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EUSKARALDIAREN  SAREA  LANTZEKO URRATSAK 

 
ZABALKUNDERAKO BIDEAK 

 
 

1. URRATSA 
 
 
 
 
 

Sustatzaile nagusiak (bakoitzak bere eragin esparruan “hamaikako berezia” sortu: 15 x 11= 165) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kaleratu den esku-orria izango da euskarria lan honetarako eta lagungarri aurkezpenerako egokitu zen power pointa. 

 
 
 
 

EUSKARALDIA BATZORDEA 
   

AEK  
Udal 

Euskaltegia 
Allende 

Gurasoak  
Institutua  
Gurasoak 

Maier  

EHBILDU 

Berbalagun 
K. Etxea 

Zinegotzia 
Seber 

Gurasoak 

LAB 
sindikatua 

ELA 
sindikatua 

Busturialdean 
euskaraz bizi 

EA/EAJ-PNV 
EKIN  
autoak 

Udala 
langileak 
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2. URRATSA 
 

Sustatzaile laguntzaile bereziak (bakoitzak bere eragin esparruan “hamaikakoak” sortu: 11x10= 110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaleratu den esku-orria izango da euskarria lan honetarako eta lagungarri aurkezpenerako egokitu zen power pointa. 
 
 

3. URRATSA 
 

Zabalkunde orokorra eginik izena emango luketen norbanakoak zenbat izan daitezkeen ezin da aurretiaz jakin, baina horretarako 
jorratu daitezkeen bideak, besteak beste, honako hauek dira: 
 
- Whatsap bidez. Honetarako beharrezkoa litzateke 1. eta 2. urratsak burututa izatea eta horietan osatutako datu basea baliatu 

whatsapa zabaltzeko (informazioa jasotzeko eta izena emateko fitxa on-line betetzeko modua eskaini). Sustatzaileak 275 
(165+110) izanik, hedapen handia lortu daiteke. 

- Udal liburutegia  (bazkideen artean esku-orria zabaldu eta facebook bidez ere hedapena egin; on-line fitxa betetzeko modua 
eskaini). 

- Kirol erakundea  (bazkideen artean esku-orria zabaldu eta on-line izena emateko aukera berdina eskaini) 
- Kalean mahaiak jarri (jai eta ospakizun berezietan). Ekainaren 20an 46 lagunek eman zuten izena ahobizi-rako eta 6k 

belarriprest izateko. 
 
 

Mankomunitatea  
Nerea 

Merkatari 
elkartuak 

Musika Eskola 
Maiteder  

Mertzede 
ikastetxea 
Gurasoak 

Gernika 
Futbol 

elkartea 

San Fidel ik. 
Gurasoak 

Saski baloi 
elkartea 

Rugby 
elkartea 

Barrutia ik. 
Gurasoak 

Arkupe pelota 
elkartea 

Kirol 
Patronatua 



3 
 

 

ZABALKUNDERAKO EUSKARRIAK 
 

- Esku-orria (10.000 ale) EGINDA 
 

- Bloga edo web gunea (izen ematea on-line egiteko aukera). Koordinazio orokorrerako web gunean martxan jarri da 
gure bloga:  www.gernika-lumo.euskaraldia.eus   EGINDA 

 
- E-mail bidez ((izen ematea on-line egiteko aukera + informaziorako bidea)  MARTXAN 

 
- Whatsap mezuak (izen ematea on-line egiteko aukera + informaziorako bidea) MARTXAN 

  
- Facebook bidez (izen ematea on-line egiteko aukera + informaziorako bidea)   MARTXAN  

 
- Kaleko mahaiak (ploterra eta beste bi irudi, bata ahobiziarena eta bestea belarriprestarena, termometro itxurarekin 

adieraziko luketena zenbatek eman duten izena une horretara arte). MARTXAN 
 

- HITZA: hitzarmenean publizitaterako daukagun kopurutik hiru iragarki (hamaikakoen argazkiak, aprobadarako deialdia 
-?-, azken txanparako informazioa,…). EGITEKE 

 
- Oiz-mendi telebista: izen ematea sustatzeko bideoa.  EGITEKE 

 
- Letra handiak (pvc-koak, borobilean), hamaikakoen argazkiak ateratzeko eta ekitaldi publikoetarako. Letrekin batera, 

“ahobizi” eta belarriprest” irudiak ere aterako dira euskarri bobobilean. EGITEKE 
 

