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EUSKARA ELKARGUNEA 

 
TXOSTENA: 1/2020 

 
EGUNA: EKAINAK 6 
HASIERA: 18:00 
BUKAERA: 20:00 
MODUA: ONLINE 
 
PARTE HARTZAILEAK 
 

EUSKARA ELKARGUNEA GIZONEZKOA EMAKUMEZKOA 

ARMENTIA IKASTOLA 1  

ARABAGARA-TOPAGUNEA 1  

BAI EUSKARARI 1  

IKA  1 

ALEA 1  

GEU ELKARTEA 1  

BAI&BAY 1  

EUSKHARAN KULTUR ELKARTEA  1 

LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA 1  

EUSKARALDIA 1  

BERRITZEGUNEA 1 1 

ARABAKO BERTSOZALEEN ELKARTEA   

PODEMOS  1 

PSOE 1  

PNV 1  

PP 1  

EH BILDU  1 

PARTAIDETZA ZERBITZUA  1 

EUSKARA ZERBITZUA 1 2 
GUZTIRA: 21 pertsona 13 8 

 
GAIAK 
 
 
SARS-CoV-2 koronabirusaren ondoriozko egoera Gasteizko euskalgintzan, 
ikuspegi orokorra.  

 
Elkargunea deitzeko deia osatzen dugun erakundeen aldetik biltzeko eta kezkak 

partekatzeko egin zen. COVID-19a nola eragiten ari zen eta, horren aurrean, 
erakundeek hartutako neurriei buruzko kezka azaldu da, informazio falta 
baitzegoen. Kezka horretatik eskatu zen Elkargunea biltzeko, baina erantzuna 



 

 
                                        Frai Zakarias Martinez 3 - 01001 Vitoria-Gasteiz - Tel: 945161687 Email: p.ciudadana@vitoria-gasteiz.org 

2 

Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren  eta Gizarte Etxeen  Saila   

 Herritarren Parte-hartzerako  Zerbitzua 

Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos  

 Servicio de Participación Ciudadana 

  

 

 

 

berandu iritsi zen. Eskaera egin eta hilabete eta erdi luzea pasa zen bildu arte. 
Deialdietarako epeak hobetu behar dira, eta Udalak ematen duen erantzuna. 
Gainera beste sektore batzuetan arduradun politikoak hurbildu dira 
eragileengana, baina “euskararen sektorean” ez da hori gertatu. 
 
 
 
Gizarte mailan kalte handiak pairatu dira, zaurgarritasun egoeran daudenen 
artean are gehiago. Eta hizkuntzaren esparruan ere bai. Hizkuntzaren esparruan 
jarduna baldintzatua egon da eta euskaren normalizazioan atzerapausoak eman 
dira. Euskararen erabilera malgutu egin da eta gaztelaniara jo izan da. Kezka 
konpartitua da euskalgintzako eragileen aldetik, administrazio publikoan 
euskararen erabileraren inguruan gertatutakoarekin. 
 
Garai berri hauetan etorkizuna birpentsatu behar da: beste modu batean lan 
egin beharko da, proiektuak bideragarriak izan daitezen. 
 
Bestalde, Gasteizko Udalak COVID-19ari aurre egiteko planetan euskara ez da 
zeharlerroa izan. Beste sektoreetan planak martxan jarri dira (merkataritza, 
renove planak, eta abar). Euskarari dagokionez, ez da horrela izan.  
 
 
Elkargunean parte hartzen duten elkarteen egoeraren berri jaso.  
 
Oharra. 
 
Atal honetan, Elkargunean parte hartu zutenen ekarpenak laburbildu ditugu. 
Vitoria-Gasteiz berraktibatzeko parte-hartze prozesuan Gizarte Kontseiluari 
helarazi behar zaion ideien ekarpenen zerrendak itxura hartu du.  
 

1. EUSKALGINTZAN NABARMENDU DIREN ARAZOAK 
 

 Parte hartzeko eskubidea. Udalean hartzen ari ziren erabakien inguruko 
informaziorik ez da iritsi Informazio falta nabarmena izan da COVID-19aren 
krisia piztu zenetik. 

