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1.- AURREKARIAK 
 
 Aurrekariak aurrekari, 2014an berrikuntza batzuk planteatu ziren 
“hitzarmengintza” egitasmoan, inkesta orokor baten emaitzak bitarteko. Aipagarriena 
kanpainaren logoa eta izendapena izan zen, “geure berbie euskeraz”-en ordez, 
“HITZARGUNE”, beste hobekuntza askoren artean. 
 

 
1.1.- Aurrekariak (merkataritza eta enpresa arloa) 
 

1993.ean eratu, orduan hasiera eman eta hiru urteko lehenengo fase batean 
garatzeko taxutu  zen  egitasmoari ekin diogu zintzo gaur arte. Beraz, hemeretzi urte bete 
ditugu merkataritza arloa jorratzen, urteak pasatu ahala lan-sistema bat finkatu eta 
hobetzea ekarri diguna eta bidean beste esparru batzuetan (enpresetan, elkarteetan) ekiten 
hasteko eredugarri izan duguna. 

 
2001ean merkataritza arlorakoa bideratuta ikusten genuen neurrian, enpresa 

mundua lantzen hastea beharrezko jo genuen, hurrengo urteetarako esparru horrekiko 
jokabideak finkatu asmoz. Bidea errazago egin zaigu enpresa munduan, arestian esan 
bezala merkataritzan urteetan taxutu eta egokitutako eredua izan dugulako. 

 
Aipatu  behar merkataritza eta enpresetara zuzendutako kanpainaren segimendu 

lanarekin lortu  nahi  dugun  helburu  nagusia:   merkataritza eta enpresetako esparruan 
jokoan  sartzen  diren  guztiekin  harremanak  landu eta ahal den  neurrian  merkatal  
zirkulu  osoa kanpainan integratu, hau da, hornitzaile,  saltzaile  eta erosleekin (batez ere 
erakunde publiko, kirol eta  kultur  elkarte  eta ikastetxeekin ditugun loturei  probetxua  
atereaz) harremanak lantzea. 

 
Bestalde, kanpaina honen bitartez, urte bakoitzean aurreikusi egiten da  

hitzarmenkide berriak erakartzea, sinatu bakoen artean ereduzkoak hautatu eta harreman 
zuzena landuz. Gero ere, zerbitzua eskaintzerakoan, harreman pertsonala da kanpainaren 
zutabe nagusi.  

 
- 2014an egindako kanpainaren ondorioz 50 bat saltoki berri erakarri genituen 

hurrengo bi urteetan. Horrek, areagotu egin zuen bisitaldia eta jarraipenerako 
lana. 

- 2017an esparru berezietan egindako kanpaina bereziekin 26 berri (6 
ileapaindegi, 20 ostalaritzakoak). 
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1.2.- Aurrekariak (elkarteen arloa) 
 
 Elkarteei begirako hitzarmengintzaren nondik-norakoak argitzeko, Gernika-
Lumoko Udalak 2003ko apirilaren 30ean onartu zuen Plan Estrategikoaren atarira jo 
behar dugu zuzen. Hagatik, hona hemen, literalki, udalak 2002an burutu zuen 
diagnostikoan jasotzen zena: 
 

Bestalde, interesgarria deritzogu Ainoa Etxebarria Andreak 2001ean egindako 
diagnostiko-lan erraldoiaren  (Euskararen presentzia eta ausentzia Gernika-
Lumon) emaitza batzuk hemen islatzea, kultura, aisia eta kirol esparruei  dagokienean 
batik bat: 

 
“Euskaldun portzentajeen bataz bestekoak kultura / aisia elkarteetan (%) 

Adin taldeak Euskaldunak % 
(batezbestekoa) 

HAURRAK %93 
GAZTEAK %88 
HELDUAK %84 

ADINEKOAK %90 
Iturria:  Ainoa Etxebarriak  jasoa (2001) 

* Behin-behineko datuak eta hurbilketazkoak. 

