuen. 

Indar guneak jendearen erantzuna eta elkar-
te eta taldeengana jotzerako garaian zer egin 

behar zuten zehatz-mehatz ez esatea izan 
ziren. Ideia nagusia azalduta, libre utzi zen 
bakoitzak bere modura egin zitzan gauzak 
eta hori klabeetako bat izan zen. Izan ere, 
talde bakoitzari gauzak bere modura, libre-
ki egiteko aukera ematean autonomia eta 
indarra hartu zuten. 

Konpromiso txikienak ere garrantzia han-
dia izan zuen. «Bakoitzak ikusten zuen 
bere ahalmenen arabera zer egin zezakeen 
eta horrek balio sinboliko handia izan zuen, 
denek ikusi zutelako bazutela zer egina eta 
parte hartzeko aukera».

ONDORIOAK
«Bi mezu sinple eman eta bakoitzak bere 
errealitatera egokitutako zerbait egiteko 
aukera ematea, baina, era berean, egitas-
mo kolektibo baten parte izateak jendea 
animatu zuen».

«Herritarrek eta Udalak, elkarrekin zerbait 
naturala bailitzan bizi izan zen ekimena, 
ez zen iritzi kontrajarririk egon eta puntu 
komuna zein zen argi egon zen hasieratik. 
Batera-jotzea lehenetsi zen».

Jendeari zer pentsa eman zion ekimenak. 
Ikuspegi kontraesankorrak egon ziren 
txanda aldaketetakoek kontatutakoaren 
arabera. Batzuk euskaraz ari zirelakoan 
erdaraz ari zirela konturatu ziren, eta al-
derantziz ere gertatu zen. Oso baliagarria 
izan zen norberak zituen hizkuntza por-
taerak nolakoak ziren jabetzeko». 

Aktibatzeko baliagarria izan zen ekimena. 
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«Psikologikoki eragina izan du batez ere. 
Gainera, sumatu zen herrian badagoe-
la gaia lantzeko gogoa baina ez dela giro 
sozialik horretarako». Ekimenak giro hori 
sortzeko klabeak eman ditu eta inguruma-
ria sortu zuen. Askok ez zuten momentua 
topatzen hizkuntza jarreren aldaketak egi-
teko, eta halako ekimenek aitzakia ematen 
diete eman nahi duten aldaketa praktikara 
eramateko. 

Parte hartzaile batzuek kezkaz bizi izan 
zuten inguruan eragiteko eta aktibatzeko 
ezintasuna ikusi zutelako, baina ekimen 
honek eman zien batzuei eragiteko aukera. 

«Kanpoko presioak uste duguna baino ge-
hiago eragiten digu, sinestea falta zaigu, 
posible dela sentitzea, auto-estimu arazoa 
dugula uste dut». 

«Euskararen erabilerak duen egoera onar-
tzen dutenak asko dira eta ez dute kezka 
partekatzen, onartzen dute hizkuntza al-
datzen dela eta onartzen dute, era berean, 
euskararen erabilera gutxitzea. Ekime-
nak gogoetarako eta jarrera horien gainen 
pentsatzeko tartea eskaini die pertsona 
horiei».

«Diskurtso askotan esaten da naturalta-
sunera jo behar dela baina naturaltasunak 
erdarara garamatza uneoro, beraz, kon-
tzientziak derrigorrezkoa beharko luke. 
Zaila da dimentsio handiko eragina lortzea 
kanpaina moduan planteatzen bada eta ja-
rraipenik ez badu».

«3-4 ideia besterik ez dira behar martxa 
hartzeko».

AURRERA BEGIRA
«6 asterekin ez da nahikoa, ezinbestean ja-
rraitu beharreko ildoa da. Hari horri tiraka 
jarraitzeko memento desberdinak topatzea 
da gakoa». Parte hartzaile askok, bere as-
tebeteko txanda amaitu arren, egitasmoak 
iraun zuen asteetan jarraitu zuen praktika-
rekin (batzuek txaparekin eta besteek gabe).

Ekimen iraunkorrak planteatzeko gogoa 
dute antolaketan ibili direnek. Ez dute hasi 
eta amaituko den kanpaina bat egin nahi, 
denboran iraungitze datarik izango ez duen 
zerbait asmatzeko beharra ikusten dute, 
metodologia batean oinarritutako praktika 
bat.

Antolatzaileen mahaia berriro biltzen hasi 
zen eta jende berria ere batu zen taldera. 
Ekimenak ekarri zuen guztiari jarraipena 
emateko, Korrikaren testuinguruan, bideo 
motz batzuk atera zituzten, hernaniarren % 
80k superboterea du lemapean. Hernaniko 
biztanle askok euskarari eusteko boterea 
badutela adierazi nahi izan zen bideo horiei 
esker, eta horretarako egoera eta pertsona 
desberdinen esperientziak bildu ziren.

2017ko Euskara Ari Du-n ere 2016an hasi-
tako ekimenarekin jarraitu nahi dute. «Her-
nanin dagoen erronka euskaldunak diren 
eta euskaldunek osatzen dituzten talde, 
koadrila, elkarte eta edozein topalekuek 
euskaraz funtzionatzea da. Hor dago inda-
rra eta horiek guztiek euskaraz funtziona-
tuko balute indarra izugarria hartuko luke 
euskarak».

«Eguneroko bizitzan egin dezakezun zer-
bait izatea ezinbestekoa da, naturala izatea 
eta ez, egin beharreko edo astuna den zer-
baiten moduan bizitzea. Eguneroko bizitzan 
norbanako gisa eragiten ari zarela jakitea, 
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baina jakinda denok kolektiboki ari garela, 
hori da giltza». 

«Giro soziala egotea ezinbestekoa da eta, 
horretarako, instituzioek eta hedabideek 
esaten dutenak garrantzia handia du. Hori 
aldatu ezean ez da aski izango norbanako 
gisa egiten duguna.»
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LASARTE
( G i p u z k o a )

E z a g u t z a : 
%  6 7  (euskaldunak: % 40 eta ia euskaldunak: % 27) 

Soziolinguistika Klusterra 2011

E r a b i l e r a :
%  2 0 

Euskararen kaleko erabileraren neurketa 2017 LasarteOriako Udaleko euskarako zerbitzua

IRTEN ARMAIRUTIK /
 BAIETZ 40 EGUN EUSKARAZ
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
Euskaldun izateko nahia sinbolizatzen 
duen eta 4 urterik behin egiten den 40 
orduko euskararen maratoiari 40 egune-
ko erronka lotu zioten. Eta, hala, 40 egun 
6 astetako txandetan banatuz, hizkuntza 
ohiturak astintzeko planteamendua ga-
ratu zuten. Bi figura nagusi egon ziren 
partaideen artean: belarriprest (belarri
presten artean: euskara ulertu, erabiltze-
ko gonbita eskaini eta euskaraz hitz egin 
nahi duenari hala egiteko laguntza ema-
ten ziotenak zeuden) eta ahobizi (astebete 
euskaraz bizitzeko erronkari eutsi zioten 
pertsonak). Hasierako erronka 300 ahobizi 
eta 3.000 belarriprest lortzea izan zen eta 
emaitza, berriz, 947 ahobizi eta 1927 bela
rriprest. 

Erronka neurtu ahal izateko, eta horrek 
herritarren ohiko hizkuntza ohiture-
tan izan zitzakeen ondorioak aztertzeko, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza 
Berdintasunerako Zuzendaritzaren la-
guntzarekin, EHUko Pello Jauregi Etxa-
niz doktoreak zuzendu zuen ikerketa1 ere 
egin zuten.

1 http://www.udaltop.eus/documents/192363/1177782/Pello+Jauregi_def.pdf/5d-
84d6eb-b450-44e5-9dba-ca55d9f5b646 (Kontsulta 2017-05-25).

TESTUINGURUA
Maratoia duela 30 urte hasi zenean, erronka 
moduan sortu zen, baina festa bihurtzen joan 
zen heinean erronka izaera hori galtzen joan 
zen. Festatik harago joan nahi zuten bat-
zuek, baina beste batzuek maratoia dagoen 
moduan ere ondo ikusten dute eta, beraz, 
guztiek ez zuten kezka bera. Maratoia anto-
latzen urte asko zeramaten pertsonena zen 
batez ere kezka. Sortu zenean maratoiak zuen 
substantzia ilusionagarria berreskuratzeko 
desioak eta maratoiak bere hastapenean zuen 
beste osagai linguistiko indartsua emateko 
nahiak eraman zituen planteamendua egitera. 

30 urte pasa dira 4 urterik behin egiten den 
euskararen maratoia lehenengoz egin ze-
netik. 2016an, maratoia egitea tokatzen zen, 
baina ospakizun urtea ere bazen. Izan ere, 
Landaberri ikastolak 50 urte, Euskararen 
Maratoiak 30 urte, Ttakun euskara elkarteak 
eta bertso eskolak 25 urte betetzen zituzten 
eta horrek guztiak kondizio batzuk sortu zi-
tuen herrian zerbait desberdina egiteko. Ba-
tetik, ospakizun guztiak koordinatu nahian 
bildu ziren bilera batean. Bestetik, maratoia 
antola tzeko bilera ere egin zuten eta, bertan, 
norbaitek esan zuen «baina, zer egingo dugu, 
betiko maratoia?» Aurretik ezer planifikatu 
gabe, txispa sortu zen eta aurrera egiteko 
aukerak sortu ziren. 

www.udaltop.eus/documents/192363/1177782/Pello+Jauregi_def.pdf/5d84d6eb-b450-44e5-9dba-ca55d9f5b646
www.udaltop.eus/documents/192363/1177782/Pello+Jauregi_def.pdf/5d84d6eb-b450-44e5-9dba-ca55d9f5b646
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Ideiaren garapena

Maratoiaren definizioa egin zenean sortu zen 
erronkaren ideia, baina ez zen katalizatzailea 
izan. Egin zen lanketaren bidez probokatu 
zen erronkaren kontua. Definizioa lantzen ari 
zirela, Egiako ekimena martxan jarri zen  eta 
arrasto horri heldu zioten, batetik. Aldahitz 
ikerketan (Soziolinguistika Klusterrak egin-
dako hizkuntza ohituren aldaketa prozesuen 
ikerketa) azaltzen diren eusle eta uzle figu-
rak bertsio komertzial eta atsegin bihurtu 
zituzten (ahobizi eta belarriprest), bestetik. 
Hizkuntza asertitibitatearen ideia Irten hiz
kuntzaren armairutik liburutik atera zuten 
eta buelta bat gehiago eman zioten, eremu 
pertsonalera mugatu beharrean errepro-
dukzio soziala izango zuten jarrerak sustatuz. 
Aktibazio sozialaz hitz egitean, erreprodukzio 
sozial hori lortzeaz ari ziren. 

Ideia horien guztien  uztarketaren emaitza 
izan zen herri erronkaren proposamena: ar-
mairutik ateratzeko ideia, belarriprest eta 
ahobiziak lortzeko nahia eta 40 egunez arit-
zeko erronka.  Karga soziolinguistiko izuga-
rria zuten gauza berritzaileak sortu ziren bai-
na oso sinple proposatuta..

ANTOLAKETA
Ekimenaren egitura: faseak

• Lehen bilera urtarrilean. 

• Martxoaren erdialdetik astero bildu 
zen zortzikotea (8 pertsonaz osatzen 
den dinamizatzaile taldea) eta koordi-
nazio mahaia. 

• Maiatzean prentsaurrekoa egin zen 
armairuarekin eta bideoarekin. Ordu-
rako belarri eta ahoaren irudiak asma-
tuta zeuden. «Maratoia badator» me-
zua zabaldu zuten. 

• Ekainean aurkezpen ofiziala egin zen 
diptikoarekin, belarriprest eta ahobizi
ren irudiekin. Ordurako erronka zehaz-
tua zegoen, erronkametroak aurkeztu 
ziren. Orduan hasi ziren izen-ematea 
aktibatzen. 

• Lehen geruzarekin lanketa egin zen. 
Hemen izan zuen harrera onak ekarri 
zuen beste geruzan izan zuen efektu 
biderkatzailea. 

•  Uda ondoren bigarren buelta egin 
zen hainbat tresnarekin (ikusi komuni-
kazio-atalean). 

• Urriaren 22-23an euskararen ma-
ratoia izan zen. Bertan hasi zen le-
henengo txanda. 

• 6 asteko txandak egin ziren urria-
ren 23tik abenduaren 3a bitarte. 

• Abenduaren 3an amaitu zen, 
amaiera ekitaldiarekin.

Izen ematea

Lan gehiena izan da izena emanarazten, 
asko eta oso modu desberdinetan landu 
zen. Ñabardura guztiak zaindu dira eta hori 
nabaritu da. Lantaldean tematiak izan ziren, 
bai informazioa ematean eta bai  izen-ema-
te orriak jasotzean, adibidez. 

Webgunearen bidez eta paperean egin ahal 
izan zen. 
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Ardura- eta lan-banaketa

Koordinazio mahaia: Udaleko Euskara Zer-
bitzuak eta Ttakun euskara elkarteko kideek 
koordinazio mahaia osatzen dute. Astean be-
hin biltzen dira. 

Maratoia antolatzeko sortu zen mahai be-
rezia: Udaleko Euskara Zerbitzuko teknika-
riak, Ttakun elkarteko kideek eta zortziko-
teak osatzen dute. Astean behin bildu dira. 

Zortzikotea: lehenengo maratoia egin zene-
tik, zortzi pertsonako taldea osatu da mara-
toian dinamizatzaile lanak egiteko, egitaraua 
adosteko eta abar. Taldea osatzeko memen-
toan partaideak aukeratzeko kontuan har-
tzen dira ideologia, genero, adina, euskara-
ren ezagutza maila (ikasten ari den norbait, 
euskaldun berriren bat)… Maratoiaren aur-
pegia izaten da zortzikotea, beraz, helburua 
herritarrak ordezkatzeko ekipoa osatzea da. 
Zortzi horien artean erdia gutxi gorabehera 
beteranoak izaten dira, eta beste erdia be-
rriak, horrela aurreko edizioetako bizipen 
eta esperientzien transmisioa bermatzen 
da. Sinbolo bihurtzen da ekipo horren parte 
izatea, askorentzat ohorea da bertan parte 
hartzea. Ekipo honen funtzioak desberdinak 
izan dira, maratoiari gehitu zitzaizkiolako 40 
egunetan egin beharrekoak; urtebete iraun 
dute taldearen egitekoek. 

Gainerako lantaldeak: otorduak, komu-
nikazioa, orkestina (maratoian oholtzan 
egoten diren musikariak) eta marchan-
daising lantaldeak beranduago hasi ziren 
martxan. 

Boluntario lantaldea: maratoian zehar 
laguntzeko prest dauden boluntarioekin 
osatzen da. 

Azpiegitura: enpresa bat kontratatu zen 
horretarako, baina lantalde baten moduan 
funtzionatu zuten enpresakoek. Lotura zuze-

na egon zen, izan ere, enpresako kide batek 
boluntarioen lantaldean parte hartu zuen.

Txandak

Informatikoki planifikatu zen datu base bat, 
eta hori baliatuz, ausaz egiten zituen txan-
dak sistemak. Mezuak makinak berak bidal-
tzen zizkien partaideei, esanez txanda noiz 
hasi eta noiz amaitzen zuten eta deialdiak 
zeintzuk ziren. 

Txandek astebete iraun zuten eta 140 partai-
de izan zuten batez beste. 

Txanda aldaketak: 

Ostiraletan egiten ziren txanda aldaketak. 
Txanda hasieran gidoi bat sortu zen  bi or-
duko saioak egiteko. Formazioa eskaini nahi 
zen, baina kopuru handiak zirela eta zaila 
zen dena kudeatzea, horregatik, martxa har-
tu ahala saioak motzago bihurtu zituzten. 
Saioak dinamizatzeko 8 dinamizatzaile egon 
ziren azalpenak eta aurkezpenak egiten. 

Txanda amaiera bakoitzean ekintza ludiko 
bat egin zen eta zortzikoteak parte hartzen 
zuen. Txanda bakoitzean zortzikoteko ba-
tzuk egotea bermatu zen. Ekitaldia beraiek 
dinamizatzen zuten. 

Amaitzen zutenei harremanen mapa (norbe-
raren harremanetan hizkuntza ohiturak no-
lakoak ziren aztertzeko galdetegia) banatzen 
zitzaien eta txanda hasten zutenei bideo-es-
ketxetako gomendioak azaldu eta harrema-
nen mapa ematen zitzaien. Ondoren, taldeak 
elkartu eta ekitaldi ludikoa egiten zuten bizi-
penak partekatzeko. 

Ikerketa egiteko, hiru hilabete pasa ondoren, 
parte hartzaile guztiei banatu zitzaien be-
rriro harremanen mapa.
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PARTAIDEAK
Euskaldunak aktibatzea eta erabilera 
bultzatzea zen helburua eta horretarako 
euskara ulertzea beharrezkoa zen. Nor-
banako moduan hartu zuten parte herri-
tarrek. Baldintza Lasarte-Orian lan egitea 
edo bizitzea zen. 

16 urtetik gorakoek parte hartu zuten. 
Erabaki kontzientea izan zen haurrek ez 
parte hartzea belarriprest eta ahobizi iza-
ten. Gizartearen erdigunea helduak daude 
eta  eurak dira eredu. Ardura eta prota-
gonismoa haiek hartzeko beharra zegoen. 
Haurrekin landu zen gaia, baina beste 
modu batean. Haiek izan ziren informazio 
transmisore, adibidez. Eskolek duten be-
harra beste modu eta metodologia baten 
bidez bete behar zela balioetsi zuten; ez 
zuten nahi kanpaina soil bat izatea.   

Belarriprest funtzioa azaleratzea oso 
inportantea izan zen, funtzioa eman zaie-
lako eta hori indartu nahi izan zen. Bela
rriprest izateko modu asko egon liteke, 
euskaldun aktiboak ere belarriprest izan 
ziren, bakoitzak erabaki zuen zer izan, 
bere errealitatearen arabera. 

Euskara ulertzen ez zutenei maratoian 
parte hartzeko aukera eman zitzaien. Es-
koletan banatu zen zirkularrean azalpen 
orria gazteleraz zegoen eta bertan mara-
toian parte hartzeko gonbidapena egiten 
zen.

Figura desberdinak: 
ahobizi eta belarriprest
Udalak eta herritarrek elkarlanean sortu-
tako egitasmoa izan zen hasieratik, Eus-
kara Ari Du mahaia horrela osatzen zelako 

lehendik ere. Antolatzaileen lantaldean zi-
negotzi batek parte hartu zuen. 

Merkataritza

Udalak aurrez landuta zuen esparrua zen. 
20 establezimendu identifikatu ziren eta 
bertan jarri ziren kaxatxo batzuk izen-ema-
te orriak  sartzeko. Establezimendu horie-
tan belarri erraldoiak jarri ziren, kanpaina 
egiteko. Ekimena amaitzean mailing-a egin 
zen eta, orain, ekimena iraunkortzeko go-
goarekin, beste kanpaina bat martxan dela 
aprobetxatuko da dendek, baldintzak be-
tetzen badituzte (euskaraz ulertzen badu-
te), belarri formako pegatinak jartzeko. 

Erakundeen parte hartzea

Udaleko Euskara Zerbitzua zen, Ttakun 
Kultur Elkartearekin batera, sustatzaile na-
gusia. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bere 
interesa eta inplikazioa adierazi zuen eki-
menarekin eta paraleloan egin zen ikerketa 
ekintzarekin.

