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EUSKARA ELKARGUNEA  

Txosten Zkia/ Nº Informe: 2/2021 

Deialdia/ Tipo: ARRUNTA / ORDINARIA 

Eguna/ DÍA: Ekainak 22 

Tokia/ Lugar: SIMONE de BEAUVOIR. 2 aretoa. 

Hasiera Ordua/ Hora Inicio: 17:40    Bukaera Ordua/Hora Final: 19:40 

BERTARATUTAKOAK: 

  G E 

ELKARTEAK 

ALEA 1  

IKA, Ardatz Kultur Elkartea  1 

GEU Elkartea 1  

Lazarraga Kultur E 1  

ARABAGARA Topagunea 1  

AEK  1 

BAI Euskarari 1  

Arabako Bertsozale elkartea 1  

Denon Eskola  1 

HIRITARRAK   1 

ALDERDI POLITIKOAK 

EH BILDU taldea 1  

PSOE taldea 1  

Elkarrekin Podemos taldea  1 

UDAL SAILAK 
Euskara Zerbitzua  1 

Hiritarren Partaidetza  1 

ZINEGOTZIA Iñaki Gurtubai (Euskara zinegotzia) 1  

GUZTIRA  9 7 
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GAI ZERRENDA: 

 

1. Elkarguneko 2021-2022 ikasturteko agenda zehaztea. Eztabaidarako oinarri 

izan nahi duen dokumentua doa erantsita.  (20 min) 

2. Udaleko hizkuntz irizpideen lanketa: (40 min) 

 Biltzea eta ezagutzea irizpideek zer esaten duten 

 Sektore eta zerbitzu estrategikoak identifikatzea (gazteak, aisialdia, 

merkataritza?, … ) eta lehentasuna izatea Gasteizko biztanleongan eragiten 

duten dirulaguntza, kontratu eta hitzarmenak. 

 Egoera ezagututa, Elkarguneak jarduteko gomendioa ematea Udalari. 

 Urtean zeharreko segimendua zehaztu 

3. Euskaltegi eta udaleko ikastaroen matrikulazioen sustapena. Elkargunearen 

laguntza. (30 min) 

 

 

0) HASIERA. Aurkezpena 

Arratsaldeko 17:40ean Rober Gutierrez Euskara Elkarguneko ordezkari eta Bai Euskarariko 

ordezkariak bertaratutakoei ongietorria eman eta gai zerrenda irakurri ondoren, bertan 

bildutakoen aurkezpen txanda egin ondoren  hasten da elkargunea. 

1) Elkarguneko 2021-2022 ikasturteko agenda zehazte 

Rober Gutierrezek agenda proposamena aurkeztu du. Gai proposamenak azaltzeaz gain, 

bileren aurretik gaiak ondo prestatzea da proposamena.  

Iñaki Lazkanok aurrera pausua dela nabarmendu du.  

Elkargune bezala adosten da komunikazio kanala hauxe izango dela: Elkarguneei 

begira gairen bat proposatu nahi izanez gero, Elkarguneko ordezkaria den Rober 

Gutierrezi helerazi ahal zaizkio rober@baieuskarari.eus helbide elektronikoan. 

2) Gasteizko Udaleko hizkuntza irizpideen lanketa 

Rober Gutierrezek gaiaren kokapena egin ostean, Rakel Romerok irizpideek zer esaten duten 

azaldu du. 

Hemen duzu ikusgai aurkezpena 

mailto:rober@baieuskarari.eus
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=92528.ppt
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Euskara zerbitzutik hurrengo jarraipena egiten dute: 

 Kontratuetan: 100.000 tik gorako kontratuetan eta 15.000tik gorakoak 

baldin eta gizartean eragina badu, kontratu txikien jarraipena ez dute 

egiten. Orotara kontratuen %17-20 aztertzen dituzte eta aztertzen 

dituztenetatik %80a egokiak izan ohi dira.  

 Diru laguntzak: Euskara zerbitzutik %90a aztertu izan dira, eta haietatik 

%75-80tan irizpideak betetzen dira.  

Aritz Martinez de Lunak hitzarmenetan zigorrak ezartzeko aukera ea ote dagoen galdetu du. 

Erantzuna da, zigorra jarri ahal izateko, aukera hori hitzarmenaren testuan bertan hala agertu 

beharko litzateke.  