 
Parte hartzaile guztiak, taldekideen %100 euskaldunak diren elkarteak kantu, 

bertso, dantza, musika eta ekologiaz arduratzen direnek osatzen dute.  %80tik gora 
euskaldunez osotuta daudenak irteera, jaialdi, hitzaldi eta abarrekoak antolatzen 
dituztenak.   Euskaldun portzentajea horretara heltzen ez diren elkarteak irrati saio eta 
historialaritza lantzen dituztenak dira. 

Iturria:  Ainoa Etxebarriak  jasoa (2001) 
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Normalean gazteleraz %20an entzungo da eta euskeraz edo elebitan %80 inguruk 
egiten dute (elkarteak).  Baina badu gorabeherarik.  Kide edo partaide guztiak 
euskaldunak direnean, euskera erabiltzeko tendentzia altuagoa da, bai harreman 
informaletarako, bai prestatutako ekintzetan.  Gaztelerarekin tartekatzen dituzten 
ekitaldiak mahai inguru eta antzekoetan hizlaria erdalduna bada.  Partaideren bat 
erdalduna denean gaztelerarako joera gehiago dago, nahiz eta gure ustetan ez da 
horrenbesterakoa.  Hau da, kide guztiak euskaldunak ez direnean euskera eta gaztelera, 
hizkuntza biak erabiltzen direla dioskute elkarteetako arduradunek eta antzeko 
proportzioan gainera, erdi eta erdi.  Batzutan ahozko harremanak eta ekitaldiak 
euskerazkoak izan arren, bilera edo idatzizko formuletan gaztelera gailentzen da. 

 
Euskaldun portzentajeen bataz bestekoak kirol elkarteetan (%) 

Adin taldeak Euskaldunak % 
(batezbestekoa) 

HAURRAK %90 
GAZTEAK %81 
HELDUAK %60 

ADINEKOAK  
Iturria:  Ainoa Etxebarriak  jasoa (2001) 

*  Behin-behineko datuak eta hurbilketazkoak 
 

Haur eta gazteen artean euskaldunen portzentaia altua da.  Helduengan, ordea, 
nahiko bajatzen da.  Horrek elkarteen funtzionamenduan eragin nabarmena du, 
entrenatzaile eta monitore asko erdaldunak direlako.  Kirol elkarteen jarduera pilota, 
futbola, saskibaloi, mendi irteera edota auto lasterketekin lotutakoa da, batik bat. 

 
Euskeraz %33tan entzungo ditugu entrenamendu, partidu edo antolatutako 

ekintzetan.  %45 gazteleraz eta %22k elebitan.  Euskera hutsean edo elebitan egindako 
erabilera %55ekoa da.  Baina datu hauek irakurtzean kontuan izan behar da 
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batezbesteko orokorrak direla.  Ez dakigu zenbat pertsona diren euskera erabiltzen 
dutenak edo zenbatek egiten duen gazteleraz.” 

 
Horiek guztiak kontuan hartuta, 2004an elkarteei begirako hitzarmengintza jarri 

genuen abian, “Geure berbie euskeraz” deitura hartu zuena.  
 

2007an guretzat egokipen garrantzitsua  gauzatzea  erabaki eta egin egin zen, 
administratiboki eta lan-sistemari zegokionean hobetzeko bidea zekarrena:  banatuta 
genituen bi egitasmo bateratzea, hau da, bata Merkataritza/enpresetarako kanpaina eta, 
bestea, elkarteei begirakoa. 2008an egonkortu egin zen jokabide hori eta egitasmoari 
jarraipena egitea erraztu digu ordutik ona. 