Antolakuntzatik gonbita egin zitzaien aur-
kezpenetan parte hartzeko.Aurten lanketa 
egin zen udaletxe barruan animatu zitezen 
parte hartzera eta emaitza onak lortu zi-
ren. Maratoia herrian oso sustraitua dago 
eta onarpen handia du, horrek eragina izan 
zuen alderdiek maratoian parte hartzeko 
beharra sentitzearekin. Alderdi gehienek 
parte hartu zuten maratoian eta 40 egu-
neko erronkan 17 zinegotzietatik 14k eman 
zuten izena. Azken urteotan alderdi gehi-
enek parte hartzen dute, baina gero eta 
inplikazio handiagoa lortzea da helburua.
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Partaideentzako BALIABIDEAK

• Txapak: Partaideei identifikazio 
txapak eskaini zitzaizkien. Ahobiziek 
euren txandak iraun bitartean ahobizi 
txapa jartzen zuten eta astea pasa ondo-
ren belarriprest txapa jartzen zuten. Be-
larriprest izatea erabaki zutenek 40 egu-
nez eraman zuten txapa hori soinean. 

• Bideo-esketxak (ikusi komunikazio 
atalean)

• Bideo-tutoriala

• Ohiko galderak: webgunean maiz egi-
ten ziren galderak jarri zituzten, zalan-
tzak argitzeko asmotan. 

• Oroigarria eta pina: amaiera ekital-
dian oparitu zitzaion partaide bakoitza-
ri. 

• Zorionak zuri oroigarria: maratoian 
egin zen EuskOskarrak sari banaketan 
oroigarri handiak banatu ziren. 

FINANTZAKETA
Udalak finantzatu zuen oso-osorik ma-
ratoia eta 40 egunen ekimena. Marchan
daisingarekin, txosnarekin eta otorduekin 
autofinantzaketa pixka bat ere lortu zuten.

KOMUNIKAZIOA
Komunikazioa klabea izan zen antolaketa 
guztian zehar. Bertan diseinatu zen komuni-
kazioari zegokion lanketa. 

Barnera begira, bilerak izan ziren erabaki-
gune eta komunikaziorako gune nagusiak. 
Whatsapp, telefono eta emailak ere erabili zi-
tuzten euren artean komunikatzeko.

Kanpora begira, zer egin eta mezuak nola 
atera erabakitzeko kontuan hartu zituzten 
detaile asko (ikusi antolaketa atala). 

Lekukotzak eta bizipenak harreman-maparen 
bidez eta txanda aldaketetan jaso ziren, bai-
ta gogoeta koadernoen bitartez ere. Ikerketa 
amaitzean kaleratuko dira emaitzak. 

Komunikazioa eta izen-ematea

• Eskoletan: ikasleak bihurtu ziren ekime-
naren transmisore; antolatzaileen aliatu 
bihurtu ziren haurrak. 

• HH- LH4koekin, pailazoak joan zi-
ren gelaz gela, udan egin zuten abes-
tiarekin. Armairu formako kaxatxo 
batean izen-emate orria eta  ekimena 
azaltzen zuen gaztelerazko orria sar-
tu eta ikasleek etxera eramaten zuten, 
hurrengo egunean bueltan ekarriz. 
15 egunean herriko etxe gehienetatik 
pasa zen izena emateko aukera. 

• LH5-6 mailakoekin Gu ere bertsotan 
programa erabili zen. Mezua etxera 
eramateko bidea asmatu zen. 

• DBH: guraso bileretan egin zen azal-
pena irakasleen bitartez eta bertan 
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banatu ziren izen-emate orriak. 

• Batxilergoa: zortzikoteko kide bat 
adin tarte horretakoa zenez bere esku 
utzi zen lanketa. 

• EPA eta euskaltegiak: lehen geruzan, 
ikasturte amaieran, irakasleak aktiba-
tu ziren eta haiek izan ziren transmi-
soreak.  

Geruzetan banatu zuten herria:

• Lehenengo geruza: (euskalgintza) ho-
riekin banaka egin zen lanketa. Udale-
ko teknikariak egin zuen lan hori. Eskola 
guztietako klaustroetara joan zen, HHEra, 
euskaltegira… 

• Bigarren geruza: (gizarte eragileak) 
maratoia tokatzen den urtean egiten den 
bezala, elkartez elkarte joan ziren Ttaku-
neko kideak azalpenak ematera; batetik, 
maratoian parte hartzeko gonbita egin 
zuten,  eta, bestetik, erronka txikiak pro-
posatzeko aprobetxatu zuten, bestetik. 
Herri erronkan parte hartzera animatzen 
zituzten eta euren elkarteetan zer lor-
tu zezaketen galdetzen zieten. Bileretan 
agertzen zirenak aliatu bihurtzen saiatzen 
ziren, gero bakoitzak bere eremuan eragin 
zezan. 

• Herriko ekintzak: herrian urtean zehar 
antolatzen ziren ekintza, festa eta ekital-
dietan parte hartu dute, bertan informa-
zioa emanez, izen-emate orriak banatuz 
eta bilduz, besteak beste. 

• Hedabideak: ahalegin handirik egin 
gabe kasu egin zitzaien. Aldundiarekin 
ikerketa lotuta izateak eta berarekin bate-
ra aurkezpena egiteak eman zion dimen-
tsio handia herritik gorako hedabideetan. 
Txintxarri Lasarte Oriako astekaria izan 
zen gertuko jarraipena egin zuena, baina 

beste hedabideak ere landu ziren: Argia, 
Berria, Diario Vasco eta abar. 

• Ahoz ahokoa: asko funtzionatzen duen 
«radio makutok» ere eragina izan zuen. 

• Sare sozialak: bi bideo egin ziren eta 
arrakasta eta zabalpen handia izan zu-
ten. Bideo guztien amaieran zegoen izena 
emateko lotura. 

• Maratoia: ordu aldaketa guztietan 
presentzia handia izan zuen 40 egunen 
erronkak. Photocallean argazkia atera ahal 
izateko izena eman behar zen eta ordura 
arte izena eman zutenei karpatik txaparen 
bila pasatzeko esan zitzaien, horrela lortu 
zen egunean  bertan 600 izen-emate egi-
tea. Denek pasa behar zuten zerbait prak-
tikoa egitera karpatik.

Irudiak eta leloa: 

Irudia sortzea izan zen egin zen lehen gauze-
tako bat. Hasierako ideia argitu eta definitu 
zenean, diseinatzailearen papera garran-
tzitsua izan zen. Transmititu zitzaion irudiek 
erakargarriak eta dibertigarriak izan behar 
zutela. Herrian zabaldu aurretik irudia sortua 
zegoen.  Hala sortu zituen: 

• Pina: armairuaren irudiarekin. Par-
te hartu zuten guztiei oparitu zitzaien 
amaiera ekitaldian erronka iraunkor bi-
hurtzeko ideiarekin, txaparenak astebete 
irauten zuenez aurrerantzean ere ikurra 
izan zedin identifikagarria. 

• Ahoa eta belarria: txapetan, diptikoetan 
eta merkataritza establezimenduetan era-
bili zen irudia. 

• Marchandaising-a: kamisetak, jertseak 
eta poltsak atera ziren. 
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Hizkuntza

Erabili zen hizkuntzak karga soziolinguis-
tikoa zuen, baina oso modu dibertigarri, 
komertzial eta sinplean egin ziren mezuak. 
Klabea izan zen erakargarria izan zelako, 
hiz kuntza eta irudi aldetik.

Komunikaziorako BALIABIDEAK 

• Bideo esketxak: eguneroko egoeretan 
nola jokatu adierazten zuten bideo-eske-
txak sortu ziren. 

•  https://www.youtube.com/watch?
v=nX-aw8qZScA

•  https://www.youtube.com/watch?
v=wXOUnvv3nOI

•  https://www.youtube.com/watch?
v=zbjJm17cy40

•  https://www.youtube.com/watch?
v=tyViYAOI23E

• Koreografia bideoa: https://www.you
tube.com/watch?v=gTmtV9C9HdA

• Bideo tutoriala: https://www.youtube.
com/watch?v=1lDJLpOhZPU

• Bideoklipa: https://www.youtube.com/
watch?v=R5fpDWoQGRc

• Kantak: webgunean jarri ziren en-
tzungai eta letrak ere deskargatzeko 
aukera zegoen. 

• Merkataritza establezimenduetan 
jartzeko belarriak eta kaxatxoak.

• Diptikoak: izena emateko aukerarekin 
eta azalpen testuarekin. 25.000 diptiko 

banatu ziren 17.000 biztanleren artean. 

• Goma-espumazko belarri eta aho 
erraldoiak. 

• Armairu fisikoa: bigarren eskuko ar-
mairu bat erosi  eta moldatu zen bideoe-
tarako, herriko ekintzetara eramateko 
eta maratoian photocallean erabiltzeko. 

• Erronkametroak: herriko plazan egon 
ziren eta izen-emateak gora egin ahala 
kopuruak markatzen joan ziren. 

• Webgunea: bertan izena emateko 
aukera, azalpenak, euskarri komunika-
tiboak, kantak eta albisteak egon ziren 
eskura. https://euskararenmaratoia.eus/

HARREMANAK
Antolaketaren oinarri izan ziren harre-
manak. Maratoia antolatzea ohikoa den 
arren, oraingoan lanketa berezia egin zen 
euskalgintzako eragileekin batez ere, eta 
gertuago sentitu ziren, bai egitasmoan eta 
baita gerora ere. Harreman berriak sortu 
ziren lantaldean eta lagunartea sortu zen. 

Giro ona izan zuten antolatzaile taldean; 
lanerako prest zegoen jendea zen, asma-
tu zuten perfil desberdinak uztartzen eta 
talde egokia osatzen. Aurretik taldekide 
batzuek elkarrekin funtzionatu izanak, 
herentziaz, egiteko modu batzuk trans-
mititu zituen, eta hori taldearen onerako 
izan zen, batak ezin zuenean besteak egi-
ten zuelako eta lanak banatzeko dinamika 
hori errotuta zetorrelako lehendik.   

https://www.youtube.com/watch?v=nX-aw8qZScA
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https://www.youtube.com/watch?v=wXOUnvv3nOI
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https://www.youtube.com/watch?v=zbjJm17cy40
https://www.youtube.com/watch?v=tyViYAOI23E
https://www.youtube.com/watch?v=tyViYAOI23E
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https://www.youtube.com/watch?v=1lDJLpOhZPU
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«Ondo pasatzen ez bada, ez dago zer egi-
nik».

Antolaketa ekipoan, talde sentsazioa sor-
tzea ezinbestekotzat jo zen eta horreta-
rako irteera bat egin zuten zortzikoteak eta 
koordinazio taldeak. Taldearen zaintza in-
tuitiboa izan zen, batez ere pertsona  batek 
egin ditu zaintza-lanak.

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Aktibaziorako baliagarria izan zen ekimena. 

Indar-gune nagusietakoa izan zen lantaldea, 
bertan lanean aritu ziren pertsonak. 

Lorpen txikiek eta ilusioa sortzeak ere inda-
rra eman zieten. 

Belarriprest figurarekin asmatu zen; komu-
nikazio esparruan eta iruditegiarekin egin 
zen lana izan zen beste lorpena, soziolin-
guistikaren alorreko hainbat mezu modu 
erakargarrian transmititzea lortu baitzen.

ONDORIOAK
«Gauza asko ez dira ikusten, baina sentitzen 
dira».

Eskoletan behar eta gose handia dago; sozial-
ki landu zena herrian, eskolek ere behar dute, 
baina beharrezkoa da metodologia horiek es-
parru bakoitzera egokituak izatea. 

Bi maratoien konbinazioa, hau da, festa-
ren testuingurua, oso ondo etorri zitzaion 
erronkari. Festa ez zenari festaren inguruma-
riak lagundu zion. 40 egunen apustua ez zen 
hain arrakastatsua izango 40 ordurik gabe. 

Lortu da politikoki zuzena den gaitzat har-
tzea maratoia, adibidez. Alderdietako kideek 
beharra ikusten dute bertan egoteko, lorpena 
da hori. 

Lan handia ekarri zuen denak, beharrezkoa 
da horrelakoetarako langile profesionalak iza-
tea. Azpiegitura boluntarioen gain geratzeak 
indarra xahutzea dakar; instituzioek bitarteko 
horiek erraztea oso garrantzitsua da, indarrak 
beste toki eta eginbeharretan inbertitu dai-
tezen. 

Lasarte-Orian egin zena zirkunstantziala izan 
zen, 9. Maratoia zen, 30 urte gaia lantzen, 
euskalgintzako eragileen urteurrenak, aktiba-
zio soziala pizteko ilusio eta grina, Egian egin-
dako eredua, Lutxo Egiaren performancea,… 
osagarri asko batu ziren eta izan duen emai-
tzak asko du ezaugarri guztien uztarketatik. 

Euskalgintzako eragileekin (1. geruzarekin) 
harreman gehiago egon da eta oso garran-
tzitsua izan da harreman horiek estutzea, 
elkarrengandik gertu sentitzea. 

Ikerketaren emaitzetatik aterako dira ekime-
nak izan dituen ondorio eta emaitzak.
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AURRERA BEGIRA
Ezer finkorik erabakita ez dagoen arren, 
parte hartu zuten guztiak bildu nahi di-
tuzte esperientzia partekatzeko ideiare-
kin. 

Gazteen esparrua ere landu nahi dute, 
izan ere, gazte guziek dakite euskaraz, 
eta, egun, nahiko errotua dago erronken 

kontua euren artean. Agian hori izan li-
teke aurrera jotzeko klabeetako bat, me-
todologia modura. 

Merkataritzarekin lanketa egin nahiko 
lukete belarriprest figura gehiago za-
baltzeko. 

Metodologia oso baten diseinua beharko 
litzateke, euskaltegietan, merkataritzan, 
eskoletan, herritarrengan eta esparru 
anitzetan aplikatzeko modukoa.
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
Piraten mugimenduko euskara lantaldeak eus-
karaz bizitzeko hautua ikusgarri egin nahi izan 
zuen 2016ko Aste Nagusian. Izatetik egitera sal-
to egiteko nahiak bultzatuta, Txanpan noa eki-
mena jarri zuten abian. Jaiek irauten zuten den-
boran, euskaraz bizitzeko gonbita egin zitzaien 
mugimendu barruan zebiltzan Piratei, baita 
donostiar guztiei ere. Guztira 250 txapa banatu 
ziren eta jende asko geratu zen parte hartzeko 
gogoz.

Piraten helburua mugimenduaren barruan era-
gitea zen. Izan ere, kanpora begira mugimen-
du euskalduna da, baina barrura begiratu nahi 
zuten eta bertan eragin. Erabileran hutsuneak 
ikusten zituzten eta euskararen gaia mahai gai-
nera ekarri nahi izan zuten.

TESTUINGURUA
Donostiako Piraten Mugimendua 2003an 
sortu zen. Donostiako Aste Nagusia kanpo-
tar eta turistentzako jai ereduan oinarrituta 
zegoela eta Jai herrikoien aldarria egite-
ko beharra sentitzen zuten orduko gazte 
batzuek eta lema hori aldarri hartuta egin 
zuten itsasora salto. Hastapenetik jai he-
rrikoien aldarriari dagokionez, balio batzuk 
izan zituzten oinarrian: jai parekideak, parte 
hartzaileak eta euskaldunak. Denborarekin 
gehituz eta zehaztuz joan dira balore gehia-

1 Piraten mugimenduan parte hartzen duten lantalde eta kofradiak biltzen diren gunea da. Bertan 
lantzen dira proposamen eta eztabaidak. Erabakigune nagusia Flamenka izan arren (Pirata guztientzako 
irekia den gunea) bertan erabakitzen direnak Ontziolak dinamizatzen ditu.

go: auzolana, jasangarritasuna, autogestioa 
eta abar. 

Baina, oinarrian, euskalduna izateak izugarriz-
ko garrantzia izan zuen, hasieratik mugimen-
du euskalduna eta euskara hutsez arituko zen 
mugimendua izatea erabaki zelako: erabaki 
kontzientea izan zen. «Oso desberdina litzateke 
egungo egoera baldin eta hastapen horretan bi 
eletan funtzionatzen hasi izan bagina». 

Mugimendu erreferente bihurtu da hirian, par-
te hartzea izugarri handitzen joan da urteetan 
zehar eta euskara hutsean aritzen den mugi-
mendua da. Euskara sustatzen duen mugimen-
dutzat baino, euskaraz funtzionatzen duen mu-
gimendutzat dute lantaldeko kideek.

Hartu txanpa ekimenaren oinarria 2015eko 
Korrikan Lorea Agirrek idatzi zuen testuaren 
harira pirata batzuek parrandan hasi zuten 
elkarrizketan hasi zen. Testuaren mamiari hel-
du behar zitzaiola pentsatu zuten eta izatetik 
ekitera salto egiteko ordua zela erabaki zuten. 
Bilera deialdia egin zuten euren inguruan eta 
Piraten Euskara Lantaldea osatu zuten. Bilera 
hartan Donostiako euskararen egoera, Piraten 
mugimenduaren barruko hizkuntzen erabilera, 
euskaltzaleen arteko elkarlanak eta abar izan 
zituzten hizketa gai. Kezkak partekatu eta Aste 
Nagusian eragiteko asmoz ideia mordoa atera 
zen bilera hartan. Urte hartako Aste Nagusia 
gainean zuten eta ezin izan zuten gauza han-
dirik egin, baina lantaldea gogotsu zegoen eta, 
2015eko jaiak pasatu ondoren, biltzen jarraitu 
zuen. 2016an Egia eta Añorgako esperientziak 
egin zituzten eta lantaldean auzo horietako ki-
deak zeudenez, gaia lantaldera eraman zuten. 
«Auzoetan posible izan bada Aste Nagusian ere 
posible izango dugu ezta?». Jaien eremua au-
zoetako testuinguruarekin alderatuta desberdi-
na zen eta, beraz ekimena egokitzea ezinbeste-
koa izan zen. Ontziola1ra proposamena eraman 
eta bertan onartu ondoren martxan jarri ziren.
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ANTOLAKETA
Piratetan euskara lantaldean 8-10 lagun 
zeuden aktibo eta deialdi zabala egin zenean 
15 bat bildu ziren. Talde horren gainean oi-
narritu zen ekimena. 3 bilera egin zituzten; 
lehena ekimenari forma emateko, bigarrena 
aurkezpena pentsatzeko eta azkena eske-
txak entseatu eta txapak egiteko.  Hauek 
izan ziren eman zituzten pausoak: 

• Deialdi zabala: ekimena antolatzeko 
bilera baterako deialdi zabala egin zu-
ten mugimenduaren barruan. 15 lagun 
inguru azaldu ziren eta egun horretan 
bertan proposamena egin eta erabaki 
zen ekimenak zein forma izango zuen 
eta zein izango zen erabiliko zen leloa.   

• Udaletxearekin eta Bagera Donos-
tiako euskaltzaleen elkartearekin hitz 
egin zuten ekimenaren berri emateko. 
Udalak TELP ikastaroa ordaindu zuen 
eta Bagera elkarteak berriz sarean za-
baldu zuen ekimenaren berria. Ikastaroa 
elkartearen lokalean egin zen. 

• Izen ematea egiteko helbide elektro-
nikoa ireki zuten. 

• Txapak egiteko elkarretaratzea. 

• TELP ikastaroa.

• Ekimena hasi aurretik partaideekin 
txapa eta gomendioak jasotzeko eta ar-
gazki erraldoia ateratzeko deialdia kaian.