 Elkargunea berandu bildu da, behin erabakiak hartu direnean. Erabakiak 
hartu baino lehen egin behar zen deialdia, elkarrekin diagnostikoa osatzeko, 
ildo estrategikoak zehazteko eta aurrekontuak birplanteatzeko. 

 Informazio eza, gardentasun falta eta  murrizketetaz zurrumurruen bitartez 
enteratu izana. 

 Itxialdian, hainbat baldintzapean lan egin izan da, gizarte mailan kalte 
handiak pairatzen ari direnean…hizkuntzaren esparruan ere bai. Desagertu 
da askotan euskara erakundeetako jardunean.  Euskararen normalizazioan 
atzerapausoak izan dira, erabilera malgutu da administrazio publikoan, baita 
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Udalean ere. Erakunde publikoen aldetik utzikeria ikusi da. Euskalgintzaren 
kezka konpartitua da. 

 Euskara ez da kontuan hartu laguntzeko,. Egoeraren aurrean, martxan jarri 
diren hainbat planetan ez da txertatu, zeharlerroa izanda ere. Arriskua da 
euskara hirugarren planoan geratzea. 

 Hezkuntzaren alorrean kezka da umeak eta gazteak hainbat hilabetez 
euskararekin harremanik izan gabe, horrek nolako kaltea ekarriko duen. 
Hizkuntzaren arrakala ere eman da hainbat familietan, arrakala digitalarekin 
gertatu den bezala. 

 Egoera ekonomiko berriak eragina du euskararen munduan. Euskaraldiaren  
finantziazio arazoak, esaterako, hortik datoz: ez zen hitzarmena itxi, kontratu 
bat bideratu behar zelako, eta orain arazoa sortu da, beste hiriburuetan ez 
bezala. 

 Udala, Eusko Jaurlaritza …erabakiak hartzean mantso eta oso nahasi aritu 
dira, argitasunik gabe udaleku eta aisialdi proposamenak martxan jartzeko 
garaian. 

 Euskaltegien kezka ikasturte berriaren aurrean: matrikulazioan krisiak izango 
duen eragina, espazioen antolaketa eta beharrak osasun  neurriak 
betetzeko garaian, nola zabaldu euskaltegiak…Ezin jakin zehatz etorkizunak 
zer ekarriko duen. 

 Euskarari egin zaion murrizketa oso handia da, aurrekontu orokorretan duen 
proportzio txikia kontutan izanda, gainera. 

 Komunikazioan, Aleak, inoiz baino lan gehiago, baina zerbitzu zein 
publizitate iturriak txikitu dira. Lan gehiago, diru sarrera gutxiago. 
 
2. PROPOSAMENAK 
 

 Parte hartzeko eskubidea bermatzeko epeak hobetu behar dira, azkarrago 
erantzun behar du Udalak. Elkargunea lehenago deitua izan behar da  
erabakiak hartu baino lehen elkarrekin diagnostikoa osatzeko, ildo 
estrategikoak zehazteko eta aurrekontuak birplanteatzeko. Parte-hartzea 
beste modu batean egin behar dugu. Murrizketak egin baino lehen, entzun. 
Adostu behar dira denon artean. 

 Etorkizuna birpentsatu: modu berriak sortu behar dira lanerako, martxan 
diren proiektuen bideragarritasuna bermatzeko. 

 Udalaren hezkuntza eta aisialdi programetan eskaintza berezia aurreikustea 
euskararen erabileran,  etxetik kanpoko bere erabileran eragiteko. Aisiaren 
funtzio handia euskararen erabileran: bideratu behar dira programak 
euskaraz garatzeko.  

 Euskaraldia ekimenaren arrakasta, administrazioa eta euskalgintza 
elkarrekin aritu izanagatik izan zen. Erakundeen inpultsoa bermatu behar 
da. Bitartekoak eman behar zaizkio. 

 Toki hedabideek erakutsi duten hurbiltasuna goraipatu behar da eta 
laguntza eman (Alea). 



 

 
                                        Frai Zakarias Martinez 3 - 01001 Vitoria-Gasteiz - Tel: 945161687 Email: p.ciudadana@vitoria-gasteiz.org 

4 

Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren  eta Gizarte Etxeen  Saila   

 Herritarren Parte-hartzerako  Zerbitzua 

Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos  

 Servicio de Participación Ciudadana 

  

 

 

 

 Gizarte etxeetako programazioak martxan jar daitezela, euskarazko 
eskaintza bermatuz (antzerkia, eta abar). Eskoletako patioak zabaldu euren 
erabilera ahalbidetzeko, aisialdi-gune bezala.  