 
Oinarri nagusia, atal guztietarako (enpresak, merkaritza, elkarteak), “hitzarmena” dugu, 
Gernika-Lumoko Udalarekin agente bakoitzak sinatzen duena. Gero, atal bakoitzak, 
merkataritza, enpresa edo elkarte arloa izanda, bidezko egokipenak ditu, baina lan-
sistema berberari eusten zaio: harreman zuzena (bisitaldiak), zerbitzu iraunkorra,… 
 
Arestian aipatutako 2001eko datuetatik hona, asko aldatu da elkarteen esparruan 
euskararen erabileraren panorama (datuen iturria: Euskara Zerbitzua / Artez enpresaren 
HINAT neurgailua): 
 
Hitzarmenkide diren ELKARTE GUZTIAK (ezagutza eta erabileraren bilakaera) 

 2001  2006 2008  2010  2012  2014 2016  2019 2021 
Ezagutza %80 %82 %85 -- %82,33 --- -- --- --- 
Erabilera %52,04 %62,58 %65,15 %64,05 %68,82 %65,79 %66,59 %72,33 %72,79 

Barru 
%44,66 / 
Kanpo 
%65,00 

    

 
KULTUR/GAZTE ELKARTEAK ezagutza eta erabileraren bilakaera) 

 2001  2006 2012  2014  2016  2019 2021 
Ezagutza %86 %88 %91 --- --- --- --- 
Erabilera % 

56,50 
% 

72,76 
% 87,69 
Barru %66 / 
Kanpo %91 

%81,78 %82,26 %88,24 %88,24 
    

 
ONGIZATE ELKARTEAK (ezagutza eta erabileraren bilakaera) 

 2001  2007  2012  2014  2016 2019 2021 
Ezagutza --- --- %84 --- --- --- --- 
Erabilera --- --- % 55,73 

Barru %26 / Kanpo 
%47 

%51,24 %51,24 %52,36 %52,54 
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KIROL ELKARTEAK (ezagutza eta erabileraren bilakaera) 

 2001 
urtea 

2006 
urtea 

2012 urtea 2014 
urtea 

2016  
urtea 

2019 
urtea 

2021 
urtea 

Ezagutza %78 %80 %79 --- ---- ---- ---- 
Erabilera % 44 % 

56,50 
%63,05 

Barru %42 / Kanpo 
%57 

%63,13 %66,29 %76,39 %77,60 
    

 
 
2.- HELBURUAK 
 

Proiektu hau bat dator 2014-2018 epean indarrean egon zen  Euskara Sustatzeko 
Ekintza Planean aintzat harturiko neurri eta ekintzekin. Orain, 2019-2022 eperako ESEP 
onartuta, berau eta horren arabera moldatutako 2021eko Kudeaketa Plana izan dugu marko 
aproposa zehazteko “hitzargune” kanpainarekin bete nahi izan ditugun helburuak (landu  
diren helburu estrategikoak eta esparruak). Hona hemen: 
 
  

- 2. Helburu estrategikoa.- Euskararen erabilera: euskareren aldeko 
auzogintza eta zerbitzugintza. 

 
Esparrua: 
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Esparrua:  
 

 

 
 
 
- Helburu estrategikoa.- Helburu guztietako zehar lerroak. 
 
Esparrua:  
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3.- EGITASMOAREN GARAPENA 
 
3.1.- 2022ean  bete diren zeregin nagusiak: 
 
- Hizkuntza tailerra (“Zelan idatzi”) eskaini zaie elkartegintzako 

hitzarmenkideei, azken bost urteetan prestatutako materiala oinarri. 
 
- Ikastalde bereziak eskaini merkataritza eta ostalaritzakoei. 
 
- Egindako inkestaren arabera erakarritako hitzarmenkide berriekin 

harremanak sendotu. 
 

- Hizkuntza aldaketak eragitea urtean zehar: 
 Dendetan: 30 aldaketa. 
 Enpresa txikietan: 20 aldaketa. 
 Elkarteetan:  11 aldaketa. 