• Aste Nagusiak iraun zuen bitartean le-
kukotzak grabatu ziren. 

• Jaiak pasa ondoren balorazio bile-
ra-afaria.

Izen ematea

hartutxanpa@gmail.com helbide elektro-
nikoa ireki zuten izena emateko. Izen-abi-
zenak eskatu ziren soilik. Nahiz eta pirata 
asko kofradietan bildu, kofradiaren izenean 
izena eman beharrean norbanako moduan 
hartu zuten parte horiek ere. Ez ziren ko-
fradien arteko desberdintasunak sortu 
nahi eta, horregatik, norbanako gisa par-
te hartzeko bidea bultzatu zen. Hala ere, 
izen-ematea errazteko kofradia batzuek 
euren taldeen barruan zerrendak osa-
tu zituzten eta gero haiek arduratu ziren 
txapak banatzeaz. 

Izena eman zuten guztiei Aste Nagusia hasi 
aurretik egin zen deialdirako gonbita egin 
zitzaien. 

Ardura- eta lan-banaketa

«Egitekoa oso sinplea zen, baita zabaldu 
beharreko mezua ere». Lantaldean parte 
hartzen zutenez gain, ekimena antolatze-
ko deialdi zabala egin zenez, jende gehiago 
egon zen lanak egiteko. 

WhatsApp taldea sortu zuten kontaktuan 
egoteko, eta emailak ere erabili zituzten 
dokumentuak partekatu eta deialdiak za-
baltzeko. Ekimenerako prest azaldu zire-
nen artean banatu zituzten lanak: irudia 
egin, fotokopiak, TELP ikastaroa lotu, Uda-
larekin hitz egin, bideoak grabatu, esketxak 
prestatu, manifestua idatzi eta abar. 



PARTAIDEAK
Hasiera batean planteatu zuten helburua 
mugimenduaren barruan eragitea izan ba-
zen ere, eta batez ere Piratek parte hartuko 
zutela uste izan bazuten ere, eran tzuna 
bestelakoa izan zen. Piratez gain, herritar 
ugari hurbildu zen ekimenera. Uste bai-
no jende gehiagok eman zuen izena eta 
80 pertsona inguru geratu ziren txaparik 
gabe. Guztira 250 txapa egin ziren eta de-
nak banatu ziren argazki erraldoia atera 
zen egunean. 

Partaideen artean aniztasun handia egon 
zen, bai generoaren, adinaren eta baita Pi-
raten mugimenduko kide eta mugimendu-
tik kanpora zegoen jendearen aldetik. «35 
urte bitarteko gazteak izan ziren gehienak. 

50-70 urte bitarteko helduen talde majo 
bat gerturatu zen ere emozioz beteta».

Partaideentzako BALIABIDEAK

• Txapa: ekimenean parte hartzen ari 
zirenentzako identifikazio txapa bat 
atera zen. Aste osoan zehar txapa jan-
tzita eramateko deialdia egin zen. 

• Gomendio sorta: Egia eta Añorgan 
erabili ziren gomendio sortak birziklatu 
ziren eta txaparekin batera banatu zi-
tzaizkien parte hartzaileei. 

• TELP ikastaroa: Emuneko teknikari 
batek eskaini zuen 4 orduko ikastaroa 
Bagera elkartearen lokalean. Udalak or-
daindu zuen ikastaroa. Antolatzaileen 

Argazkia: Irutxuloko Hitza
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ustetan oso baliagarria izan zen ikas-
taroa jendea asko motibatu zelako eta 
motibazio hori barreiatu zelako mugi-
menduko kideen artean. 

• Esketxak: argazki erraldoia eta 
txapak jasotzeko deialdia egin zenean 
jaietan aurki daitezkeen hainbat egoe-
ratan nola jokatu adierazten zuten es-
ketxak antzeztu ziren.

FINANTZAKETA
Udaleko Euskara Zerbitzuak TELP ikas-
taroa ordaindu zuen. Euskarri komunika-
tiboak eta txapak Piraten mugimenduak 
hartu zituen bere gain. Bideoen grabaketa 
Piraten mugimenduko komunikazio lantal-
detik egin zuten, lan boluntarioa izan zen.

2 https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-17 (Kontsulta 2017-06-01).

KOMUNIKAZIOA
Ekimena antolatzeko deialdi zabala egin 
aurretik, bideo batzuk atera ziren jendea 
bilerara animatzeko. Deialdiaren ondoren 
egin zen lehenengo bileran ekimena aurre-
ra ateratzeko behar ziren euskarri komu-
nikatiboak erabaki ziren. Hor erabaki zu-
ten leloa eta irudia zein izango zen; handik 
denbora gutxira ekimena zabaltzeko mani-
festua eta kartelak atera zituzten.

Bigarren bileran partaideen lekukotzak 
jasko zirela erabaki zen eta, bakoitzak zein 
grabatu behar zuen adosteko, grabake-
ta-lanak banatu zituzten. Asmoa grabaketa 
horiekin bizipenak bilduko zituen bideoa 
egitea bazen ere, azkenean, festen zurrun-
biloan sartuta, grabazioak egin bai, baina 
ez zuten bideo hori egiterik izan.  

Hedabideekin lanketa berezirik ez zuten 
egin mugimendu barruan eragitea ze-
lako helburu nagusia. Hala ere, Irutxuloko 
Hitzan elkarrizketa egin zieten lantaldeko 
kideei eta Berrian ere, taldekide bati egin 
zitzaion elkarrizketa baten harira,  ekime-
naren aipamena azaldu zen. Piraten Enbata 
2irratsaioan elkarrizketa egin zitzaien an-
tolatzaileei. 

Barne mailako komunikazioan WhatsAppa, 
emailak eta bilerak erabili zituzten euren 
artean komunikatzeko. Kanpo komunika-
zioan, aldiz, partaideekin komunikatzeko 
emailak erabili ziren eta deialdiak egiteko 
Piraten sare sozialak erabili ziren.

https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-17
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Komunikaziorako BALIABIDEAK 

• Manifestua3: lantaldearen balioak 
biltzen zituen manifestua idatzi zen. 

• Bilera deialdirako mezua4: idatzi bat 
egin zen jendeak izena eman zezan.

• Testu motibagarria: Guk egiten du-
gun Aste Nagusiak egiten gaitu gu; 
Aste Nagusian amestutako mundu hori 
errealitate bilakatzen dugu urteko gai-
nerako egunetan ere. Aste Nagusia bi-
zitzea eta euskaraz bizitzea, bi aldiz bi-
zitzea da guretzat. Aurten txanpa hartu 
nahi dugu: Aste Nagusia euskaraz bizi 
nahi dugu, urteko gainerako egunetan 
ere euskaraz bizitzea posible izan da-
din. Eta euskarak zuregana garamatza. 
Donostia zurekin abordatu nahi dugu-
lako; euskaraz bizitzea zu ezagutzea de-
lako, zurekin jolas egitea delako, zurekin 
amestea delako. Elkarrekin osatutako 
txanpak edozer egiten duelako posible. 
Hartu txanpa!

• Jaiak egingo gaitu bideoak5:  bideo 
«lotsagabe samarrak egin ziren», mugi-
mendu barruan xaxatzeko asmoarekin. 
Lehen bilerarako deialdia egin aurretik 
zabaldu ziren bideoak pixkanaka. 

• Kartelak: bilera deialdia eta agerraldi 
nagusirako deialdia egiteko kartelak di-
seinatu ziren. 

• Helbide elektronikoa: ekimenerako 
bereziki sortu zen; izena emateko eta 
zalantzak argitzeko erabili zen batez ere.  

3 https://drive.google.com/drive/my-drive (Kontsulta 2017-06-01).

4 https://drive.google.com/drive/my-drive (Kontsulta 2017-06-01).

5 https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo (Kontsulta 2017-06-01).
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc (Kontsulta 2017-06-01).
https://www.youtube.com/watch?v=PCcp8F3utpE (Kontsulta 2017-06-01).

Irudia eta leloa

«Piraten mugimenduan itsasoarekin zer 
ikusia duen hiztegia erabiltzen da nor-
malean eta horri tiraka atera zen txanpa 
har tzearen kontua». Aste Nagusia euska-
raz bizi nahi zuen jendearen olatua sortu 
nahi izan zuten, olatu handi hori hartzeko, 
txanpa hartzeko gonbita egin nahi izan 
zieten donostiarrei eta horretarako txan-
pan noa lema zuten txapak atera zituzten. 
Txapa horiek ekimenean parte hartzeko 
ikur moduan erabili zituzten.

HARREMANAK
Orokorrean euskara lantaldean aliatu sen-
tsazio fuertea zegoen, asko zaindu zuten 
elkar eta inor ez erretzeko bideak ere kon-
tuan hartu zituzten. Taldeak jaiak moti-
batuta amaitu zituen. Erre nahi ez horrek 
ekimena gehiegi ez lotzea ekarri zuela ba-
loratu zuten antolatzaileek, baina jaien tes-
tuinguruan agian horrela izan behar zela 
uste dute. 

Ekimena antolatzen ondo pasa zuten, di-
bertigarria izan zen prozesua: bai bideo 
grabaketak, baita txapak eta bilerak berak 
ere, afariak tarteko. Ekimenak izan zuen 
erantzunaren arrakastarekin taldeak oso 
motibatuta hasi eta amaitu zituen jaiak.

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
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AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Piraten berezko dinamika handia da eta eragin 
handia lortzen duela uste dute antolatzaileek 
esparru askotan. Hala ere, horrelako ekimen 
bat beste hainbat dinamikaren barruan egitean 
diluitua geratzen dela balioetsi zuten. «Donos-
tian udan turismoa dela eta sortzen den egoera 
makroa hain da gogorra euskaraz bizitzeko, ho-
rrelako zerbait planteatuta ere ez diozula ema-
ten buelta egoerari». Aste Nagusiak astebeteko 
iraupena du eta Donostian sortu den masifika-
zioa ia urte osora igaro dela diote lantaldeko ki-
deek. «Hain turistifikatua eta masifikatua dagoen 
egoera batean eragitea oso zaila da, ez da nahi-
koa halako ekimen bat egoerari buelta emateko».

Piraten Mugimendua oso zabala da, aniztasuna 
badago mugimenduan bertan eta aniztasun 
horretan eragitea lortu zen. Piratak euskararen 
gaiarekin zuten erlaxazio puntu hori aktibatze-
ko baliagarria izan zela diote eta euskararen gaia 
mahai gainera eta erdigunean jartzeko balio izan 
zuela. 

Mugimenduak berak eskaintzen ditu aukera 
asko pentsatu, eztabaidatu eta gauza berriak 
jokatzeko. 

«Horrelako ekimena martxan jartzerako me-
mentoan erabilera eremuak aintzat hartu behar 
dira, baina gure kasuan, Donostian, aukerak mi-
laka daude euskaraz aritzeko, baita jaietan ere: 
erabili dezakezu alboko turistak zu ez ulertzeko, 
dantzarako, ligatzeko, kantu jiran parte hartze-
ko, kontzertuetan garrasika abestu edo bokata 
eskatzeko. Erabiltzeko aukerak zorionez asko 
dira, datuen arabera, % 69,2ak ulertzen du eus-
kara eta, beraz, nahiko bermatua egon daiteke 
bi eletako elkarrizketa, zer esanik ez 30 urtetik 
beherakoen kasuan... Hori indar-gune handia da 
guretzat».

ONDORIOAK
«Aste Nagusia euskaraz bizitzea da lehen pau-
soa eta hori batzuek behintzat esperimenta-
tzeko aukera izan genuen».

Ekimena pasatu ondoren antolatzen ibili zi-
renak erlaxatu zirela diote. Piraten berezko 
jokaeragatik (udan hartzen duelako lanerako 
intentsitatea) izan daiteke, batetik eta, beste-
tik, forma eman nahian ari ziren horri forma 
eman ostean, helburua egintzat eman zelako. 

«Mugimenduan eragitea zen helburua baina, 
gero, kanpotik erantzuna egon zen eta jende 
asko gerturatu zen».

«Bagenekien Aste Nagusian zaila dela zerbait 
ikusgarria egitea eta argi genuen barrutik 
eragin nahi genuela. Ekimena bera antola-
tzearekin soilik eragin genuen mugimendu 
barruan, gero etorri zen kanpoko erantzuna, 
eta hor ikusi genuen gogoa eta ilusioa badau-
dela horrelako ekimenak egiteko». 

«Kofradietan egon gabe Piratetan ibiltzen den 
jendeak parte hartzea nahi genuen. Euskal-
dunengan jarri nahi genuen fokua eta horiei 
begira egin genuen guztia». 

«Aste Nagusiak horrelako ekimen bat xurga-
tzen du eta bakoitza beste mila gauzetan gi-
nen. Ezin izan ginen iritsi egin nahi genuen 
guztia egitera».

«Bestearen erantzuna euskaraz ez denean 
sortzen da kontua. Batzuk ohitu gara eustera 
eusten ari garenaren sentsaziorik izan gabe 
baina beste askori bortitza egiten zaie euska-
raz bigarren hitza egitea eta hor dugu egite-
koa, hizkuntzaren pedagogia egin behar dugu 
eta horretarako mezu egokiak transmititzea 
ezinbestekoa da». 
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«Piraten mugimenduaren barruan, mu-
gimendu euskalduna genuena erabileran 
hain euskalduna ez denaren kontzientzia 
hartu dugu, baina prestutasuna, hori alda-
tzeko gogoa eta gogoeta egiteko aukerak 
asko dira. Mugimendu askea da, proposa-
men eta hausnarketara oso irekia eta ho-
rrek asko zabaltzen ditu edozein lanketa 
egiteko aukerak».

«Hartu txanpa ekimenean norberarengan 
jarri genuen fokua: norbera euskaraz bi-
zitzea delako lehen pausoa. Norberak bere 
ohituretan aldaketa ematea da asmoa, de-
seroso egon gabe. Eta uste duguna baino 
gehiago eragiteko gaitasuna dugu, agian, 
bueno, ni ziur nago gure buruengan ge-
hiago sinestea falta zaigula. Egia da hori 
horrela izateko babes soziala ezinbestekoa 
elementua dela. Horregatik lanketak para-
leloan egitea da behar dena. Multzo edo 
kolektibo bakoitzari egokitutako lanketa 
eta pedagogia behar ditugu».

AURRERA BEGIRA
«Mugimenduak bere egiten duen egite-
ko modu bat izatea nahi da, horregatik ez 
da Aste Nagusiak irauten duen epealdira 
mugatuko, inauterietan, Sudurkrossean, 
Korrikan eta antolatu eta parte hartzen di-
tuen beste hainbat ekintzetara eramango 
duen aritzeko eta lan egiteko modua izan 
nahi du». 

«Aurreko urtean lortu genuen mugimen-
dutik kanpoko jendea erakartzea, aurrei-
kuspenak gainditu genituen, gogo eta gri-
na horri eutsi eta aurrerantzean hartutako 
txanpa indartzea da geratzen zaiguna, ola-
tua gero eta handiagoa izan dadin».

Ekimen honen jarraipen moduan beste 
zerbait egiteko asmoa adierazi zuten anto-
latzaileek. Piratetatik kanpora aliatu gehia-
go topatzea da euren asmoa eta ekimena 
hirian zehar gehiago zabaltzea. Zabalpen 
horretarako ezinbestekotzat jotzen dute 
lankidetzan aritzea. Uste dute Donostian 
badaudela aukerak ekimen honekin zabal-
du nahi diren mezuak transmititu eta hi-
zkuntza portaeretan eragiteko, Udalaren, 
gizarte mugimenduko eragileen eta norba-
nakoen elkarlanean.



124

INFORMAZIO 
GEHIAGO

Berria. 2016-08-14. 
http://www.berria.eus/papere
koa/1845/036/001 
/20160814/festa_euskaraz_
natural_bizitzea_izan_ere_bi_
aldiz_bizitzea_da.htm  
(Kontsulta 2017-06-02).

 
Irutxuloko Hitza. 2016-08-03.  
http://irutxulo.hitza.
eus/2016/08/03/har
tutxanpaegitasmoaabia
tukodutepiratekastenagu
sian/  
(Kontsulta 2017-06-02).

Irutxuloko Hitza. 2016-08-12. 
http://irutxulo.hitza.
eus/2016/08/12/astenagu
siaeuskarazbizitze
kotxanpahartudutehain
batpiratek/ (Kontsulta 
2017-06-03).

Irutxuloko Hitza. 2016-08-19.  
http://irutxulo.hitza.
eus/2016/08/19/jaiakeuska
razbizidaitezkeelako/ 
(Kontsulta 2017-06-01).

Ttan Ttakun irratia. 2016-07-
23.  
https://ttanttakun.
org/2016/07/enbatadator17  
00:45:34  
(Kontsulta 2017-06-01).

http://www.berria.eus/paperekoa/1845/036/001
/2016-08-14/festa_euskaraz_natural_bizitzea_izan_ere_bi_aldiz_bizitzea_da.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/036/001
/2016-08-14/festa_euskaraz_natural_bizitzea_izan_ere_bi_aldiz_bizitzea_da.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/036/001
/2016-08-14/festa_euskaraz_natural_bizitzea_izan_ere_bi_aldiz_bizitzea_da.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/036/001
/2016-08-14/festa_euskaraz_natural_bizitzea_izan_ere_bi_aldiz_bizitzea_da.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/036/001
/2016-08-14/festa_euskaraz_natural_bizitzea_izan_ere_bi_aldiz_bizitzea_da.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/036/001
/2016-08-14/festa_euskaraz_natural_bizitzea_izan_ere_bi_aldiz_bizitzea_da.htm
http://www.berria.eus/paperekoa/1845/036/001
/2016-08-14/festa_euskaraz_natural_bizitzea_izan_ere_bi_aldiz_bizitzea_da.htm
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/03/hartu-txanpa-egitasmoa-abiatuko-dute-piratek-aste-nagusian/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/03/hartu-txanpa-egitasmoa-abiatuko-dute-piratek-aste-nagusian/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/03/hartu-txanpa-egitasmoa-abiatuko-dute-piratek-aste-nagusian/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/03/hartu-txanpa-egitasmoa-abiatuko-dute-piratek-aste-nagusian/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/03/hartu-txanpa-egitasmoa-abiatuko-dute-piratek-aste-nagusian/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/03/hartu-txanpa-egitasmoa-abiatuko-dute-piratek-aste-nagusian/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/03/hartu-txanpa-egitasmoa-abiatuko-dute-piratek-aste-nagusian/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/12/aste-nagusia-euskaraz-bizitzeko-txanpa-hartu-dute-hainbat-piratek/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/12/aste-nagusia-euskaraz-bizitzeko-txanpa-hartu-dute-hainbat-piratek/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/12/aste-nagusia-euskaraz-bizitzeko-txanpa-hartu-dute-hainbat-piratek/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/12/aste-nagusia-euskaraz-bizitzeko-txanpa-hartu-dute-hainbat-piratek/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/12/aste-nagusia-euskaraz-bizitzeko-txanpa-hartu-dute-hainbat-piratek/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/12/aste-nagusia-euskaraz-bizitzeko-txanpa-hartu-dute-hainbat-piratek/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/12/aste-nagusia-euskaraz-bizitzeko-txanpa-hartu-dute-hainbat-piratek/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/19/jaiak-euskaraz-bizi-daitezkeelako/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/19/jaiak-euskaraz-bizi-daitezkeelako/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/19/jaiak-euskaraz-bizi-daitezkeelako/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/19/jaiak-euskaraz-bizi-daitezkeelako/
http://irutxulo.hitza.eus/2016/08/19/jaiak-euskaraz-bizi-daitezkeelako/
https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-1
https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-1
https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-1
https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-1
https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-1
https://ttanttakun.org/2016/07/enbata-dator-1


TRAPAGARAN
( B I Z K A I A )

E u s k a r a r e n  e z a g u t z a : 
%  4 9 , 9 6  (%  22,16 euskaldunak eta %  27,80 ia euskaldunak) 

(2011ko EUSTAT.Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua).