 Euskara bultzatzeko unea da, ez murriztekoa. Bere aldeko apostua ere bai. 
Sektore bat da, jende askoren lan iturria. Pizgarriak ere eman behar zazkio 
sektore honi. 

 Euskarak zeharlerroa izan behar du udal politiketan, berdintasun politikak 
bezala. Martxan jarri diren hiru planetan kontuan hartua izan dadila (osasun, 
ongizata eta sustapen ekonomikorako planetan). 

 Udal administrazioari ausardia eskatzen zaio, sortzailea izan  dadin arazoak 
konpontzen. 

 Udalak betearazi ditzala funtzio publikoan euskara bete beharrekoak eta 
eskatu beharrekoak (dirulaguntzetan, eta abar). 

 Euskara zehar-lerroa izan behar du. 

 Euskalgintza sortzaile izan da pandemiaren garaian eta ausardiaz jokatu du. 
Udalari beste horrenbeste eskatu behar zaio. 

 
 
Euskara Zerbitzuak egindakoen azalpena: hitzarmenen, kontratuen, 
dirulaguntzen eta proiektuen egungo egoera.  

 
Jarduera “ez-esentzialak” bertan behera utzi ziren, egun horietan izan ezik, 
Euskara Zerbitzua lanean egon da, administrazio-epeen etenaldiak hainbat 
zailtasun sortu baditu ere. 
 
Urteroko hitzarmenak lantzen jarraitu dugu. Kasu batzuetan tramitazio osoa 
egin da: Bai Euskarari, GEU, Tinko, Euskaltzaindia… Beste batzuk bidean 
daude: Euskharan, Merkataritza Ganberarekin urrian egingo da. Hitzartutako 
proiektuak gauzatzen ari dira, kasu batzuetan egokitzapenak egin behar 
izan badira ere. 
 
Euskaraldiak aipamen berezia merezi du. Hitzarmen baten bidez egitea 
aurreikusita zegoen, baina Kontu-hartzaileak kontratu bidez egin behar zela 
esan zigun. Administrazio-epeak  etenik egonda ezin izan da pausorik 
eman. Orain aktibatuko dira, baina epeen aldetik ez da erraza izango. 
 
Dirulaguntzen deialdiak ere eten egin dira. Barruko lana egin dugu. Orain 
aktibatu ditugu.  
 
Egoerak eragina izango du iazko deialdiaren zuriketan (Euskararen erabilera 
sustatzeko proiektuak), proiektu asko ezin izan baitira egin.  
 
Gainontzeko proiektuei dagokienez: 
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 Proiektu batzuk eten egin behar izan ditugu, aurrerago jarraitzeko 
asmotan: Gasteizen Bai kanpaina, kirol elkarteetako euskara planak, 
formazio-saioak gurasoekin eta Ekolingua.  

 Gurasoen euskara eskolak amaitutzat eman dira 

 HIGA2020 datorren urtera atzeratu da: HIGA2020+1! 

 Gazte Sortzaileak: iazko lanak aurkeztea eta aurtego deialdia 
argitaratzea… biak atzeratu dira. 

 Euskaraldiaren dinamika, Marka eta Erronka topaketa, Euskararen 
Agenda, Euskararen Ginkana… egokitu behar izan dira, baina 
aurrera egin dute. 

 Araba Hezitzailea: Foru Aldundiarekin eta Berritzegunearekin 
koordinazioa areagotu egin da, bi ildoren inguruan: (a) eragileak 
saretu, (b) aisialdiari buruzko gogoetan jarraitu. 

 
Egoera ekonomiko berriaren aurrean, udazkenetik aurrera, hainbat 
egokitzapen egin beharko direla pentsatu behar da:  

 

 Ezin izango da aurreikusitako guztia egin. 

 Egingo direnetan ere ekintza birdimentsionatu aurrekontuari doitzeko 

 Kasu batzuetan zerbitzuak aurten kontratatu beharrean, datorren 
urterako utzi. 