 
- Hizkuntza indizea neurtu (HINAT neurgailua) kanpainako hiru ataletan 

(merkataritza, enpresa, elkartegintza). Azken lau urteetan hitzarmenkide berri 
asko sartu direnez, ezin da aldez aurretik erabileran igoerarik izango den 
aurreikusi, zeren berri horien gaitasunaren araberakoa izango da  emaitza eta 
egon diren batzuk ere desagertu egin dira. 

 
- Aldizkaria (berripapera) argitaratu, urtean zehar ale bat. Ikusi 3. 

eranskina. 
 

- Administrazioarekin hitzarmenkideek mantentzen dituzten 
harremanetan euskararen erabilera areagotzeko konpromisoak finkatu, 
bisitaldiak eginda (Udalarekin, Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, INEM-
Gizarte Segurantzarekin). 

 
- Begiraletza landu (kanpainak  gizarte eragileengan duen eragina 

neurtzeko inkesta): gizarte esparru desberdinetako 12 erakunderen bitartez 
burutu da.  

 
- Kontseiluarekin eta Zirutagiriaren elkartearekin hitzarmenak 

berretsi 2020rako eta bidezko sustapen lana egin. 
 

- Komunikazio eta marketin plana.- Komunikazio planaren helburu 
nagusia planaren inguruko sektoreko agente eta eragileei informazioa 
etengabe helaraztea da. Era berean, normalizaziorako zerbitzu-eskaintza 
entitateen esku jartzea ere lortu nahi izan da urteko komunikazio planarekin. 
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Lehenago aipatu dugun bezala, komunikazio eta marketin kanpaina irudi eta 
estilo berri baten inguruan antolatu nahi izan da eta 2014an finkatu ziren 
oinarriak horretarako. 

 
- Komunikazio jarraitua.- Urteko komunikazio ekintza jakinez gain, 

kanpainan parte hartu duten establezimenduekin komunikazio jarraitua 
bideratu da. Horretarako baliabide aproposa izan da Facebook, oso hedatua 
dagoelako.  

 
Facebookeko kontua 

Gaur egun sare sozialen artean erabiliena den Facebooken lekua edukiko 
du planak. Honen bidez, komunikazio jarraitua bideratuko da. Bertan 
jasoko dira: azken berriak, mezuak, hitzorduak eta argazkiak. Parte hartzen 
duten entitate guztiei Facebooken euskararen sustapenerako planaren 
lagun egiteko gonbidapena bidaliko zaie. Kontu honi esker elkarrizketa 
etengabea izango da, eta aldi berean urtean egingo diren komunikazio 
ekintzak hedatzeko ere euskarri aproposa izango da.  

 
  Posta elektronikoa eta telefonoa 

Facebook oihartzun handiko baliabidea izan arren, profil jakin batekoek ez 
dute erabiltzeko ohiturarik, beraz ohiko bideak eskaini dizkiegu 
erabiltzaile horiei, posta elektronikoa izan da harremanetarako bide 
nagusia. Komunikazio ekintzen berri emateko bai bestelako iradokizun, 
ekarpen edo antzekoetarako erabiltzeko aproposak dira posta elektronikoa 
eta telefonoa. 
 

- Sustapen plana.- Sustapen jardueren helburu nagusiak: planeko 
partaidetza bultzatzea, herritarrak euskararen inguruan sentsibilizatzea, eta 
euskararen erabileran eragitea da. Era berean, normalkuntzarako zerbitzu-
eskaintza herriko establezimendu, elkarte eta enpresen esku jartzea ere lortu 
nahi izan da sustapen planarekin. Sustapen planean bost ekintza nagusi jaso 
dira: 

 Sustapen kanpaina 

 Telefono mugikorretarako aplikazioa: erosketak egiteko 

 Aritu: hizkuntza portaerak 

 Berripapera eta aldizkari elektronikoa 

 Oizmendi telebistan hilean behin saio bat antolatu. Merkatari, 
enpresari eta elkarteetako kideekin.  