E u s k a r a r e n  e r a b i l e r a :
%  2 , 4 

(Soziolinguistika Klusterra. 2011).

EUSKARAREN MARATOIA
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EGITASMOAREN 
DESKRIBAPENA
 Euskaldunak badira Trapagaranen, bai-
na euskara ez da nagusi etxe eta kaleetan. 
Erakutsi nahi izan zen euskara bizitzako 
esparru guztietan erabili daitekeela. Ho-
rretarako, euskaraz bizi nahi duen jendea 
bildu nahi izan zen eta 12 orduz euskaraz 
hitz egiteko erronka egin zuten abendua-
ren 3an. Helburua: euskara Trapagaran 
osoan entzutea eta zabaltzea. Irrati bidez 
egin zen 12 orduko transmisioa, kalean 
bozgorailuak jarriz, Internetetik eta FM bi-
dez emitituz. Plazan irratia muntatu zen, 
eta bertatik pasa ziren herriko elkarte, tal-
de eta eragileetako kideak parte hartzera, 
txandaka. 

«Euskarak ez du mugarik. Mugak guk geuk 
eraikitzen ditugunak dira, besterik ez».

TESTUINGURUA
Dantza taldearen 50. Urteurrenean iraku-
rri zen testua, esaterako, gaztelera hutsez 
irakurri zen. Gainera, udalekuetako hezi-
tzaileen artean gazteleraz hitz egiten en-
tzuteak edo herriko jaietan euskarak duen 
presentzia eskasak eraman zituen norba-
nako batzuk deialdi ireki bat egin eta go-
goeta partekatzera: euskaldun, zuri dago-
kizu, esna zaitez.

Euskal astean Udalak kultur ekintzaren bat 
edo beste antolatzen du. Euskaldunak era-
gile eta egile izatea lortzeko hausnarketa 
zabaldu nahian, norbanako batzuek haus-
narketa saio baterako deialdi irekia egin 
zuten eta horrela hasi ziren euren artean 
biltzen.
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ANTOLAKETA
Antolatu eta egin, dena egin zen bi hilabe-
tean. 14 pertsona aritu ziren antolakuntza 
lanetan: haietatik 10 oso era aktiboan eta 
gainerakoak laguntzaile moduan, baina 
guztiak izan ziren antolatzaile. Horiez gain, 
izan ziren laguntza teknikoa eman zieten 
boluntarioak ere: Irola irratiko 2 boluntario 
eta Trapagarango beste lagun bat.

8 bilera egin zituzten, astean bat. Lan-
taldean oso jende langilea egoteak asko 
lagundu zuen. Aldez aurretik ia ez zuten 
elkar ezagutzen eta hori ez zen erraza izan, 
nola funtzionatzen zuten ez zekitelako. 
Hala ere, harreman berriak sortu ziren eta 
lana aurrera ateratzeko antolaketa txukuna 
osatu zuten. 

12 ordu izatea aurrera egin ahala erabaki 
zuten. Hasieran betetzeko arazoak izango 
zituztelakoan, azkenean denbora faltan ere 
izan ziren, jasotako harrera ona eta parte 
hartzeko grina zela eta. Negua izanik, ez 
zen luzeagoa egin nahi, argia eta egural-
dia ez zirelako lagun. Zenbaki borobila zela 
balioetsi zuen taldeak eta horrelaxe geratu 
zen.

Ekimenaren egitura: faseak

Lehenengo bileran 15 inguru bildu ziren, 
eta euskaldunak eragile izatetik egile iza-
tera pasatzeko asmoa azaldu zen. Bertan 
plazaratu zen maratoi moduko bat egite-
ko ideia. Forma guztiz eman gabe, ideia 
onartu eta aurrera egitea erabaki zen. Ga-
rrantzitsuena izan zen herriko euskaldu-
nek erabakia hartu zutela egile eta eragile 
bihurtzeko. 

«Herria elkarte eta taldeetan antolatzen 
da, hori da jendearen gune naturala eta 
euskaldunak talde eta eragile horietan 
guztietan ezkutatuta badaude ere, hortxe 
daude; hori erakustea zen helburua». 

Bigarren bileran maratoia egingo zela argi 
bazegoen ere, oraindik ez zen eredua guz-
tiz erabaki. Hasierako asmoa euskaraz 
aritzeko maratoia antolatzea zen eta ho-
rretarako Udalak Gabonetan kalean jar tzen 
dituen bozgorailuak erabiltzea, «kaleak 
euskaraz zipriztintzeko». Pixkanaka han-
ditzen joan zen proposamena, Basetxe 
Gaztetxekoek irrati-proiektua eskuartean 
zuten eta aukera aparta ikusi zen megafo-
niaz gain Internet eta FM bidez emititzeko.

Hasieran zuten elkarteen zerrenda oso 
luzea zen (83k osatzen zuten), baina pixka-
naka zehazten eta, ondorioz, txikitzen joan 
zen, elkarte denetan ez dagoelako euskaraz 
dakienik. Beste batzuek hasieratik interesik 
ez zutela esan zieten eta beste zenbaitek, 
berriz, datarekin arazoak zituztela esan 
zieten. 60ko zerrenda osatu, kontaktuak 
lortu eta, antolakuntza taldean, bikoteka 
banatu zituzten talde guztiak. Banan-ba-
nan elkartu ziren horietako bakoitzarekin, 
asmoa azaldu eta euren parte hartzea es-
katzeko. Oso harrera ona izan zuten eta 
gehienek baietz esan zuten. 60 partaide-
takoa izan zen behin betiko zerrenda. 

Euskararekiko dagoen jarrera positiboa 
dela ondorioztatu zuten.

 Eragileekin egin zen lehen bueltan or-
dutegiak egituratu zituzten eta bigarren 
bueltan edukia, formatua eta abar zehaztu 
zuten.

12 orduen emisioak iraun bitartean, beste-
lako ekintza batzuk antolatu zituzten pla-
zan, giroa sortzeko.
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Ardura- eta lan-banaketa

Astero batzen zen talde guztia (14 pertso-
na) lanak koordinatzeko eta egin beharre-
koak adosteko. Blokeka bereizi zituzten 
elkarte guztiak eta bloke bakoitza bikote 
batek hartu zuen: hezkuntza, kirola, gizar-
te eragileak eta abar. Azpiegitura beharrak 
ere bertan adostu eta lotzen ziren. Bikote 
bakoitzak autonomia handia zuen egokitu 
zitzaion blokea antolatzeko. 

Alde teknikoaz (irratiaz) arduratu ziren 
batzuk, bilerak deitzeaz beste batzuk, 
azpiegitura lotzeaz beste batzuk eta abar. 
Dena koordinazio taldean hitz egiten zen. 

Antolatzaileen taldeak piña egin zuen eta 
piñoiak (bikoteak) oso garrantzitsuak izan 
ziren. Barruko harremanak onak izate-
ko ordutegiak excelean eguneratzea, ak-
tak jaso eta bidaltzea eta, orokorrean, lan 
ikuse zinak direnak oso garrantzitsuak dira 
ondo funtzionatu ahal izateko. Lan horiei 
duten balioa eman behar zaie eta ardura 
horiek ere banatzea garrantzitsua da, ha-
rremanetan ere eragina dutelako. 

PARTAIDEAK
Adin guztientzako ekimena izanik, parte 
hartzea oso anitza izan zen. Parte har-
tzeko zehaztu zituzten irizpideak zabalak 
izan ziren: Trapagaranekin zerikusia zuten 
pertsona eta taldeak edo, bertan bizi edo 
herriarekin bestelako harremana zutenak 
izan behar ziren. 

Elkartez elkarte egin zitzaien gonbidapena 

sinplea zen. Bakoitzak nahi zuena egiteko 
proposatzen zitzaien, baldintza edo lotu-
ra bakarra euskaraz izatea zen. Bakoitzari 
10-15 minutuko tartea eskaintzen zitzaion 
eta zein ordutegi nahiko luketen galdetzen 
zitzaien.

Hiru aukeren artean aukeratzeko eska-
tzen zitzaien: eurek prestatzea irakurriko 
zuten testua, elkarrizketa formatuan au-
rrez adostutako galdera-erantzunak egitea 
edo zegokien blokearen (kirola, hezkuntza 
… ) mahai-inguruan parte hartzea. Musika 
talde batzuek ere parte hartu zuten zuze-
nean emanaldia eskainiz. Aipatutako auke-
rak adibide edo eredu moduan eman zi-
tzaizkien, baina partaideak libre ziren nahi 
zuten formatua aukeratzeko. Adibidez, 
goizean eskolakoek dantzan eta bertso-
tan egin zuten; baita karaokea ere. Guztiz 
malguak izan ziren talde eta elkarteen nahi 
edo beharren aurrean.

Jasotako erantzunen arabera antolatu zen 
denbora. 

Bertaratu ezin izan zutenek grabazioen bi-
dez parte hartu zuten. 

Erakundeen parte hartzea

Udalari ez zitzaion egitasmoa formalki aur-
keztu eta ez zen bere parte hartzea bila-
tu. Izan ere, euskararen inguruan ardura 
zuen lagun taldea izan zen iniziatiba izan 
zuena, euskarari bultzada eman nahi zio-
na, ez elkarte ofizial bat. Asmoa ekitaldi 
guztiz herrikoia egitea zen eta hasieratik 
argi izan zuten ez zutela instituzio edo al-
derdien partaidetzarik nahi «herriko jende 
euskaldunok gure herritarrentzako ema-
naldia sortu nahi genuen, besterik ez: he-
rritik-herrirako». 
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Partaideentzako BALIABIDEAK

Parte hartzaileei testuak prestatzeko lagun-
tza eskaini zitzaien antolatzaileen partetik. 
Itzulpenak, testuak elkarrekin idaztea edo 
galderak elkarrekin prestatzea, adibidez. 

Udalak, bere aldetik, lokala utzi zien bilerak 
eta konexioa egiteko, uhinak emititzeko, eta 
kalean jarritako bozgorailuetatik emititzeko 
baimena ere eman zien. 

Azpiegitura: maratoia aurrera eraman ahal 
izateko azpiegitura beharrak dezentekoak 
izan ziren: Irola irratiko igorgailua eta ante-
na, Gaztetxeak utzitako soinu ekipo guztia 
(bozgorailuak, mikrofonoak, nahaste-mahaia 
… ), Lagorriga auzokoen karpa, Itxaso taber-
naren wifi-konexioa…

FINANTZAKETA
Olentzero Batzordea urtero abendu eta ur-
tarrilean Olentzeroren inguruan ekintzak 
antolatzen dituen taldea da (jolasak, an-
tzerkia, hizketaldiak, Olentzerori harrera … ), 
beti euskara ardatz duena.  Batzorde horrek 
antolatu ohi dituen ekintza moduan plan-
teatu zen ekimena (Udalak finantzatzen ditu 
Olentzero batzordearen ekintzak). Beraz, 
batzordetik egin zen finantzaketa. Euskarri 
komunikatiboetarako behar izan zuten fi-
nantzaketa batez ere; gainerakoan lan bo-
luntarioa izan zen dena. 

Batzorde horren babesean aritzeak bazuen 
bere arrazoia: euskaren maratoiaren aldeko 

1 www.trapagarangomaratoia.eus (Kontsulta 2017-05-24).

mugimendua Olentzero Batzordeko zenbait 
herritarrez osatuta zegoen, ez ziren talde 
antolatu bat eta kolektibo baten babesaren 
beharra ikusten zuten. Era berean, «’mara-
toizaleok’ ezezagun zen ekimen edo apustu 
horren aurrean, guk ‘lemazain’ izan nahi ge-
nuen. Oinarri ekonomikorik gabe Olentzero 
Batzordera jo eta aurreko puntuak onartu 
ondoren, behar zen babesa eman zigun eki-
mena martxan jartzeko».

KOMUNIKAZIOA
Aurrez aurreko harremanei garrantzia eman 
zitzaien hasieratik. Elkarteekin biltzerakoan, 
eskatzen zitzaien euren elkartean irrati saioan 
parte hartuko zuen norbait lotzea eta, hala, 
harreman berri asko egin zituzten eta elkar-
teetan dabiltzan euskaldunen zerrenda osatu 
zuten.

Komunikaziorako BALIABIDEAK 

Webgunea1 sortu zen ekimenaren nondik 
norakoak azaldu  eta 12 orduen jarraipena 
egin ahal izateko. Aurrera begira ere, artxibo 
izan nahi du, bertan saio guztiak entzungai 
jarriz. 

Facebook, Whatsapp, webgunea, kartelak eta 
ahoz ahokoa erabili dira kanpora begira infor-
mazioa transmititzeko. 

Euren artean komunikatzeko bilerak, telefono 
deiak, Whatsapp eta emailak erabili zituzten.

www.trapagarangomaratoia.eus
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Hedabideak 

Erabat baztertuta sentitu ziren. Durangoko 
azoka eta euskararen eguna zela eta, ez zi-
ren inongo hedabideetan azaldu.

Prentsa oharrak bidali ziren hedabideetara  
baina ez zuten erantzunik jaso.

HARREMANAK
Antolatzaileen artean aurrez elkar ez eza-
gutzeak eta taldea berria izateak martxa 
hartzea moteldu zuen. Hala ere, ondo fun-
tzionatu zuten eta aurrera begira erraza-
goa izango da funtzionatzea. Lanak eta 
ardurak banatzeak erraztu zuen funtziona-
mendua. 

Talde barruan izan zituzten harremanak 
positiboak izan ziren, jarrera baikorra eta 
ilusioa zen indarra zuena eta hori ezinbes-
tekoa izan zen bi hilabeteetan egin zuten 
lana egiteko. Euren artean zaintzeko jarre-
ra zegoen, batak ezin bazuen besteak egi-
nez, adibidez. Lanak denen artean egiteko 
giroa zegoen. 

Halako ekintza baten antolaketak harre-
man berriak sortzeko balio izan du. Sortu 
diren harreman berri horiek euskaraz sor-
tu dira eta hori oso baliagarria da.

AHULGUNEAK / 
INDARGUNEAK
Lan asko eta jende gutxi. Lehen aldia zen 
horrelako zerbait antolatzen zutena eta 
ez zuten abiadura puntua edo jarraitzeko 
eredu bat; ilusioa eta nahiak ugari, ordea. 
Egin egin nahi zutela zekiten, besterik ez. 
Lasarteko esperientzia ezagutu zuten soi-
lik eta, beraz, erreferentzia bakarra zuten. 

Baliagarri izan da aktibaziorako, jendea 
mugitu delako, parte hartu duelako eta 
euskaldunak plazaren erdira eta, uhi-
nen bidez, aire zabalera eraman direlako. 
Jendea hunkituta zegoen kalean euskara 
entzuten zuelako, kaleak okupatzea, ordu 
batzuez bada, ere garrantzitsua izan da. 
Emozioetan eragin du.

ONDORIOAK
«Antolatzen bazara nahi duzuna egin 
dezakezu». Harro sentitzen dira egin-
dakoarekin denon indar eta laguntzarekin 
lortu zelako. 

«Mikrofono aurrean euskaraz egitea ez da 
erronka makala erdalduna den herri ba-
tean, ahalegina eskatzen du eta erantzuna 
izugarria izan zen zentzu horretan. Bakoi-
tzak bere egoeratik abiatzea ezinbestekoa 
da».
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«Dena egun bati begira enfokatzeak gauzak 
presaka egitea eta zoratzea ekar dezake».

Jendeak, orokorrean, gauza puntualak egi-
teko eta denboran gehiegi luzatzen ez di-
ren egitasmoetan parte hartzeko prestuta-
sun handiagoa erakusten du.

AURRERA BEGIRA
Maratoia pasa da eta euskararen normali-
zazio bidean jarraitzea beharrezkoa da; bi-
dea luzea da. Herrian ez dago planik egoe-
ra hobetzeko, baina, pixkanaka, ekintza 
gehia go egiten ari dira eta egoera aldatze-
ko baldintzak sortzen ari diren sentsazioa 
dute antolatzaileek. «Maratoiarekin lortu 
da hasiera batean jarritako helburuetara 
iristea eta horrek ahalduntze sentsazioa 

izatea dakarkizu, markatutako erronka 
bete zutelako, helburuak luze bete zirelako 
eta ondo atera zelako. Esperotakoa baino 
askoz harrera beroagoa izan genuen eta 
hori gogoratzekoa da».

Batzuen nahia euskara batzordea sortzea 
zen, baina ez da indarrik sentitzen urte 
osoko dinamikari eusteko, bai ordea eki-
men puntual bati. Oraingoz, zinegotziare-
kin bildu da kide bat euskara biziberritze-
ko plan estrategikoaren beharra dagoela 
adierazteko. Jai batzordean parte hartuko 
du kide batek, norbanako moduan, euska-
raren presentzia bermatu eta areagotzeko 
helburuarekin. 

Aurrera begira, ikasturte hasieran biltze-
kotan geratu ziren eta bertan pentsatuko 
da berriro maratoia antolatu edo indarren 
arabera beste zerbait egitea. 

Badago parte hartzeko gogoa, erantzuna 
eta harrera onak izan dira eta horrek etor-
kizunean antola daitezkeen bestelako eki-
menetarako indarra ematen du.

INFORMAZIO 
GEHIAGO

Webgunea 
http://trapagarangomaratoia.
eus/ 
(Kontsulta 2017-05-24).

Herrikolore 2016-12-01 
http://www.herrikolore.org/
index.php/euskalhe
rria/34/6182euskararenalde
ko12ordukoirratsaioaegin
godutetrapagaranenlarun
batonetan 
(Kontsulta 2017-05-24).

Facebook  
https://www.facebook.com/
trapagarangomaratoia/  
(Kontsulta 2017-05-24).

http://trapagarangomaratoia.eus/
http://trapagarangomaratoia.eus/
http://trapagarangomaratoia.eus/
http://trapagarangomaratoia.eus/
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
http://www.herrikolore.org/index.php/euskal-herria/34/6182-euskararen-aldeko-12-orduko-irratsaioa-egingo-dute-trapagaranen-larunbat-onetan
https://www.facebook.com/trapagarangomaratoia/
https://www.facebook.com/trapagarangomaratoia/
https://www.facebook.com/trapagarangomaratoia/
http://trapagarangomaratoia.eus/
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EGIN DEZAGUN.
GUK, NORK BESTELA.
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Aktibaziorako ekimenak askotarikoak izan dira orain artean euskalgin-
tzan. Egun gauden tokira iritsi bagara, orain arte euskalgintzako eragile 
zein mugimenduek egindako lanari esker izan da. 

Bidea urratzen jarraitzen dugu eta horren adibide dira 2016 urteaz 
geroztik hainbat herritan martxan jarri diren hizkuntza jokabideetan 
eragiteko eta euskararen erabileran eragiteko ekimenak. Herri eta 
auzo batzuetako esperientziak bildu ondotik sortutako gida da ho-
nakoa. Egungo errealitate eta garaira egokitutako egiteko hainbat modu 
irakatsi dizkigute martxan jarri ziren esperientzia horiek. 