- Petoak (8 peto) begiraleentzat eta kaleko ekitaldietarako (sustatzaileentzat). EGINDA 
 

- Pankarta handia (4/5 metrokoa) jaialdietarako eta kaleko agerpenetarako. Edukia: EUSKARALDIA (LOGOA) + WEB 
GUNEA + GERNIKA-LUMON Azaroaren 23tik abenduaren 3ra. EGITEKE 
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ZABALKUNDERAKO KRONOGRAMA 
 

 Zeregina Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria  Azaroa Abendua 
1. Urratsa 

 
 11koak 11koak        

2. urratsa  
 

11koak 11koak        

Datu-basea osatu  Eskema 
egokitu 
 

Osatzen hasi Gehitu  Gehitu Gehitu   

Esku-orria 
 

Inprimatu Kaleratu        

Whatsap mezuak   Izena eman Izena eman  Izena eman 
Informazioa 

Izena eman 
Informazioa   

Txapa 
banaketa 
Informazioa 

 

E-mail bidez   Izena eman Izena eman  Izena eman 
Informazioa 

Izena eman 
Informazioa 
 

Txapa 
banaketa 
Informazioa 

 

Facebook bidez   Izena eman Izena eman  Izena eman 
Informazioa 
 

Izena eman 
Informazioa  

Txapa 
banaketa 
Informazioa 

 

HITZA 
(iragarkiak) 

  Hamaikakoak 
(argazkiak) 

  Izena emoteko 
(eskuorria) 

 Informazioa 
(kopuruak,..) 

 

Kaleko mahaiak 
(10 saio/ekitaldia) 

 - Maiatzak 20 
“La cuadri” 
Pasealekuan 

- Ekainak 3 
mendi martxa 
- Ekainak 23  S. 
Juan / jaialdi 
berezia 

- Uztailak 8 
San  Kristobal 
- Uztailak 28 
Merkurio 

- Abuztuak 11 Lurgorri 
- Abuztuak 15 Andra 
Mari (18:00/21:00) 

- Abuztuak 25 
Estropadak Errenterian 

 - Urriak 6 
Euskal jaia 
“aprobadie” 
- Urriak 27 
Astelentxutxu 

Txapa 
banaketa 
Informazioa 

 

Bloga edo web 
gunea eratu 

 Egokitu Osatu Elikatu  Elikatu Elikatu   

Informazioa / 
formakuntza / 

     Tailerrak Tailerrak Tailerrak  
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Mahaiak kalean jartzeko Xabier Goiriagaz ((URE elkartea) izandako 
batzarrean sortutakoak: 
 
 Mahaiak kalean jartzeko aurreikusitako egunak (10 saio): EGINDA 

- Maiatzak 20: “La cuadri” / orduak 11:00/14:00 
- Ekainak 3: mendi martxa / ordua 11:00/14:00 
- Ekainak 23: San Juan / ordua  18:00/21:00 
- Uztailak 8: San Kristobal / orduak 11:00/14:00 
- Uztailak 28: Merkurio / orduak 18:00/21:00 
- Abuztuak 11: San Lorentzo / orduak 18:00/21:00 
- Abuztuak 15: Andra Mari / orduak 18:00/21:00 
- Abuztuak 25: Errenteria/estropadak / 3 ordu  
- Urriak 6: Euskal jaia / aprobadie / 3 ordu 
- Urriak 27: Astelehentxutxu (3 ordu) 
 

 Jaialdia berezia: San Juan bezpera, ekainak 23 (kalean mahaiak jartzeko egunetan aintzat hartuta). San Juan jaietako 
egitarauarekin bat egin eta izan ditugun eskaintzak kontuan hartuta (Joana Oregi ipuin kontalaria, Ibai Etxebarria 
musikaria,…). Hamaikakoen aurkezpen ekitaldia egiteko aproposa. EGINDA 

 
 “Aprobadie” edo antzekoa egiteko egun aproposa, Euskal jaia (urriak 6); kalean mahaiak jartzeko egunetan aintzat 

hartuta. ERABAKITZEKE 
 

 Pegatina (amu bezala erabiltzekoa…) “nik emon dot izena, eta zuk?” edo antzekoa; “aprobadien” egunerako ere atera 
beharko litzateke pegatina bat. ERABAKITZEKE 

 
 Karameloak kaleko ekitaldietan erabiltzeko (mahaiak, jaialdiak). ERABAKITZEKE 