 
- “BETIKOA. GERTUKOA. Euskaraz eskatu, euskaraz eskaini” kanpaina 

burutu HPS-ren koordinaziopean, EAE-ko hainbat udal erakundeekin batera. 
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- Beste batzuk:  
 

 “Kirola Euskeraz!” kanpaina oinarri, inkesta berezia egin entrenatzaile 
eta begiraleei eta azken urteetan abian jarritako  kontraste taldeak eratu 
elkarte bakoitzarekin. Honekin lotuta dago Alkarbideko D ereduko lan-
mahaian egin den planteamendua, goi-erakundeen bitartez kirol 
federazioetan eragitekoa alegia (ikus 4. Eranskina). 

 Horrez gain, Artez enpresak egokitutako “JOKATU” metodologian 
oinarriturik, kirol elkarteekin tailerrak egin dira, hizkuntza ohituretan 
eragiteko. Partaidetza oso positiboa izan da. 

 Kultur eta aisi elkarteko kideekin azken urteetan eratutako bi 
kontraste taldeekin jarraitu da, kanpainako  sarea hedatu eta finkatzeko 
eta hitzarmengintza kanpainako beste ataletakoekin harremanak 
normalizatzeari begira. Euskaraz funtzionatzeko “beharrizana” sortu behar 
da. 

 
3.2.- Jarduerak nork burutu dituen: 
 
 Euskara Zerbitzuak bere bizkar burutu dituenak: 
  

- Elkarteekin/Erakundeekin harremanak izan eta  hitzarmena sinatzeko 
proposamenak landu. 

 
- Motibazioa  eta urteko helburuak landu hitzarmenkide berri 

bakoitzarekin.. 
 

- Bai Euskarari ziurtagiriaren elkartearekin eta Kontseiluarekin hitzarmenak 
taxutu eta hitzarmengintzarekin uztartu (ziurtagirien sustapena,…). 

 
- Zerbitzu iraunkorrerako eskaerei erantzun eta, behar  denean, zerbitzu 

iraunkorrerako adjudikazioduna den Artez enpresarekin  zubi lana egin. 
 

- Enpresetako Euskara Planetarako lehenengo urratsak bideratu eta urteko 
diru laguntzak esleitu. (ikus 2. eranskina). 

 
- Koordinazio batzarrak eratu eta kanpainaren betetze-mailaren segimendua 

egin. 
 

- Urtean zehar burutuko den “Kirola euskeraz” azpiekintza bideratu (kirol 
federazioei lotutako Alkarbideko lan-mahaiaren dinamizazioa barru) eta 
hitzarmenkide diren kirol elkarteen dinamikarekin uztartu. 
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- Gauzaturiko lanei buruzko txostenak egokitu. 
 

- “BETIKOA. GERTUKOA. Euskaraz eskatu, euskaraz eskaini” 
kanpainaren dinamizazioa eta burutzapena (eragileekin batzarrak, 
euskarriak prestatu, ekintzak antolatu –Argazki lehiaketa-, 
zabalkundea,…). 
 

 Artez enpresak burutu dituenak .-  Adjudikaziodunaren bitartez eta Euskara 
Zerbitzuaren koordinaziopean bete direnak: 

 
- Hitzarmenkide berri bakoitzari buruzko hizkuntza egoeraren diagnostikoa 

egin, beharrizanak neurtu, Diagnostikoaren arabera hitzarmena egokitu eta 
baliabideak eskaini. 

 
- Hitzarmenkide guztiei urtean zehar bi sasoi berezitan (maiatza-ekaina eta 

azaroa-abendua) bisitaldiak egin, urtean zehar izan diren ohiko 
harremanetatik aparte. 

 
- Hitzarmena sinatu dutenei zerbitzu iraunkorra eskaini (itzulpenak, errotulu 

edo kartel bereziak, hizkuntza aholkularitza, hiztegi  elektronikoak, agiri-
ereduak, agiriak.net, ikasare.net). 