Esperimentaziorako ausardia izatea aitortu nahi diegu esperientzia hori 
martxan jarri zuten auzo eta herriei. Euskararen erabilera sustatzeko 
bideak askotarikoak dira eta denak dira ongi etorriak. Azken bi urteotan 
ekimen zehatz horiek martxan jartzeko oinarrizko gako nagusiak bildu 
ditugu hemen. 

Lutxo Egiak 2015eko udan Bilbon egin zuen Transitoak performancean1 
oinarritu ziren Donostiako Egia auzoko euskara batzordekoak, eta on-
doren etorri ziren gainontzeko herri, auzo eta mugimenduetako espe-
rientziak. Eskerrik asko, beraz, Lutxori inspirazio iturri izateagatik. 

Egiako esperientzia “pilotu” horretako partaide gisa, beste hainbat he-
rritara esportatzeko ardura hartu du Bagerak Donostiako euskaltzaleen 
elkarteak. Aholku gida hau idatzi ahal izateko kontuan hartu dira 2016 
eta 2017an martxan jarri ziren hamar2 esperientzia. Ekimen horietan 
antolatzaile lanetan aritu zirenei egindako elkarrizketetan dago eduki 
honen oinarria. 

Gizarte aktibazioan eragiteko tresna zehatzak eskaini nahi dira gida ho-
nekin. Esperientzia horien gakoak biltzen saiatu gara jarraian datozen 
lerroetan, esperientzia horiek kontatu nahi ditugu. Ekimen bakoitzaren 
gaineko xehetasunak bildu ditugu Nola egin dute? Hizkuntza ohiture-
tan eragiteko praktiken bilduman.

1 https://www.berria.eus/blogariak/transitoak/adibide-orrialdea/ (Kontsulta 2017-06-
01).

2 Arrigorriaga, Aiaraldea, Añorga, Lasarte, Agurain, Egia, Trapagaran, Astigarraga, Hernani 
eta Donostiako Piratak

https://www.berria.eus/blogariak/transitoak/adibide-orrialdea/
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 HIZKUNTZA AKTIBAZIOA 

ZERTARAKO AKTIBATU? 

Aktibazioa pizten denean hainbat mekanismo jartzen dira martxan. 
Izan ere, aktibazio hitzak mugimenduarekin, prozesu bat martxan 
jartzearekin, du lotura. Portaera linguistikoetan eragin nahi duen 
prozesua. Talde batek egoeraren intuizio edota irakurketa parteka-
tu, ekintzarako antolatu eta ekimena abiatu; ekimen horrek hiztu-
nen aktibazioa probokatu eta erraztu nahi du. Pertsona ezberdinen 
arteko elkarlan, antolaketa eta ekintza hori, ondo kohesionatutako 
eta saretutako taldeak burutzen duenean giro sozial erakargarria 
sortuko du. Beraien ekimenak bestelako balore eta praktiken in-
guruko atxikimendu praktikoa lortu nahi ditu, ordura arteko iner-
tziak gainditu eta bestelako balore eta praktiken nagusitasuna3. 

Ekimen hauen helburu nagusia hizkuntza portaerak eta joerak alda 
daitezkeela ikusaraztea da eta hori horrela izan dadin lehen pertsonan 
esperimentatzea da lortu nahi dena. Hala ere, hizkuntza jokaera ez da 
inoiz kontu indibiduala, biko harreman bat egongo da gutxienez, beti 
baitago elkarrizketa bat beste norbaitekin. Ekimen aktibatzaile hauen 
hartzaileak ere aktibatzea garrantzitsua da. Horregatik bilatzen dute 
esperientzia hauek babes sozial baten pean eta, beraz, babes kolektibo 
batekin, norbanako bakoitzak duen gaitasuna aktibatzea. Finean, aitza-
kia eskaintzen dute hizkuntzaren gaineko adostasunak lortzeko. Hau 
da, zilegitasun soziala dagoen egoera sortzen da ekimena martxan jar-
tzen den espazioan eta, hala, euskalduna era naturalean jardun daiteke 
euskaraz bere parean dagoenak euskara dakien ala ez jakin gabe.

Herritar kopuru handiak mugitu eta aktibatzeko emozio sozialen be-
harra azaltzen du Pello Jauregik4. «Ditugun ideiengatik kostata mugi-
tuko gara baldin eta emoziorik ez badago helduleku moduan». Horiek 
horrela, klabea izango da aktibaziorako ekimenak martxan jartzerakoan 
emozio horiek identifikatzea. 

3 Soziolinguistika Klusterra. (2016) Tokian tokiko hizkuntza aktibazioa. Kasuen azterketa 
Argitaratu gabeko txostena. Andoain.

4 Jauregi, Pello. (2017-05-11). Baietz 40 egun euskaraz! ikerketa-ekintzaren emaitzak. 
Udaltop jardunaldietan aurkeztu zuen hitzartzetik jasoa. Lasarte-Oria.
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 EKIMENA HASI AURRETIK KONTUAN HARTZEKOAK 

1/ KEZKA, BEHAR SOZIALA ETA TESTUINGURUA

ZEIN DA/DIRA ALDATU NAHI DUGUN/DITUGUN EGOERA/K? ZEIN DA/
DIRA PARTEKATZEN DEN/DIREN KEZKA/K ?

Ekimena martxan jarriko dugun testuingurua ezagutu behar da. Hobe-
tzekoa den egoera zehaztea komeni da hasieratik. Horretarako, testuin-
guruaren beharrak zeintzuk diren, egoera soziolinguistikoa zein den, 
norbanakoen topaleku naturalak zeintzuk diren, euskalgintzako erre-
ferentziarik baden ala ez eta zein egoera duten aztertzea komenigarria 
da.

Egoera bata edo bestea izan, ekimenak forma desberdina hartuko du, 
horregatik garrantzitsua da ekimena martxan jarri nahi den espazio edo 
eremuaren ezaugarrien araberako diseinua egitea, nekez lortuko baitira 
bestela zehaztutako helburuak. 

Horrek lotura zuzena du eremu edo espazio horretan halako ekimen bat 
martxan jartzeko dauden baldintzekin. Izan ere, toki bakoitzean bidea 
puntu desberdinean has daiteke. Hargatik da garrantzitsua prozesuaren 
ideia. Bidea (prozesua) egiteak berak sortuko ditu askotan baldintzak 
bateko edo besteko ekimenak martxan jartzeko. Izan ere, behar soziala 
egon daiteke herrian, baina gerta daiteke barneratua ez egotea. Barne-
ratze hori lantzea komeni da kasu horretan, sentiberatze lanak eginez, 
besteak beste. Baldintzak sortzeko bideak bilatzea funtsezkoa izan-
go da. Martxan jarri nahi den ekimenarekin sustatu nahi den praktika 
soziala babesteko neurriak hartu behar dira. 

Aktibaziorako ekimenaren iniziatiba nondik datorren jakitea ezinbes-
tekoa da. Herrietako esperientziek erakutsi dute behar soziala gizarte 
zibilak egindako analisitik zetorrela. Adibidez: oso emaitza desberdi-
nak emango ditu herritar talde batek abiatutako ekimenak edo udal 
batek herritarren parte hartzerik gabe sortutako ekimenak. Inizia-
tibak lotuta joan behar du tokian tokiko errealitatearekin. Hernani 
eta Lasarteren kasuan, adibidez, udalek hasieratik sustatzaile papera 
izan zuten ekimenean eta, herritarrekin batera, lan mahaietan par-
te hartu zuten. Ekimen horiek izan zuten arrakasta ikusi besterik ez 
dago adibide horiek ere baliagarri eta indartsuak zirela egiaztatzeko.  



145

144

2/ NOLA ETA ZER MAILA BEREAN 

EGITEN DUGUN MODUAK BALDINTZATUKO DU EGINGO DUGUNA. EGITEN 
DUGUNA GARA.

Egiteko modu berriez ari gara, komunikatzeko moduez, planteamen-
duak proposatzeko moduez, parte hartzeko moduez, antolatzeko mo-
duez… 

Lidergo eta protagonismoa herritarrek izatearen garrantzia azpimarra-
tu dute herrietako esperientzietan parte hartu duten kideek. Herrita-
rren arteko lidergo partekatuari esker hartu dute ekimenek zilegitasun 
soziala toki bakoitzean. 

Harremanek zentraltasun handia hartu dute esperientzia guztietan. Au-
rrez aurreko harremanak asko balioetsi dira toki askotan, gertutasuna 
eskaintzea gako nagusietakoa izan da. Norbanakoengana, eragileengana 
nahiz erakundeetara banan-banan gerturatu izanak jendea proiektua-
ren parte sentiarazi duela azpimarratu dute herrietako kideek. Espa-
rru guztietara mezu berarekin joan beharrean, mezu “pertsonalizatuak” 
egin dira, kontuan hartu dira mezua transmititu nahi zitzaionaren 
ezaugarriak (hartzailearenak) eta horrekin bete betean asmatu dutela 
baloratu dute. Era berean, antolatzaileek erronka edo egitekoa azaldu 
dutenean, bakoitzari “libre” utzi diote bere esparruan mezua lantzeko 
bidea, nahiz eta kasu askotan zabalpenerako bitarteko desberdinak es-
kaini dituzten antolakuntzatik erraztasunak emanez. 

3/ PROZESU IZAERA

BIDEAK EGINGO GAITU.

Hizpide dugun ekimen mota lan ildo baten baitan ulertzen badugu, 
ekimenak hasiera eta amaiera izan arren, prozesu izaera hartuko du. 
Horrek ekarriko du lehenengo ekimena egin ondoren, aurrera begira 
jartzeko parada eta progresibitatez lan egitea. 

Hizkuntza aktibazioa norbanakoaren araberakoa izan bada ere, ekimen 
hauekin prozesu kolektiboak nahiz indibidualak martxan jartzea da hel-
burua. Prozesuak berak egingo ditu ekarpenak lortu nahi den errealita-
tearen aldaketan eta baita norbanakoek biziko dituzten bizipenetan ere. 
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Euskalgintza feminismora begira jarri den garai honetan, feminismoe-
tan askotan erabiltzen den pertsonala politikoa da esapideak dioen mo-
duan, prozesu indibidualek kolektiboan eragina dute eta, alderantziz. 
Hau da, euskaldun aktibo bakoitzaren prozesu pertsonalak indar handia 
du aldaketa eman nahi den testuinguruan. Adibidez: euskara ulertzen 
dugun guztiok lehen hitza euskaraz esango bagenu euskararen erabi-
lera hirukoiztu egingo litzateke Donostian. Hautu pertsonalek eragin 
soziala dutela, finean. 

Uste duguna baino eragiteko gaitasun handiagoa dugu eta horretan si-
nestea falta zaigu askotan. Ahalduntze prozesuez ari gara, finean. Baina 
ezin dugu ahalduntze prozesua egun batetik bestera lortzen den zer-
baiten moduan ulertu, prozesu indibidual eta kolektibo moduan baizik. 
Horregatik prozesu horiek irudikatzea, erritmo eta beharrak zeintzuk 
diren aztertzea eta horiek asetzeko bitarteko nahiz neurriak sortzea 
ezinbestekoa izango da. Ekimen hauekin lortzen den urrats bakoitza 
lorpena da, ordura arte itxita zeuden ateak irekitzen baitira.

4/ TALDE ERAGILEA

TXIKITIK HANDIRA. 

Egoera aldatzeko gogo eta ilusioa duen talde trinkoa egon da esperient-
zia guztietan. Herritik eta herriarentzat sortu diren ekimenak izan dira, 
zehazki; herri, mugimendu edo auzoko egoera zehatza aldatzea posi-
ble ikusten zuten herritarren iniziatibak, azkenean. Talde eragileak izan 
dira proposamenak prestatu eta gidaritza lanak egin dituztenak. 

5/ PARTE HARTZEA 

GURE BIZITZEKIN BAT DATORREN PARTE HARTZEA. 

Ekimen guztiek, salbuespenik gabe, izan dute izaera parte hartzailea. 
Horiek horrela izateko erabaki guneak sortu dituzte batzuek; beste ba-
tzuek proposamena erabat irekia utzi dute etxe (eragile, elkarte, talde) 
bakoitzak bere moduan landu zezan egitasmoa; antolakuntzan parte 
hartu nahi zuen edonork posible zuen heinean lagundu zezan, askota-
riko zereginak eta hainbat mailatako ardurak identifikatu dituzte espe-
rientzia batzuetan. Dena den, esperientzia guztietan aurreikusi dituzte 
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parte hartze maila desberdinak eta horrek asko zabaldu du antolaketan 
parte hartzeko boluntarioen kopurua. Konpromiso maila desberdinak 
aurreikusi izanak izaera irekia eta irisgarria eman die ekimenei. 

6/ ESPERIENTZIA GORPUZTU

ZERGATIK EZ DUZU, BADA, BIHARTIK AURRERA JARRAITUKO?

Bai antolaketan eta baita ekimenean parte hartzen dutenentzat ere, es-
perientzia gogoangarri eta positiboa izateko baldintzak sortu dira eki-
menen bitartez. Gorpuzteko esperientziak izan dira eta bizipen pertso-
naletan oinarritu dira denak. 

Esperientzia horiek positiboak izateko ahalegina egin da guztietan eta 
horren garrantzia azpimarratu dute antolatzaileek. Izan ere, esperien-
tzia gorpuztean sentsazioak positiboak badira eta horrek indartsu sen-
tiarazi bazaitu, gorputzaren memorian geratuko dira. 

Aktibazioaz eta, finean, urratzaile moduan aritzeari karga nekosoa ken-
du eta ohikoak ez diren eguneroko egoerak pixkanaka natural bihur-
tzen joatea da helburua. Halabeharrezkoa da bide horretan autoestimua 
lantzea. Gaitasun pertsonal eta kolektiboetan sinestea da lehen pausoa, 
gai garela ikusarazteko baliagarriak izan dira ekimenak, posible dela 
ikusi eta bizitzeko.

Esperientzia positibo, eroso eta ahalik eta naturalena izan dadin, era-
bateko inportantzia du antolatzaileek pausoa eman eta ekimenean par-
te hartu nahi dutenentzako bitartekoak eskaintzeak. Izan ere, euskal-
dunok, berez, ez gara prest sentitzen askotan ekimen honek eskatzen 
dituen pausoak emateko. Formazioak asko laguntzen du posible dela 
ikusarazteko eta gure buruak aldaketarako prest daudela sentitzeko. 
Esperientzia bakoitzak beharren arabera sortu eta eskaini ditu hainbat 
tresna: gomendio sortak, ikastaro eta hitzaldiak, ekintzak, bideo-tuto-
rialak, antzerkiak eta abar. Ekimenek bide eman dute deserosotasunak 
gainditu eta ohiturak aldatzeko. 
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7/ BABES SOZIALA

INGURUA PREST IZATEAREN GARRANTZIAZ.

Bizipen indibidualak izango dira, baina ekimenak bizipen horiek maila 
kolektiboan partekatzeko aukerak eskainiko ditu, prozesu indibidua-
lek bat egingo baitute prozesu kolektiboekin. Ekimenak sortzen dituen 
testuinguruak babes soziala eskaintzen die parte hartzaileei eta herri, 
auzo edo mugimenduari orokorrean. Ekimena antolatzeko mementoan 
testuingurua prestatzeko tarteak pisua izango du, beraz. Izan ere, par-
taideek baimena dutela sentitzea eta ekimenean bertan babesa dute-
la transmititzea inportantea izango da. Gainera, ingurua aldaketarako 
prest dagoenean errazagoa da euskaraz jardutea.





EKIMENA 
DISEINATU
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1 
PROPOSAMENAREN ZIRRIBORROA EGIN.

2 
PROPOSAMENA KONTRASTATU herri/auzo/
mugimenduko kideekin. Euren ekarpenak 
jaso eta txertatu proposamenean. Denen 
artean, lankidetzan egituratu ekimena. 

3 
HELBURUAK: aldatu nahi den egoera 
partekatu. Erronka formatua izan dezake 
ekimenak eta, hala, helburuak erronka ho-
rren arabera zehaztu daitezke. Adibidez: 
baietz lortu 200 ahobizi. Baietz astebete 
euskaraz! 

4 
ANTOLATZAILE ETA SUSTATZAILEAK: hasi 
aurretik funtzioak zehaztea komeni 
da. Zeintzuk  izango diren administra-
zio-erakundeen funtzioak, zeintzuk 
gizarte zibilarenak eta zeintzuk nor-
banakoenak. Lidergo partekatua izatea 
erabaki bada hori horrela izateko neurriak 
zehaztea komeni da. Nork emango dituen 
prentsaurrekoak, zein izango den kanpora 
zabalduko den irudia, zeintzuk izango 
diren erreferenteak, harremanak egiteko 
garaian zeinen izenean joango garen eta 
abar. 

5 
EPEAK: aurre-lanketa eta pedagogia 
egiteko eta giroa eta baldintzak sortze-
ko zenbat eta denbora tarte handiagoa 
aurreikusi, orduan eta lasaitasun eta 
sendotasun handiagoa irabaziko du 
egitasmoak. Zenbat iraungo du ekimenak? 
Noiz hasiko da antolatzen? Zein izango da 
erritmoa? Bateragarria da erritmoa parte 
hartze maila desberdinak kontuan hartuta 
? Perspektiba luzea kontuan hartuko da 
edo epe motzeko ekimena izango da? 

6 
TXANDAK: ekimenak iraungo duen den-
boran zehar txandak aurreikusi badira, 
txanda bakoitza zenbat denborakoa 
izango den, bakoitzean zenbat kidek parte 
hartuko duen eta txanda aldaketak badau-
de nola antolatu eta irudikatu nahi diren 
pentsatu behar da. 

7 
PARTAIDEAK: zeini bideratutako ekimena 
da? Figura desberdinak egongo dira? 
Bakoitzaren parte hartzea nolakoa izango 
da? Zeintzuk dira parte hartzeko gutxie-
neko baldintzak?

PAUSOAK
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8 
EGITURAREN DISEINUA: zenbat txandatan 
bereiziko da ekimena? Egingo da hasiera 
eta amaiera ekitaldirik? Fase bakoitza-
ren egitekoak bereizi. Egiteko horiek 
esparruen arabera antolatzeak argiago 
adierazi ditzake zeintzuk izango diren arlo 
bakoitzari dagozkion zereginak. 

9 
KOMUNIKAZIOA EGITURATU:  
 
BARNE MAILAKO KOMUNIKAZIOA: antola-
tzaileen artean nola komunikatuko gara? 
Lantaldeen arteko koordinazioa nola egin-
go da? Sarea osatzen bada nola elikatuko 
da? Lekukotzak jasoko dira?  
 
KANPO MAILAKO KOMUNIKAZIOA: Zer mezu 
transmitituko dira? Eremu eta kolektibo 
bakoitzarekin komunikatzeko zein bide 
erabiliko dira? Komunikatzeko bitartekoak 
zeintzuk izango dira? Hedabideekin zein 
lanketa egingo da?  Zer bide erabiliko da 
partaideekin komunikatzeko? 
 
Aurrera begira komunikazio kanalak 
irekita uztea komeni da? Zertarako? Nola 
transmitituko dira ekimenak emandako 
emaitza, ondorio eta bizipenak?

10 
BALIABIDEEN AURREIKUSPENA: egin nahi 
diren harremanak, sortu nahi diren 
bitartekoak eta, orokorrean, dauden egi-
tekoak aurrera eramateko beharko diren 
baliabide pertsonal, ekonomiko, espazial 
eta denborazkoak aurreikusi. 