Udalak dituen hitzarmenak ez ezagutzeak kezka eragiten duela hizkuntza irizpideei 

dagokienez: ez dago jakiterik irizpideak jasotzen diren eta, jasotzekotan, horiek betetzen 

diren. Hitzarmenen testuak lortzeko informazio eskaera egin daitekeela azaldu du Iñaki 

Gurtubaik. Rober Gutierrez haien esperientzia konpartitu du, udaleko sail ezberdinei eskatu 

dizkietenean Jazzaldia, Ironman eta Ardoarabaren hitzarmenen testuak ez dituzte lortu.  

Gardentasun legearen baitako tramitea azaltzen da. Hemen dago tramite horren inguruko 

informazioa: “Gasteizko Udalak duen informazio publikoa eskuratzeko eskubidea 

eskatzea”  

 Lotura honetan egin daiteke eskaera. Aurrez aurre, Herritarrei laguntzeko 

bulegoetan, edo online egin daiteke. 

 

Rakel Romerok azaldu du Euskara Zerbitzutik txertatze-maila atertzen dute eta baiezkoan, 

klausula hori(ek) egokia d(ir)en ala ez aztertzen dute. Betearazte mailaren jarraipena, ordea, 

ez dute egiten; jarraipen hau sail edo zerbitzu bakoitzari dagokiolako.  

 

Yolanda Viaderok nabarmendu du ez dela soilik aukera bermatzen dela ikusi behar, 

euskararen sustapenera jauzia egin beharko litzatekeela. Gazteengan eta haurrengan 

lehentasuna jartzea proposatu du.  

 

Manuel Morenok hurrengo urratsetara jauzi egitea planteatu du. Hurrengo hiru edo lau 

urtetarako ibilbide bat adostea planteatu du.  

 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=trami_303
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Bai Euskararik egindako jarraipenaren ildotik jarraitzea adosten da. Txostena hemen dugu 

eskuragarri.   

 

Jarraipena egiteari begira, lehentasunezko arloak zehazten dira:  

 Haur eta gazteei zuzendutakoa,  

 Kirola 

 Aisialdia 

 Kultura 

 Merkataritza 

 Zuzeneko zerbitzuak 

Ibilbide hau zehazten da:  

▪ Goian azaldutako irizpideak jarraitzen dituzten hitzarmenak eskuratzea. 

▪ Hitzarmenek zer dioten aztertzea, hizkuntza irizpideen ildotik. Hitzarmenek 

hizkuntza irizpiderik ez badute hurrengo ekitaldira begira txertatzea. 

▪ Ostean, atzean dauden ekimenen behaketa lanak egitea.  

▪ Hortik abiatuta hobetzeko proposamenak luzatzea bai eta praktika onak 

nabarmentzea.  

 

Gasteiz Hobetuz programaren aukera azaltzen da eta Euskara Elkargune bezala ideia 

aurkeztea adosten da. Roberrek hartzen du aurkezteko ardura.  

 

Mapa egiteari begira, Gasteizko udalak urtez urte sinatzen dituen txostenak open-data 

portalean argitaratzen dira. Sinatutako hitzarmenen zerrenda ikusi.  

 

3) Euskaltegi eta udaleko ikastaroen matrikulazioen sustapena. Elkargunearen laguntza  

Euskara Zerbitzuan udaldeko ikastaroak zabaltzeko egiten diren ekintzak azaldu ditu Rakel 

Romerok.  

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/58/92558.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/58/92558.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=app_j34_0062
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Azaitz Unanuek galdetu du ea IGEren batek, Auzo Elkarte edo beste eragileren batek taldea 

osatzeko kide minimoa batuz gero beraien espazio naturalean emateko aukera izango 

luketen. Yolandak hori aurreko urteetan posible izan dela esaten du, Rakelek dio irailetik 

aurrera eskoletan COVIDaren aurrean jarritako neurrien mende egon daitekeela IGEen 

kasuan. Horrela bada GEU elkartetik IGEetan difusioa egiteko aukera proposatzen da. 

Elkarguneko eragileek matrikulazioa nola sustatu dezaketen eztabaidatzen da. Manuel 

Morenok planteatzen du Elkargune gisa deia zabaldu daitekeela.  Manuelek hartzen du 

proposamen bat egiteko ardura.  

 

LABURPENA / RESUMEN 

Ordua  8 

Jasotako informazioa  7 

Dinamika eta giroa 7,3 

Akordioak 7,3 

Espero zenuena bete al da? 7,7 

Parte hartu duzu gogotsu? 100% 

Leku egokia 66% 

GUZTIRA 7,47 
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