 Oraingoz badirudi euskararen astea bertan behera geratuko dela 
(orain arte ezagutu dugun bezala, behinik-behin) 

 
Euskara zinegotziaren azalpen orokorra eta, aurrera begira, gai hauen 
inguruko zehaztapenak: hitzarmenak, dirulaguntzak, kontratazioak, 
Kafe Antzokia, Euskaraldia, euskaltegiak, eta beste proiektu batzuk. 
 
Elkargunean agenda arazoa, Partaidetza Zerbitzuaren arabera, ekainean 
izan behar zuelako dela esaten du zinegotziak. Bera prest dago elkarte 
guztiak hartzeko banan-banan, zita hartuta berarekin. Bilera horietan egoera 
partikularrak aztertuko dira. 
 
Pandemiaren larritasunak inoiz bizi izan ez dugun egoera baten aurrean jarri 
gaitu, eta, Udala ere bai. Lehentasunezko planak jarri dira martxan 
(osasuna, ongizatea eta sustapen ekonomikoan).  Egoera lasaitu ahala, 
bigarren planoan geratu diren  hainbat politika (gizon eta emakumeen arteko 
berdintasuna, euskara…) berreskuratuko dira. 
Egoera ekonomikoa oso larria da, Udalak 60 miloi gutxiago izango ditu 
(FOFELetik 45 miloi gutxiago, 15 miloi diru-sarrera propioetatik)  eta horrek 
bere funtzionamenduan eragin nabarmena izango du.  Ondorioz 
lehentasunezko hiru sailetan izan ezik, gainerakoetan atxikipenak egin dira.  
Euskara zerbitzuaren aurrekontuan  %22 atxiki da, hau da, zuhurtziaz gorde 
egiten da, gastatu gabe mantendu da.   
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Hezkuntza eta euskararekin lotzen diren arazoetan, Hezkuntzak duela 
erantzukizuna eta ez udalak azpimarratu du zinegotziak.  Euskaraldiaren 
inguruan egon diren arazoak bideratuko dira, kontratu edo hitzarmenaren 
bidez egin behar zenaren inguruan. 
Gasteizko kafe Antzokiaren proiektuak aurrera egingo du, bi hilabeteko 
atzerapena izango dute lanek egoeraren ondorioz.  
 

Zinegotziak legealdirako erronkak azaldu ditu: 
 

 Euskara Sustatzeko Ekintza Plana garatzea 

 Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana garatzea 

 Kafe Antzokia eta Euskararen Etxea egitasmoa aurrera eramatea. 
Lizitazioa amaitzekotan dago. Amaitu ondoren 18 bat hilabete behar dira 
obra egiteko. Bi urteren buruan proiektua amaituta egon daiteke. 

 Euskaraldia garatzea. Oraingoan ere Udalak sustatzaile aktiboa izan nahi 
du. 

 Udal ordenantza. Euskadiko Toki-erakundeen Legea garatuko duen 
dekretua onartutakoan, lana berriro aktibatzea da asmoa, horretan 
oinarritua ordenantzak berritzeko. Dekretua urtea amaitu aurretik 
onartzea aurreikusita dago 

 Euskaltzaindiak Gasteizen egoitza berri bat izatea. 
 

 
Miren Larrion EH BILDUko ordezkariaren ekarpena da erabaki politikoa 
dela, eta oso larria gainera, berdintasunaren gaia agenda politikotik 
ateratzea eta euskara ere bigarren mailan geratzea. Erabaki politikoa da ere 
aurrekontu kudeatzeko modua, atxikipenak egitea edo zorpetzea eta 
murrizketarik ez egitea. 
 
 
Hurrengo elkargunerako konpromisoak eta gaiak zehaztea.  
Partaidetza Zerbitzuak Elkargunearen elkarlanerako duen indarra 
nabarmendu du. Publikoa  den heinean, idatziz jasota geratzen dira hobetu 
beharrekoak, konpromezuak eta abarrak, gardentasunez.   
 
Ez da zehaztu hurrengo elkargunerako datarik. 

 
 

GIZARTE-KONTSEILUAREN TXOSTENA,  
GASTEIZ SUSPERTZEKO EGIN DEN PARTAIDETZA-PROZESUAREN 
ONDORIOEI BURUZKOA  

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/25/89225.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/25/89225.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/25/89225.pdf