11 
EKIMENAK IRAUN BITARTEAN DAUDEN LANAK 
EGIN: txanda aldaketak prestatu, koordi-
nazio lanak, lekukotzak jaso, informazioa 
kudeatu, komunikazio-lanak …

12 
BALORAZIOA ETA AURRERA BEGIRAA: gauzatu-
tako ekimenaren balorazioa egin. Baloratu 
nahi dena aurretik zehaztuta izateak 
erraztuko du balorazioa bera, horren 
araberako aldagaiak zehaztuko direlako 
eta antolakuntza prozesuan, ekimenean 
zehar eta ondoren ere horren arabe-
rako datuak jasoko direlako. Burututako 
ekimena lan-ildo baten barruan kokatzen 
den egitasmoa izanik, balorazioa egiteak 
aurrera begira eman beharreko pausoetan 
pentsatzera eramango gaitu. 

AMAITZERAKOAN 
Behin ekimena amaitzerakoan atsede-
nerako tartea eta antolatzen ibili direnen 
zaintza ere aurreikustea beharrezkoa da, 
itota eta erreta ez amaitzeko. 

PAUSOAK
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  1. ERREALITATEARI BEGIRADA (TESTUINGURUAREN AZTERKETA) 

NON BILTZEN DIRA HERRITARRAK? ZEINTZUK DIRA TOPAGUNE 
NATURALAK? (KUADRILLAK, ERAGILEAK, SEKTOREAK…)

Ekimena martxan jarri nahi den espazio/ gunearen egoera soziolinguis-
tikoa zein den aztertzea komeni da, egoerak, izan batekoa edo bestekoa, 
ekimenaren nolakotasuna baldintzatuko duelako. Behar soziala ezagu-
tzeak eta errealitatearen gaineko ezaugarri horiek argi izateak lagun-
duko dute definitzen praktika nolakoa izango den. 

Ekimena martxan jartzeko dauden aukerak aztertu: zein da partekat-
zen den egoera eta kezka? Zeinek hartuko luke parte? Nola hartuko 
luke parte ahalik eta jende gehienak? Galdera horien erantzunen ara-
berako proposamena diseinatu.  

 2. PROPOSAMEN IREKIA 

Helburu edo erronka ausartak eta argiak (zehatzak) finkatzeak lagun-
duko du bidea irudikatzen. Egoera aldatzeko nahia badago, ezinbeste-
koa izango da arriskatzea eta egoera erosoetatik ateratzea. Lortu nahi 
dena oso argi edukitzea komeni da eta, bide horretan, erronkak finka-
tzeak helburuen transmisioan laguntzen du. 

Egiten den proposamena ahalik eta partekatuena izatea bilatzea kome-
ni da eta proposamena ahalik eta egingarri eta moldagarriena izatea. 
Partekatzeko espazioak sortu eta proposamenari esparru anitzetatik 
ekarpenak egiteko aukera eskaintzea, eta ahalik eta jende gehienaren 
artean forma ematea da helburua: ekimenak zenbat denboran iraun-
go duen, nola egingo zaion jarraipena, nola iritsi jende gehiagorengana, 
zabalpena nola egingo den, harremanak nola landuko diren, komunika-
zioa nola antolatuko den… Adibidez: Egian talde-motorrak sortu zuen 
proposamena eta ondoren auzoko eragileak deitu zituen bilera zabal 
batean proposamena kontrastatzeko. Talde-motorrak proposatutakoa 
denen artean moldatu zuten, bertan bildu zirenei aukera hori eskaini 
zitzaielako. Guztien artean partekatu zuten errealitatea eta ekimena 
errealitate horretara egokitzeko ariketa egin zuten. 
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 3. ANTOLAKETA 

BAKARRIK BAINO, LAGUNEKIN EGITEA HOBEA DELAKO. ELKARLANEAN 
OINARRIA.

Elkarlana oinarrian. Ekimenak eta orokorrean zabaldu nahi diren me-
zuak transmititzeko efektu biderkatzaileak topatzea komeni da. Horre-
tarako, egiten diren aliantzek duten garrantzia pisuzkoa da, izan ere, 
egitasmoa sortzen ari dela antolaketaren eta erabakien parte sentiaraz-
tea garrantzitsua da, ahalik eta jende gehien senti dadin bertan bildua, 
kontuan hartua eta agente aktibo. 

Herritar talde batek, udalak, gizarte mugimenduetako talde desberdi-
nak, erakundeak eta norbanakoak elkarrekin antolatzeko proposamena 
zabaltzeak esparru anitzetara iristeko bideak irekiko ditu. 

Ekimenaren sustapena elkarte edo talde bakarrarekin lotzea baino inte-
resgarriagoa da herritar desberdinen artean sortutako iniziatiba izatea, 
ekimenerako edo lan ildo hau bereziki lantzeko lantaldea izatea, talde 
berria izatea, alegia. Talde edo elkarte itxi batek antolatuek baino, lan-
kidetza eta elkarlanean planteatutako ekimenek oihartzun handiagoa 
izan dezakete, eragile eta norbanako desberdinen arteko aniztasunak 
aberasten duelako proiektua. 

TALDE-ERAGILEA (TALDE-MOTORRA). Erabakiguneak batzar 
handiak izan daitezkeen arren, eta antolakuntza egitura hori-
zontal eta parte hartzaileetan oinarritu arren, talde eragile 

bat egoteak lanak erraztu egiten ditu eta eraginkor bihurtzen du egitas-
moa. 

SAREA. Antolakuntzan parte hartzen dutenen artean beha-
rren eta egitekoen arabera lantalde desberdinak sor daitezke 
(komunikazioa, merchandising, harremanak, hedabideak, 

hezkuntza komunitatea, koordinazioa… ). Lantalde guztiak sare batean 
artikula daitezke denek elkarren berri izateko, izan daitezke parteka-
tzen diren bilera orokorrak edo lantalde bakoitzeko ordezkarien gunee-
tan jasotzen den informazioa transmititzeko ardura hartzea. Agu rainen, 
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adibidez, antolatzaileen inguruan funtzio zehatz horietan gustura 
zegoen eta horretan ona den jendea topatu zuten eta gako garrantzi-
tsua izan zela diote. 

Uler daiteke sarea euskaldunen komunitatea artikulatzeko bitarteko 
moduan. Hau da, ekimenean parte hartzen duten guztien datu basea 
sortzeko. Hala, aurrera begira sortzen diren ekimen eta lan ildoak har 
dezakeen martxaren gaineko informazioa bidaltzeko komunikazio kanal 
moduan erabili daiteke.

Datuak jasotzeko beste arrazoietako bat izan daiteke ikerketa egin nahi 
izatea. Ikerketek bide ematen dute ekimenaren aurretik zegoen egoera 
zein zen aztertu eta ekimenaren ostean dagoen egoeraren arteko alde-
raketa egiteko. Lasarteko esperientzian Pello Jauregik egin zuen iker-
ketan ikusi ahal izan zen halako ekimenek emaitza positiboak ematen 
dituztela eta euskararen erabileran salto handiak ematen direla5. 

HARREMANAK. Antolatzaileen artean giro ona izateak pisu 
handia izan du esperientzia guztietan. Antolakuntzarako 
prest azaldu den kide bakoitzak egiteko desberdinak izateak 

taldekide izaten lagundu du. Harremanak zaindu dira eta euren artean 
laguntzeko prestutasunak indar handia izan du. Elkarren arteko zaintza 
kontzientea izan da kasu batzuetan eta inkontzientea besteetan. Baina 
zaintza lan horiek askotan ikusezinak badira ere, taldearen osasunerako 
eta martxarako nahitaezkoak izan dira.  

Kanpora begira egindako harremanek ere garrantzia handia izan dute, 
zuzeneko harremanak izan baitira esperientzia guztietan oinarri nagu-
sietako bat. Proposamena aurrez aurre azaltzeak, hurbiltasuna eskain-
tzeak eta bakoitzari zegokion arreta eskaintzeak oso emaitza onak 
ekarri ditu. Gainera aipatu da behin baino gehiagotan zubiak eraiki di-
rela aurrera begira ere lankidetzan jarraitzeko.  Harreman berriak egi-
teko garaian aniztasuna bilatu da kasu gehienetan eta aniztasun horren 
kudeaketan arreta behar dela aipatu dute. 

5 Jauregi, Pello. (2017-05-11). Baietz 40 egun euskaraz! ikerketa-ekintzaren emaitzak.  
http://www.udaltop.eus/documents/192363/1177782/Pello+Jauregi_def.pdf/5d-
84d6eb-b450-44e5-9dba-ca55d9f5b646 (Kontsulta. 2017-06-06).

www.udaltop.eus/documents/192363/1177782/Pello+Jauregi_def.pdf/5d84d6eb-b450-44e5-9dba-ca55d9f5b646
www.udaltop.eus/documents/192363/1177782/Pello+Jauregi_def.pdf/5d84d6eb-b450-44e5-9dba-ca55d9f5b646
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IZEN-EMATEA. Txandak antolatzeko izena emateko bideak 
sortzea. Gainera, izena ematean datu baseak osatzeko aukera 
irekitzen da eta sarea egituratzeko oinarriak jar daitezke. 

Izen-ematea egin daiteke esku-orrien bidez, bulegoetan zuzenean, 
emailez, telefonoz edo webgunearen bidez. Izen-ematerik gabeko es-
perientziek ahulgune moduan edo aurrera begira kontuan hartzeko 
puntu gisa hartu dute, azken batean, izen-ematearekin lor baitaiteke 
sarearen artikulazioa. 

PARTE HARTZEA. Herrietako esperientziek kontatu dutenaren 
arabera, hasiera eta amaierarekin planteatu diren ekintzak izan 
dira gehienak. Denbora jakin baterako inplikazioa eskatu izanak 

ekarri du parte hartze arrakastatsua hainbat antolatzaileren esanetan. 
Oinarrietako bat izan da bai ekimenean bertan parte hartu dutenei be-
gira, baina baita antolakuntzan ibili direnei begira ere. 

Lan egiteko modua ere izan da beste klabeetako bat kasu askotan. Egi-
teko zehatzak eta funtzioak ondo bereiztea eta denentzako intentsitate 
maila desberdinetako egitekoak sortzea klabea da kide desberdinak an-
tolakuntzara erakartzeko. Zereginak zerrendatu eta bakoitzak, posible 
izan duen heinean, ardurak hartu ditu. Bakoitzak bere bizi-erritmoare-
kin eramangarriak diren eta desio zituen ardurak hartu ditu. Konpromi-
so edo parte hartze maila desberdinak egoteak ez du sortu desorekarik 
erabakiak hartzerako garaian eta horrek parte hartze guneetan eroso 
sentiarazi du jendea. 

 KOMUNIKAZIOA ANTOLAKETAREN PARTE 

ERABILERA IKUSGARRI BIHURTZEA HELBURU! KONPLEXUAK 
KANPORA! PLAZARA SALTO!

Ekimena bera ekintza komunikatibo bat dela ulertu behar da, egin eta 
lortu nahi dena transmititzea delako gakoa. Partaide bakoitzari egoki-
tutako mezuak pentsatzea klabea izango da. Ez dira berdinak izango 
erdaldunei edo euskaldun motibatuei emango zaizkien mezuak, ezta 
mezuak emateko moduak ere. Kasu horren adibide da: ez da berdina 
izango haurrei edo gurasoei transmitituko zaiena, ez edukiaren alde-
tik eta ezta mezua emateko modua ere. 
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Ideia komunak oinarri izanda, bakoitzak bere moduan egiteko aukerak 
eskaintzea funtsezkoa da. Horretarako, ekimenean zabaltzen diren me-
zuak ahalik eta sinpleenak izatea eta horiek komunikatzeko bideak libre 
uztea da giltza. 

KOMUNIKAZIO KANALAK IDENTIFIKATZEA. Hartzaile bakoitzarentzat 
egokitutako kanal zuzenena zein izango den erabaki. Horrek lagunduko 
du definitzen zer informazio eman nahi zaion eta informazio horrek zer 
forma hartu behar duen. 

Aukera bat izan daiteke komunikatu nahi dugun oinarri soziala edo 
eragin nahi dugun eremua geruzetan banatzea. Horrek lagunduko du 

zehazten multzo bakoitzarekin epeka zer mezu landu nahi 
den, zer modutan (euskarriak, bilerak edo zer komu-

nikazio estrategia) eta zeinek hartu duen haiekin 
harremana izateko ardura. 

1. GERUZA: euskalgintzako eragileak, norba-
nakoak eta gertu dauden erakundeak.

2. GERUZA: bestelako eragile, erakunde eta 
norbanakoak. 

3. GERUZA: Erdaldunak.

Kontuan hartzekoak dira geruza bakoitzean adina-
ren eta generoaren aldagaiak: haurrekin, gaztetxoekin eta 

gazteekin gaia nola landuko den zehaztea komeni da: eskolan landuko 
dute? Eskolaz kanpoko jardueretan? Zer paper emango zaie? Parte 
hartzaile zuzenak izango dira ala transmisore funtzioa emango zaie?.

Emakumeen parte hartzea sustatzea helburua izanik, zein bide era-
biliko dira eurengana iristeko? Non biltzen dira? Zer nolako presentzia 
dute eragin nahi den espazioetan?

Ekimena gauzatuko den espazioa bera, herria, auzoa, lantokia eta abar 
prestatu beharra dago. Euskaraz bizitzeko hautua egin dutenek auke-
ra hori izan behar dute eta horretarako espazioa bera ere aldatu eta 
egokitzea komeni da. (Merkatariekin hitz egin, hizkuntza paisaia aldatu, 
harrera ematen duten zerbitzuetako langileekin lanketa berezia egin 
eta abar).
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 MEZUEN TRANSMISIOA 

MEZU SINPLEAK TRANSMITITU. EGINGARRIA DELA IKUSARAZI! MEZU 
AUSART ETA BERRITZAILEAK KALERA ATERATZEKO GARAIA HELDU DA!

Ekimenaren helburu nagusia hizkuntza ohiturak alda daitezkeen mezua 
zabaltzea eta hori esperimentatzeko gonbita egitea da. Gai garela, po-
sible dela eta lorgarria dela ikusteko balio digu ekimenak, babes sozial 
baten pean esperientzia hori bizitzeko aitzakia da, finean.

Ekimenaren funtsa ondo transmititzea eta ekimena zertarako egiten 
den ondo azaltzea nahitaezkoa da. Horrek bakoitzari bere esparruan, 
izan kuadrillan, lantokian edo familian, gaia atera eta adostasunak edo, 
behintzat, horren inguruan hitz egiteko aukerak sortuko dizkio.

 HEDABIDEEKIN LANKETA 

Mezuak noraino transmititu nahi diren erabaki. Horretarako hedabide 
lokalekin nahiz kanpokoekin zer  mezu eta mezu horiek zer momentu-
tan zabaldu nahi diren erabaki. Antolatzaileen artean hedabideei eran-
tzungo dien hizlariak lotzeak edo horretarako prest egongo diren ki-
deak aurreikusteak erraztuko du eurekin izango den harremana. 

 ESPERIENTZIETAN SORTU DIREN KOMUNIKAZIO BALIABIDEAK 

Ekimen guztiek izan dute erreferente izan den leloa eta garrantzia izan 
dute erabili diren irudi grafikoek ere. Horiez gain, bestelako bitartekoak 
ere sortu dituzte:

WEBGUNEA, BLOGA EDO HELBIDE ELEKTRONIKOA: informazio guztia esku-
ratzeko, jarraipena egiteko, izena emateko eta kontakturako erabili da es-
perientzia gehienetan. 

AZALPEN ESKU-ORRIAK: esperientzia gehienetan ekimenaren nondik no-
rakoak azaltzen zituzten esku-orriak euskara hutsean izan dira. Hala ere, 
kasu askotan, ekimenen berri emateko erdaldunentzako azalpen testuak 
ere prestatu zituzten. Ikastetxeen bitartez zabaldu ziren kasu gehienetan 
esku-orri eta azalpen testuak, baina toki batzuetan sare sozialak ere erabili 
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zien horretarako.

IKASTETXEETAKO MEZUAK: • IKASTOLAKO ZIRKULARRA: gurasoei ekimenaren berri emateko 
zirkularra atera zuten bi eletan toki batzuetan. Haurrek egin zuten 
transmisore lana hainbat esperientziatan. 

BIDEOAK• BIDEO GOMENDIOAK: astero zabaldu zuten Agurainen gomendio 
bakoitzeko bideo bat.

https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg 
(Kontsulta 2017-05-26).

• AZALPEN BIDEOAK: 

AIARALDEA: marrazki bidez 
azaldu zuten ekimena zer-
tan zetzan.

https://vimeo.
com/188623536 
(Kontsulta 2017-05-26).

AÑORGA: ekimenaren aur-
kezpen moduan ekimenaren 
asmo eta helburuak zeint-
zuk ziren azalduz.

https://www.youtube.
com/watch?v=L6n-
RuwEiq8k  
(Kontsulta 2017-05-25).

• BIDEO KATEAK: ekimenaren  aurreko astean, motorrak berotzeko, 
pertsona eta taldeek elkar izendatuz sortu zituzten bideo kateak 
Aiaraldean. Batak besteari konpromisoak hartzeko eskaerak egin zi-
tuzten eta WhatsApp bidez eta beste sare sozialen bitartez zabaldu 
ziren bideoak. Aiaraldea.eus en ere ikusgai jarri ziren.

https://vimeo.com/193145584 (Kontsulta 2017-06-12).

https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg
https://vimeo.com/188623536
https://vimeo.com/188623536
https://www.youtube.com/watch?v=L6nRuwEiq8k
https://www.youtube.com/watch?v=L6nRuwEiq8k
https://www.youtube.com/watch?v=L6nRuwEiq8k
https://vimeo.com/193145584
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• BIDEO KRONIKAK: 

AIARALDEAN egin 
zen ekimenaren 
jasotze-lana 

https://
vimeo.

com/194417626  
(Kontsulta 2017-05-
25).

Azken saioko 
bideoa AÑORGAN, 
balorazio saioa 
irudikatzen duen 
bideoa zabaldu 
zuten laburpen 
gisa. 

https://www.
youtube.
com/

watch?v=B7cGV9QO-
bxY (Kontsulta 
2017-05-25).

LABURPEN BI-
DEOA: ekimenaren 
nondik norakoak 
jasotzeko bideoa 
egin zuten Egian.

https://www.
youtube.
com/

watch?v=jI2yS0_-0H0 
(Kontsulta 2017-05-
26).

 

• DOKUMENTALA: ekimena pasa ondoren, Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzarekin, egindakoaren kontakizunaren dokumentala grabatu 
zuten Agurainen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KCMaWAu-7zM&feature=youtu.be 
(Kontsulta 2017-06-02).

• IKASTETXEETAKO EKINTZEN BIDEOAK: Aiaraldean egin zituzten 
sare sozialen bidez zabaltzeko bideoak.

https://vimeo.
com/194310403 
(Kontsulta 2017-06-09).

https://vimeo.
com/ 
194062793 
(Kontsulta 2017-06-09).

https://vimeo.
com/194001297 
(Kontsulta 2017-06-09).

https://vimeo.
com/193519468 
(Kontsulta 2017-06-09).

https://vimeo.
com/192234713 
(Kontsulta 2017-06-09).

https://vimeo.com/194417626
https://vimeo.com/194417626
https://vimeo.com/194417626
https://www.youtube.com/watch?v=B7cGV9QObxY
https://www.youtube.com/watch?v=B7cGV9QObxY
https://www.youtube.com/watch?v=B7cGV9QObxY
https://www.youtube.com/watch?v=B7cGV9QObxY
https://www.youtube.com/watch?v=B7cGV9QObxY
https://www.youtube.com/watch?v=jI2yS0_-0H0
https://www.youtube.com/watch?v=jI2yS0_-0H0
https://www.youtube.com/watch?v=jI2yS0_-0H0
https://www.youtube.com/watch?v=jI2yS0_-0H0
https://www.youtube.com/watch?v=KCMaWAu-7zM&feature=youtu.be
https://vimeo.com/194310403
https://vimeo.com/194310403
https://vimeo.com/194062793
https://vimeo.com/194062793
https://vimeo.com/194062793
https://vimeo.com/194001297
https://vimeo.com/194001297
https://vimeo.com/194001297
https://vimeo.com/194001297
https://vimeo.com/194001297
https://vimeo.com/194001297
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• BIDEO ESKETXAK: eguneroko egoeretan nola jokatu adierazten zu-
ten bideo-esketxak sortu zituzten Lasarten.

https://
www.youtube.
com/
watch?-
v=nX-aw8qZScA 
(Kontsulta 
2017-06-09).      

https://
www.youtube.
com/
watch?-
v=wXOUn-
vv3nOI 
(Kontsulta 
2017-06-09).

https://
www.youtube.
com/
watch?v=zbjJm-
17cy40 
(Kontsulta 
2017-06-09).

https://
www.youtube.
com/
watch?v=tyVi-
YAOI23E 
(Kontsulta 
2017-06-09).

 

• BIDEO TUTORIALA egin zuten Lasarten.

https://www.youtube.com/watch?v=1lDJLpOhZPU (Kontsulta 
2017-06-09).

• JAIAK EGINGO GAITU BIDEOAK:  piraten mugimendu barruan xaxa-
tzeko eta bilerarako deialdia egiteko asmoarekin egin ziren bideoak. 

https://
www.
youtu-

be.com/
watch?v=ag1Rr-
gldouo

https://
www.
youtu-

be.com/
watch?-
v=5L4wpnyPTR4 
(Kontsulta 
2017-06-01)

https://
www.
youtu-

be.com/
watch?v=WlqX-
gzEN2Wc (Kont-
sulta 2017-06-
01).

https://
www.
youtu-

be.com/
watch?v=PCcp-
8F3utpE 
(Kontsulta 
2017-06-01).

EGOEREN ANTZEZPENAK: hasiera ekitaldian antzeztu ziren Astigarraga, Egian 
eta Piratetan, egoera desberdinetan nola jokatu zitekeen jakiteko. 

ARGAZKIAK:• ARGAZKI HERRIKOIA: toki batzuetan partaideen artean deialdia egin 
zuten argazki erraldoia ateratzeko eta gero argazkia herrian zabaldu 
zen.

• ARGAZKI KOLEKTIBOAK TXANDA ALDAKETETAN: txandak hasten eta 
amaitzen zituzten partaideekin talde argazkia atera eta, ondoren, he-
rriko hormetan jartzen ziren Hernanin. Egian ere egin zituzten ar-
gazkiak, ondoren erakusketan egon ziren ikusgai.

https://www.youtube.com/watch?v=nX-aw8qZScA
https://www.youtube.com/watch?v=nX-aw8qZScA
https://www.youtube.com/watch?v=nX-aw8qZScA
https://www.youtube.com/watch?v=nX-aw8qZScA
https://www.youtube.com/watch?v=nX-aw8qZScA
https://www.youtube.com/watch?v=wXOUnvv3nOI
https://www.youtube.com/watch?v=wXOUnvv3nOI
https://www.youtube.com/watch?v=wXOUnvv3nOI
https://www.youtube.com/watch?v=wXOUnvv3nOI
https://www.youtube.com/watch?v=wXOUnvv3nOI
https://www.youtube.com/watch?v=wXOUnvv3nOI
https://www.youtube.com/watch?v=zbjJm17cy40
https://www.youtube.com/watch?v=zbjJm17cy40
https://www.youtube.com/watch?v=zbjJm17cy40
https://www.youtube.com/watch?v=zbjJm17cy40
https://www.youtube.com/watch?v=zbjJm17cy40
https://www.youtube.com/watch?v=tyViYAOI23E
https://www.youtube.com/watch?v=tyViYAOI23E
https://www.youtube.com/watch?v=tyViYAOI23E
https://www.youtube.com/watch?v=tyViYAOI23E
https://www.youtube.com/watch?v=tyViYAOI23E
https://www.youtube.com/watch?v=1lDJLpOhZPU
https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo
https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo
https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo
https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo
https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo
https://www.youtube.com/watch?v=ag1Rrgldouo
https://www.youtube.com/watch?v=5L4wpnyPTR4
https://www.youtube.com/watch?v=5L4wpnyPTR4
https://www.youtube.com/watch?v=5L4wpnyPTR4
https://www.youtube.com/watch?v=5L4wpnyPTR4
https://www.youtube.com/watch?v=5L4wpnyPTR4
https://www.youtube.com/watch?v=5L4wpnyPTR4
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=WlqXgzEN2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=PCcp8F3utpE
https://www.youtube.com/watch?v=PCcp8F3utpE
https://www.youtube.com/watch?v=PCcp8F3utpE
https://www.youtube.com/watch?v=PCcp8F3utpE
https://www.youtube.com/watch?v=PCcp8F3utpE
https://www.youtube.com/watch?v=PCcp8F3utpE
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KANTA ETA DANTZA: • KANTA ETA DANTZA IKASTEKO BIDEOA:

AIARALDEA 
https://vimeo.
com/188999897 (Kontsulta 
2017-06-01).

LASARTE 

https://www.youtube.com/
watch?v=gTmtV9C9HdA 
(Kontsulta 2017-06-09).

• KANTA:

AIARALDEA. 
https://drive.
google.com/
file/d/0B_xD-
LyxnU-

GO8aEpGZVJqdWNSb-
FU/view (Kontsulta 
2017-06-09).

LASARTEKO 
KANTA BILDUMA: 
kantak webgu-
nean jarri ziren 
entzungai eta 
letrak ere deskar-
gatzeko aukera 
dago. 

https://
euskararen-
maratoia/
kantak/ 

(Kontsulta 2017-06-09).

LASARTEN, 
pailazoek egin 
zuten kanta eta 
koreografiaren 
bideoa. 

https://www.
youtube.com/
watch?-

v=Tbv8_IiDKnA 
(Kontsulta 2017-06-09).

• FLASHMOBA egin zuten Aiaraldean .  

https://vimeo.com/194744742 (Kontsulta 2017-06-09).

• BIDEOKLIPAK: 

AIARALDEA.
https://vimeo.
com/192116778 (Kontsulta 
2017-06-09).

 LASARTE.
https://www.youtube.com/
watch?v=R5fpDWoQGRc 
(Kontsulta 2017-06-09).

 GOMA-APARREZKO BELARRI ETA AHO ERRALDOIAK egin zituzten La-
sarten maskota moduan eta ikastetxeetara eraman zituzten haurrengana joan 
zirenean.  

https://euskararenmaratoia/kantak/
https://vimeo.com/188999897
https://vimeo.com/188999897
https://www.youtube.com/watch?v=gTmtV9C9HdA
https://www.youtube.com/watch?v=gTmtV9C9HdA
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_xDLyxnUGO8aEpGZVJqdWNSbFU/view
https://euskararenmaratoia/kantak
https://euskararenmaratoia/kantak
https://euskararenmaratoia/kantak
https://euskararenmaratoia/kantak
https://www.youtube.com/watch?v=Tbv8_IiDKnA
https://www.youtube.com/watch?v=Tbv8_IiDKnA
https://www.youtube.com/watch?v=Tbv8_IiDKnA
https://www.youtube.com/watch?v=Tbv8_IiDKnA
https://vimeo.com/194744742
https://vimeo.com/192116778
https://vimeo.com/192116778
https://www.youtube.com/watch?v=R5fpDWoQGRc
https://www.youtube.com/watch?v=R5fpDWoQGRc
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MERKATARITZA.
Lasarten esta-
blezimenduetan 
jartzeko belarriak 
eta kaxatxoak egin 
zituzten, bertan 
izen-emate orriak 
entregatzeko 
aukera egon 
zedin.

Egian merkata-
ritza planoa sortu 
zuten auzoan 
zerbitzua euska-
raz ematen zuten 
establezimenduak 
zeintzuk ziren 
adierazteko.

https://drive.
google.com/
file/d/0B_Zr-

Cpf4HRbvcG1YX2lsV-
0d6RUE/view 
(Kontsulta 2017-06-09).   

ALFONBRAK: 
Agurainen Guk 
75 ekimenean 
parte hartu zuten 
merkatarientzako 
oparia izan zen, 
lau egunetan ikus-
garri izan zitezen 
euren espazioak.

 IZEN-EMATEA: izen-ematea martxan jartzeak lotura eskatzen du, presio bide 
natural moduan uler daiteke. Konpromisoa hartzera bultza ditzake partaideak 
era naturalean. • FORMULARIOA: Aiaraldean balorazioak email bidez jasotzeko Google 

Formsen sortutako galdetegia erabili zuten. 

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd-
2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1 (Kontsulta 2017-06-09).

• WEBGUNEAK: herri batzuetan aukera egon zen webgunearen bidez 
izena emateko. 

• HELBIDE ELEKTRONIKOA: ekimenerako zehazki ireki zen helbide ele-
ktronikoen bidez ere aukera egon zen izena emateko. 

• ESKU-ORRIA: Lasarten esku-orria atera zuten izena emateko eta he-
rriko hainbat tokitan entregatu ahal izan zen: denda, taberna, ikastetxe, 
elkarte, festa eta abarretan. Agurainen, aldiz, buzoia jarri zuten lokala-
ren kanpoaldean izen-emate orriak bertan sartzeko. Hernanin euskal-
tegi eta euskara elkarteetan entregatzeko aukera egon zen. Tokian toki 
erreferentziazko espazioak aukeratu ziren esku-orriak biltzeko. 

• KAXATXOAK: HH eta LHko lehen zikloetan armairu itxurako kaxatxoa 
sortu zuten Lasarten. Hala, gela bakoitzean ikasle batek egunero era-
maten zuen kaxatxoa etxera barruan esku-orria eta gazteleraz zegoen 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcG1YX2lsV0d6RUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcG1YX2lsV0d6RUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcG1YX2lsV0d6RUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcG1YX2lsV0d6RUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcG1YX2lsV0d6RUE/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9JC34Z8NReyFrCbasv9Y19NEv_IuB2tJK2zknpd2vkgBbzQ/viewform?c=0&w=1
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azalpen-testua zituela. Gero, bueltan ekartzen zuen diptikoa beteta edo 
bete gabe. Baina ziurtatuta geratu zen kaxatxo hori etxe guztietatik pasa 
zela, haurrak bueltan ekarri behar zuelako beteta edo bete gabe. 

SINBOLOAK: 

Konpromisoak mugimenduan jartzeko nahiarekin lotu zuten 
Aiaraldean haize errota.  

Lasarteko armairua: benetako armairua lortu eta moldatu zuten 
bideoetarako, herriko ekintzetara eramateko eta maratoian 
photocallean erabiltzeko. 

Egian euskaraz bizi nahi dugulako ekimenean auzoko logo 
bate- tik eratorri zen e hizkia izan zen erreferentzia. 

Piraten ekimenean e hizkia eta olatua izan ziren hartu txanpa 
adierazteko. 

Hernanin tanta izan zen Euskara ari du lemaren lagungarri. 

Añorgan giltza eta e hizkia erabili zuten. Giltza gu (euskaldunak) 
garela aditzera eman nahi izan zuten. 

Agurainen 75 zenbakia erabili zuten sinbolo moduan Guk 75 eta 
Nik 75 lanketak egiteko.

Astigarragan ahoa eta belarria izan ziren protagonista. 
Astiga- rragari erreferentzia egiten dion esaera baten moldaketa 
egin zuten eta horrek indar handia izan zuen: 100 da 100, 200 
orduz euskaraz Astigarragan.

Trapagaranen bihotza eta e hizkia erabili zituzten 
maratoiaren berri emateko. 

Arrigorriagan BAI hitza izan zen nagusi, Nik Bai eta 
Nirekin Bai izan baitziren lema nagusiak.

 ERRONKAMETROAK: Lasarteko plazan egon ziren termometroak, eta 
izen-emateak gora egin ahala kopuruak markatzen joan ziren.

 SARE SOZIALAK: WhatsApp, Facebook eta Twitter izan dira gehien erabilitakoak. 
Mezuak eta deialdiak zabaltzeko asko erabili diren tresna izan dira.

 BARNE-KOMUNIKAZIOA: emailak, WhatsAppa, bilerak eta telefono deiak izan dira 
antolatzaileen artean komunikatzeko erabili diren tresna nagusiak.  

 MANIFESTUA: lantaldearen balioak biltzen zituen manifestua idatzi zuten Pira-
tek. 
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https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcF9zMWxHbXNKMjQ/
view?usp=sharing (Kontsulta 2017-06-11).

 GOMENDIOAK:

GOMENDIOEN LIBURUXKA: eus-
kaldunentzako eta erdaldunen-
tzako gomendio sorta Agura-
inen.

https://e.issuu.com/embed.
html#26789883/40219560 
(Kontsulta 2017-05-26).

GOMENDIO SORTA: Añorgan, 
Egian, Astigarragan, Hernanin 
eta Piratetan TELP ikastarotik 
atera ziren ondorioekin gomen-
dio sorta atera zuten idatziz 
eta partaideen artean banatu 
zuten. Kasu gehienetan formatu 
digitalean ere atera zituzten eta 
sarean email bidez eta Facebook 
bidez zabaldu zituzten.

 TXAPAK: 

AGURAINEN “hartu dut 
erabakia” zioen txapako 

mezuak; ez identifikaziorako, 
ahalduntzeko baizik. 

GAINERAKO ESPERIEN-
TZIETAN txapak identifika-

ziorako edo ekimenarekiko 
atxikimendua adierazteko izan 
dira baliagarriak. Lasartek 
belarriprest eta ahobizien txapez 
gain, irudi orokorra zuen txapa 
atera zuen haur eta gainerako 
herritarrentzat.

FIGUREN TXAPAK: 
belarriprest eta ahobizi 

figuren txapak sortu ziren 
Lasarten eta hiztun eta 
hizkiderenak Astigarragan. 
Arrigorriagan, berriz, nik bai eta 
nirekin bai txapak sortu zituzten. 

PINAK: Lasarten pinak 
atera zituzten parte 

hartzen eta laguntzen ibili zen 
jendearentzat, oroigarri gisa. 

 KAMISETAK:

AGURAINEN ekimeneko 
partaideek, kamiseta 

soinean zutela, argazkia 
partekatzen zuten sare 
sozialetan.

LASARTEN kamiseta, 
jertseak eta poltsak atera 

zituzten eta prestaketan zehar 
erreferentziak sortzeko balio 
izan zuen materialak. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcF9zMWxHbXNKMjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvcF9zMWxHbXNKMjQ/view?usp=sharing
https://e.issuu.com/embed.html#26789883/40219560
https://e.issuu.com/embed.html#26789883/40219560
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 KOMIKIAK: Arrigorriagan ekimenean parte hartzeko gonbita egiten zuten bi-
netak egin zituzten, herrian zehar itsatsi zituzten eta sare sozialen bitartez ere 
zabaldu zituzten. 

 LEHIAKETA: Facebooken futbol partidu baterako txartelak eskuratzeko lehiaketa 
antolatu zuten Arrigorriagan. Txapa jantzita argazkia bidaltzea zen egin behar 
zena. Atsegin dut gehien jaso zituenak irabazi zituen sarrerak. 

 AHOZ AHOKO KOMUNIKAZIOA: asko funtzionatzen du Hernanin eta baita beste 
herrietan ere.  Hori ere erabili zen deialdiak eta transmititu nahi ziren mezuak 
zabaltzeko.

 TOKI ERREFERENTZIALA/EGOITZA:

AGURAINEN: itxi berri 
zegoen denda bat lortu 

zuten erreferentzia espazio 
moduan Kale Nagusian 
(gastuak ordaintzearen truke). 
Topaleku gisa funtzionatzen 
zuen eta jarraipena egiteko 
baliagarria zen bertan biltzen 
zirelako antolaketako 
partaideak. 

EGIAN: auzoko burdinde-
gi bakarra izan zen 

erreferentzia-gune. Bertan 
jaso zitezkeen txapa, 
gomendio eta liburuak. 

 PLOTTERRAK: esperientzia batzuetan aurkezpenetarako eta kalean presentzia 
izateko euskarri moduan erabili dira. 

 EKINTZAK: 

• AGURAINEN: kontzertuak, emanaldiak, bertso-saioa, zurrakapotea, 
pintxo poteak egin zituzten ekimena zabaltzeko. 

 AURKEZPENA ETA PRENTSAURREKOA: bai herrira eta kanpora begira, batzuetan 
bi momentu desberdinetan eta bakarrean beste batzuetan, ekimenaren gaineko 
prentsaurrekoak eta ekimenaren aurkezpen ofizial nahiz informalak egin ziren 
Agurainen. 

 DEKALOGOA: Aguraingo hormetan jartzeko sortu zen euskarria gomendio eta 
azalpenekin (A1 formatuan).
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https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/euskaldunentzako-gomendioak/

 JAIETAKO KANPAINA: banderatxoak, ahalduntzeko mezua duten txapak, tabernetan es-
katzeko kanpainak; horiez gain jaietako egitarauan dekalogoa sortu zen Agurainen. 

https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/2016/09/27/festetan-euskaraz-nola-ba/

 LEKUKOTZAK: lekukotzak jasotzeko bitarteko moduan erabili ziren koadernotxoak, gal-
detegiak eta bideoak. 

AGURAINGO 
esperientziako 
lekukotzak. 

https://www.
youtube.com/
channel/

UC_J4239WoENwPO-
gGB2gq9rg (Kontsulta 
2017-05-26).

EGIAKO esperien-
tziaren lekuko-
tzak. 

https://www.
youtube.com/
watch?v=Y-

QUnHJUiNII (Kontsulta 
2017-06-12).

AÑORGAKO txan-
detako partaideen 
lekukotza bideoak.

https://www.
youtube.com/
watch?v=2U-

hbg76ui5g (Kontsulta 
2017-05-26).

MERKATARIEN BI-
DEOAK: AÑORGAN 
auzoko hainbat 
merkatari elkarri-
zketatu zituzten.

https://www.
youtube.com/
watch?v=zg-

mAdZIfI0s (Kontsulta 
2017-05-25).

HERNANIKO bi-
deo-testigantzak.

https://www.
youtube.com/
watch?v=-

29j5N-3uYtw (Kontsulta 
2017-05-25).

 BALORAZIOA EGITEKO FORMULARIOA: kasu batzuetan partaideei bidali zitzaien egitas-
moaren balorazioa jasotzeko.  

 ONDORIOEN TXOSTENA:

EGIAN, ekimena amaitu 
zenean egin zuten Kalakate-
gian (esperientziak trukatzeko 
gunean) atera ziren ondorioak 
publiko egin zituzten.

https://drive.google.com/
file/d/0B_ZrCpf4HRbvZlF-
BWVJmOXR5Szg/
view?usp=sharing (Kontsulta 
2017-06-01).

AGURAINEN ere ondorioen 
txostena egin zuten publiko 
eta bertan bildu zuten egin-
dako lanketa guztia ere.

https://drive.google.com/
file/d/0B8BE1WsmiKX-
4MUZsMGNUUTRsYVk/
view (Kontsulta 2017-06-01).

https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/euskaldunentzako-gomendioak/
https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/2016/09/27/festetan-euskaraz-nola-ba/
https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg
https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg
https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg
https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg
https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg
https://www.youtube.com/watch?v=YQUnHJUiNII
https://www.youtube.com/watch?v=YQUnHJUiNII
https://www.youtube.com/watch?v=YQUnHJUiNII
https://www.youtube.com/watch?v=YQUnHJUiNII
https://www.youtube.com/watch?v=2Uhbg76ui5g
https://www.youtube.com/watch?v=2Uhbg76ui5g
https://www.youtube.com/watch?v=2Uhbg76ui5g
https://www.youtube.com/watch?v=2Uhbg76ui5g
https://www.youtube.com/watch?v=zgmAdZIfI0s
https://www.youtube.com/watch?v=zgmAdZIfI0s
https://www.youtube.com/watch?v=zgmAdZIfI0s
https://www.youtube.com/watch?v=zgmAdZIfI0s
https://www.youtube.com/watch?v=29j5N-3uYtw
https://www.youtube.com/watch?v=29j5N-3uYtw
https://www.youtube.com/watch?v=29j5N-3uYtw
https://www.youtube.com/watch?v=29j5N-3uYtw
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvZlFBWVJmOXR5Szg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvZlFBWVJmOXR5Szg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvZlFBWVJmOXR5Szg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvZlFBWVJmOXR5Szg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8BE1WsmiKX4MUZsMGNUUTRsYVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8BE1WsmiKX4MUZsMGNUUTRsYVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8BE1WsmiKX4MUZsMGNUUTRsYVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8BE1WsmiKX4MUZsMGNUUTRsYVk/view
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 IKASTETXEENTZAKO FITXAK: haurrekin ekimena lantzeko dinamikak biltzen zituen uni-
tate didaktikoa sortu zuten eta, ondoren, ikastetxe bakoitzak bere beharretara moldatu 
zuen. 

 KARTELAK: deialdiak, ekintzak, abisuak eta bestelako informazioa kaleratzeko erabili zi-
tuzten, guztietan antzeko diseinua errespetatuz. Kasu batzuetan Udalak bere egin zuen 
diseinua eta bere deialdiak argitara emateko diseinu hori erabili zuen. • TXANDA ALDAKETETAKO KARTELAK: txanden hasiera eta amaieran atera ziren 

Egian eta sare sozialen bidez zabaldu ziren.  Auzotarren artean txanden jarrai-
pena egiteko modua izan zen, egitasmoa komunikazioaren ikuspegitik martxan 
zegoela ikusteak eragin handia izan zuen. 

ESKERRIK ASKO MEZUA: amaieran egin zen irudia zabaldu zen parte hartzearen esker 
ona adierazteko esperientzia askotan. 

PANELAK: Egian txandetan bizitakoa kontatzeko panelez osatutako erakusketa antola-
tu zuten.  Ekimena amaitu ondoren talde bakoitzaren espazio edo txokoetan panelak 
ikusgai jartzeko aukera izan zen. Horrela, parte hartu zutenek ez ezik, gainontzeko talde 
bakoitzeko kideek ere ekimenaren nondik norakoen berri izan zuten.   Txandaka egin 
zen panelak lekuz-leku mugitzea eta talde eragilean koordinatu ziren aldaketak. 

 BUZONEOA: Hernanin, etxez etxe egin zen banaketa ekimenaren berri emateko. 
Buzoneatu zen diptikoak orri nagusia euskaraz zuen eta atzeko aldean, egitas-
moaren ideia nagusia laburbiltzen zen beste 4 hizkuntzatan: gaztelaniaz, arabieraz, 
errumanieraz eta frantsesez.

 4. PARTAIDEAK 

ZEINEK HARTUKO DU PARTE EKIMENEAN? 
EUSKALDUNEK? EUSKALDUN PASIBOEK? ERDALDUN ELEBAKARREK? EUSKARA 
ULERTU BEHAR DA PARTE HARTZEKO? 
HAURREK ETA GAZTETXOEK ZER PAPER IZANGO DUTE? 
ZEIN IZANGO DA ERAKUNDE PUBLIKOEN PARTE HARTZEA? 
NOLA LANDUKO DITUGU MEZUAK PARTAIDE MULTZO BAKOITZAREKIN?

Herri batzuek fokua euskaraz hitz egiteko gaitasuna dutenengan jarri dute; 
euskara ulertzen duten guztiak hartu dituzte kontuan beste batzuek. Bigarren 
kasu horietan, parte hartzeko gutxieneko baldintza moduan euskara ulertzea 
jarri dute denek. Ekimen hauetan parte hartzeko gutxieneko baldintza izan da 
batek euskaraz egiteko prestutasuna izatea eta besteak gutxi edo asko bada ere, 
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ezinbestean ulertzeko gaitasuna izatea. Horrela, euskaldun aktiboak eta eus-
kaldun pasiboak aktibatzeko aukera egon da. Horiek horrela, bigarren aukera 
egin duten esperientzietan bi figura egon dira aukeran:

AHOBIZI, HIZTUN EDO NIK BAI!: euskarazko jokaera aktiboa hartuz, euskarari 
eutsi dioten kideak. Erronkak irauten zuen denboran (75 ordu, 200 ordu, as-
tebete, 12 ordu…), euskaraz egin diote ulertzen duenari.

BELARRIPREST, HIZKIDE EDO NIREKIN BAI!: euskara ulertzea ezinbestekoa 
da belarriprest izateko. Ahobizi edo hiztunen euskarazko aktibotasuna ondo 
hartzen dutela adierazi dutenak dira, hau da, dakienari euskaraz aritzeko 
gonbita egin diote. Ekimenak iraun duen egun eta ordu guztietan bete dute 
paper hori. Belarriprest izateko zenbait aldaera egon daitezke, izan ere, eus-
kara maila altua izan dezake figura honek baina, agian, euskaraz hitz egiteko 
ohiturarik ez du; izan daiteke ulertzeko gaitasuna izatea baina hitz egitekoa 
ez, ahobiziak eskatzen duen konpromisoa betetzeko aukerarik ez ikustea…

ADINA: 16 urtetik gorakoentzat izan da ekimena kasu gehienetan, baina 
adin horretatik beherakoek ere parte hartu dute beste batzuetan. Adin muga 
hori jarri izanak ez du esan nahi 16 urtetik beherakoekin gaia landu ez denik, 
alderantziz, gaia lantzeko unitate didaktikoak sortu dira, bestelako mezuak 
zabaldu dira eta kasu askotan haurrak ekimenaren transmisore bihurtu dira. 

ERAKUNDEEN PARTE HARTZEA: Saiakuntza batzuetan erakundeek ez dute 
parte hartu antolatzaileek hala erabaki dutelako. Erakundeen parte hartzea 
horrelako ekimen bat aurrera eramateko baldintzatzailea izan behar ez dela 
uste dute. Beste kasu batzuetan, aldiz, erakundeen parte hartzea zuzena izan 
da, sustatzaile nagusi ere izan da kasuren batean edo bestean. Hala ere, he-
rritarrek ekimen horiekin mezu urratzaileak emateko eta pausoak aurrera 
emateko askatasuna sentitzea eta horri bide egitea ezinbestekoa izan da. 

PARTE HARTZEKO LAGUNGARRI DIREN BALIABIDE ETA BITARTEKOAK SORTU. 
PARTE HARTUKO DUTENEN BEHARRAK ZEINTZUK DIREN AZTERTU ETA 
HORREN ARABERAKO BITARTEKOAK SORTU. 
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IKASTAROAK: 

• ARRIGORRIAGAN Gemma Sanginesekin Zurekin euskaraz, estimu han-
dian zaitudalako antolatu zuten. 

• ASTIGARRAGAN, AÑORGAN, PIRATETAN ETA EGIAN: TELP ikastaro labu-
rra (3-4 ordukoa egin zen) Emunek eskainia. 

• HERNANIN bi astean zehar TELP ikastaroa eta hitzaldiak antolatu zi-
tuzten: esperientzien kontakizunak (Egiakoak eta Lutxo Egia) eta eus-
kararen inguruko hausnarketak (Lorea Agirre, Garbiñe Petritegi, Estitxu 
Eizagirre eta Pello Jauregi) egon ziren. 

• AIARALDEAN ekimena pasa ostean jardunaldiak antolatu zituzten bes-
teak beste esperientzia hauen gainean jarduteko.

• AGURAINEN herritarrentzat irekiak izan ziren. Merkatariekin egin ziren 
Topaguneak eskaintzen dituen tailerrak, Compartimos Guk 75 kanpai-
nakoekin eta Zergatik ez? Nik 75ekoekin. Emunek eman zuen TELP saioa 
eta AEKk eskaintzen duen euskAHALdun tailerra ere egin zituzten.

GOMENDIOAK: paperean eta digitalean, bai sare sozialen bidez eta bideo 
bidez zabaldu zituzten proposatutako esperientzia bizitzeko gomen-
dio-sortak. Hernanin, adibidez, orri markatzaile formatuan atera zituz-
ten gomendioak. 

LEKUKOA: txanda aldaketetan lekuko modura eskuz esku ibili zen koaderno 
handi batek txanda bakoitzean parte hartu zuten kolektiboen gogoetak eta 
parte hartzaileen idatziak jaso zituen Egiako esperientzian. 

MERKATARITZA PLANOAK: 

• AGURAINEN merkataritza mapa6  Guk 75 kanpainako partaideekin osa-
tu zen.

6 https://asociacionacicsa.wordpress.com/2016/07/22/egunerokoan-euskaraz-bizi-na-
hi-dugulako-75-ordu-euskaraz/ (Kontsulta 2017-05-26).

https://asociacionacicsa.wordpress.com/2016/07/22/egunerokoan-euskaraz-bizi-nahi-dugulako-75-ordu-euskaraz/
https://asociacionacicsa.wordpress.com/2016/07/22/egunerokoan-euskaraz-bizi-nahi-dugulako-75-ordu-euskaraz/
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• EGIAN zerbitzua euskaraz eskaintzen duten establezimenduen planoa 
osatu zuten partaideen artean banatzeko. 

ESKU-ORRIAK: azalpenak biltzeko, izena emateko, gomendioak zabaltzeko 
eta informazioa banatzeko tokiaren arabera hainbat esku-orri atera zituzten.  

TXAPAK: bai ahalduntzeko nahiz identifikatzeko erabili ziren txapak ia espe-
rientzia guztietan erabili ziren tresna izan ziren. 

KONPROMISOEN IDEIATEGIA: hartu zitezkeen konpromiso motak biltzen 
zituen dokumentua zen, eta dokumentu horren erdaldunentzako itzulpena 
egin zen Aiaraldean. 

GALDETEGIAK: email bidez, webgune bidez edo paperean jaso ziren balora-
zioak eta helburuen asetze maila hainbat esperientziatan. 

LIBURUAK: Emunen Irten hizkuntzaren armairutik7 eta Karmelo Aiestaren 
Goza daiteke gehiago, euskaldun baten hizkuntza bidaia8. Liburu bakoitzeko 
ale batzuk jarri ziren Egiako gune erreferentzialean jendeak irakur zitzan. 

• UNITATE DIDAKTIKOAK: Aiaraldean lantalde bat izan zen materiala sor-
tzeko ardura hartu zuena. Ikasle guztiek gaia lantzeko  emaitza oso onak 
eman zituen eta ekimena igaro ostean ere gaia lantzeko baliagarria iza-
ten jarraitzen du. Agurainen ere sortu zuten hezkuntza zentroetarako 
materiala, gero, hezitzaile bakoitzak, bere beharren arabera, aldaketak 
egiteko aukera zuen material horretan. 

7 https://www.emun.eus/albisteak/euskaraz-bizitzeko-portaera-gida/ (Kontsulta 2017-
06-05).

8 http://www.geuria.eus/elkarrizketak/karmelo-ayesta-hizkuntzaren-armairutik-ate-
ra-nahi-nuen/ (Kontsulta 2017-06-05)

https://www.emun.eus/albisteak/euskaraz-bizitzeko-portaera-gida/
http://www.geuria.eus/elkarrizketak/karmelo-ayesta-hizkuntzaren-armairutik-atera-nahi-nuen/
http://www.geuria.eus/elkarrizketak/karmelo-ayesta-hizkuntzaren-armairutik-atera-nahi-nuen/
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HAIZE ERROTA: sinbolo moduan erabili zen Aiaraldean eta tailerrak antolatu 
ziren herrietan haize errotak egiten ikasteko eta bertan konpromisoak idaz-
teko. Konpromisoak mugimenduan jarri nahi izan ziren erroten bidez. 

DANTZA SAIOAK: koreografia eta kanta sortu zuten herrietan horiek ikasteko 
saioak antolatu zituzten. 

WEBGUNE/BLOG: ekimenen gaineko informazioa eskaintzen zuten webgu-
ne, Facebookeko orri eta blogak ireki zituzten toki gehienetan. Trapagarango 
kasuan egin zituzten irratsaioak entzuteko aukera dago, adibidez. Lasarteko 
webgunean, aldiz, ohiko galderen atala sortu zuten zalantzak argitzeko as-
motan. 

OROIGARRIAK, ZORION MEZUAK, OPARITXOAK ETA SARIAK: Lasarten amaie-
ra ekitaldian oparitu zitzaion partaide bakoitzari pina eta oroigarria. Urteak 
betetzen zituzten eragileei ere eman zitzaien zorion oroigarria. Beste es-
perientzietan ere zorion mezuak eta esker mezuak zabaldu ziren ekimena 
amaitu zenean. Egiaren kasuan 2017ko Argiako sustapen saria9 jaso zuten.

GIDOIA: jokaeren azalpenak biltzen zituen gidoia sortu zuten Arrigorriagan, 
ekimena zabaltzeko garaian denak argudio eta mezu berarekin joan zitezen. 

TXANDA ALDAKETETARAKO IRIZPIDEAK10: antolatzaileen artean txanda al-
daketak banatu zituztenez, kontuan hartu beharreko hainbat gauza biltzen 
zituen eskema sortu zuten Egian eta Hernanin.

9 http://www.argia.eus/albistea/aitziber-gurutzeaga-auzoko-euskaldunak-aktibat-
zea-lortu-dugu (Kontsulta 2017-06-05)

10 https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvMzJhcnhibzdwNFk/view?usp=sha-
ring (Kontsulta 2017-06-10)

http://www.argia.eus/albistea/aitziber-gurutzeaga-auzoko-euskaldunak-aktibatzea-lortu-dugu
http://www.argia.eus/albistea/aitziber-gurutzeaga-auzoko-euskaldunak-aktibatzea-lortu-dugu
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvMzJhcnhibzdwNFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_ZrCpf4HRbvMzJhcnhibzdwNFk/view?usp=sharing
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 KOADERNOTXOAK: ekimenak iraun bitartean partaideen gogoeta, anekdota 
eta bizipenak jasotzeko banatu ziren herri batzuetan. Gero bueltan ekartze-
ko eskatu zen bizipenak jaso asmoz.

HAINBAT EGOERATAN NOLA JOKATU: antzerki bidez edo bideo moduan egoe-
ra desberdinetan nola jokatu erakusten zuten esketxak antzeztu ziren hain-
bat tokitan. 

BIDEO TUTORIALA11: Lasarten parte hartzeko zer egin behar zen eta ekimena 
zertan zetzan azaltzen zuen azalpen-bideoa egin zuten. 

AUTOFORMAZIOA: Trapagaranen irratia muntatzeko azpiegitura eta tekni-
kari lanak egiten ikasi behar izan zuten. Irola irratikoen laguntza teknikoari 
esker, irratia egiteko nozioak jaso eta muntatu ahal izan zuten eurena.

11 https://www.youtube.com/watch?v=1lDJLpOhZPU (Kontsulta 2017-06-12)

https://www.youtube.com/watch?v=1lDJLpOhZPU
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EKIMENAREN 
ONDOREN 
ZER? 
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BALORAZIOA ETA AURRERA BEGIRAKOA

Ekimena lan ildo baten mugarri izan daitekeela kontuan hartuz gero, lan 
ildo edo metodologia honen hurrengo pausoa zein izango den erabaki 
eta planifikatzea giltza izango da. Ekimena amaitzerakoan, izandako es-
perientzia, bizipen eta estrategiak jaso eta etorkizunerako pausoak ze-
hazteak pistak emango dizkigu praktika berriak sortzeko gakoak iden-
tifikatzeko garaian.

Hurrengo faseak edo aurrera begirako perspektibak presentzia izango 
dute ekimena baloratzen den unean, balorazioa aurrera begira jartze-
ko ariketa moduan planteatzen delako. Erabileran eragiteko apustuak 
progresiboa izan nahi duenez, egin nahi den bide horretan kokatuko da 
ekimena eta, ondorioz, elkarlotuta egongo da etorkizunean eman nahi 
diren pausoekin. 
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EKIMENA BALORATZEKO LAGUNGARRIAK IZAN DAITEZKEEN GALDERA BATZUK: 

 »  Nolakoa da aurrez zehaztutako helburuen asetze maila? Iritsi gara hasie-
ran ezarritako helburuetara?

 »  Zeinek hartu du parte? Zeintzuk izan dira partaideen ezaugarriak edo zein 
izan da gailendu den perfila? Norengana falta zaigu iristea? Zer egin daiteke ho-
rretarako?

 » Partaideei eskaini zaizkien tresnak egokiak izan dira? Zer bota dugu faltan?

 » Ekimenak eragina izan du herrian/auzoan? Non nabaritu da? Testuingurua 
prestatzeko ahaleginean egin diren gauzetan zer da ondoen funtzionatu duena? 
Zer da hobetu beharrekoa?

 »  Komunikazio kanalak egoki erabili dira? 

 » Lortu diren komunikazio euskarriak egokiak izan dira iritsi nahi genuen jen-
dearengana iristeko?

 »  Erabili den materialen egokitasuna: partaideei eskaini zaizkien bitarte-
koak…

 »  Antolaketa sistema: talde eragilean egon garenon lan karga nolakoa izan 
da? Zeintzuk dira antolakuntza hobetzeko gakoak?

 »  Antolakuntzan ibili garenon artean harremanak nolakoak izan dira? 
Elkarren arteko zaintza modu kontzientean egin da? Nola gaude antolatzaileok? 

 »  Hasierako asmoak kontuan izanda aldaketarik izan al da prozesuan zehar? 
(helburuetan, eragileetan, parte hartzaileen artean...) Zergatik gertatu dira al-
daketak?

 »  Zeintzuk izan dira egitasmoaren arrakastarako baldintzak? Zerk funtziona-
tu du? Zerk ez du funtzionatu? 

 » Zeintzuk dira ekimenaren ahulguneak? Eta indarguneak? Zeintzuk dira ho-
betzeko esparruak orokorrean? 

 »  Zein da hurrengo pausoa? Lan ildoarekin nola jarraituko dugu?
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HASI AURRETIK KONTUAN HARTZEKOAK

•  Kezka, behar soziala eta testuingurua•  Nola eta zer maila berean •  Prozesu izaera•  Talde eragilea•  Parte hartzea •  Esperientzia gorpuztu•  Babes soziala

EKIMENAREN DISEINUA:

•  Errealitateari begirada 
(Testuinguruaren azterketa)•  Proposamen irekia•  Baliabideen aurreikuspena•  Partaideak•  Balorazioa eta aurrera begirakoa

 ANTOLAKETA

1/ Elkarlana oinarrian
2/ Talde-eragilea 
3/ Sarea
4/ Harremanak 
5/ Izen-ematea
6/ Parte hartzea
7/  Komunikazioa
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