 
- HINAT neurgailurako datuak jaso eta prozesatu (txostena osatu). 

 
- Kanpainaren begiraletzarako inkesta egin, hausnartu eta txostena osatu. 

 
- Kirol elkarteetan inkesta burutu eta kontraste taldeak eratu (JOKATU). 

Kultur eta aisi elkarteen atalean ere kontraste taldeak antolatu. 
 

- Komunikazio planarekin komunikazio iraunkorrarekin loturiko lanak bete. 
 

- Lan guztiei buruzko txostenak egokitu eta Euskara Zerbitzuarekin ohiko 
koordinazio bilkurak egin bi hilabeterik behin.  
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4.- BALORAZIO KUANTITATIBOA ETA KUALITATIBOA 
 

Balorazio kuantitatiboa (enpresak)  
 
ENPRESA TXIKIAK (hitzarmenkide kopuruaren bilakaera) 

Urtea 
Egozan 
enpresak 

Zarratu 
diranak 

Kanpoan 
geratutakoak 

Sartutako 
barriak 

Guztira 
amaieran 

2001 - - - 7 7 
2002 7 - - 2 9 
2003 9 - - 2 11 
2004 11 - - 11 22 
2005 22 - - 4 25 
2006 25 1 - 6 30 
2007 30 1 - 3 32 
2008 32 - - 4 36 
2009 36 - - 11 47 
2010 47 - - 2 49 
2011 49 2 - 1 48 
2012 48 - - - 48 
2013 48 1 - - 47 
2014 47 - - - 48 
2015 48 - - 4 52 
2016 52 - 1 - 51 
2017 51 0 0 0 51 
2018 51 0 0 0 54 
2019 54 5 - 1 51 
2020 51 - - 1 52 
2021 52 0 - 4 56 

 
 Itzulpenak eta zuzenketak (70.000 hitz baino gehiago) 
 Hizkuntza aldaketak: 40 
 
Kontuan hartu behar da merkataritza eta enpresa arloetako xede taldea, gorenetik 

jota, 1.300 ingurukoa dela,  Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren epigrafe guztietan 
agertzen direnak batuta (enpresa, merkataritza mota guztiak, profesionalak, 
autonomoak,…) eta  aintzat hartuta autonomo edo enpresa bera ere epigrafe 
desberdinetan jaso daitekeela. Beraz, xede taldearen  estimazioa (enpresak gehi 
merkataritza) gutxi gora-beherakoa dugu: hitzarmenkide ditugu 235 (xede taldearen 
%18,08).  

 
Aipatu behar da hitzarmenkideen artean esparru bakoitzeko ereduzkoak eta 

garrantzitsuenak daudela (langile kopuruagatik, herrian duten eraginagatik,…). 
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Balorazio kualitatiboa (enpresak) 
 
 Zerbitzuaren adjudikazioduna den Artez enpresaren Hinat neurgailua erabiltzen 
da bi urterik behin emaitzak argitzeko: 

 
 2006 2008 2011ko 

abendua 
2014ko 
abendua 

2016ko 
abendua 

2018 
abendua 

2020 
abendua 

2021 
abendua 

Enpresetan 
erabilera 

%49,88 %58,69 %55,76 %57,03 %62,26 %63,16 64,30 64,30 

 

Beste adierazle batzuk 2005 2006 2008 2009 2011 2016 2020 

Erabilera planak enpresetan 1 2 4 5 6 4 4 

 
Ondorioak: 
 

1.- Enpresa munduan emaitzak oso onak lortu ziren denbora gutxitan 
(2001etik 2011ra bitartean). 2001etik hona hitzarmenkide ditugun enpresa kopurua 
gehituz joan da urtetik urtera eta fideltasun/seriotasun handia erakusten dute. Erabilerak 
ere azkarrago egin izan du gora, baina azken urteetan apaldu egin da goranzko joera hori. 

 
2.- Euskararen erabilera dela-eta, goranzko joera dago orokorrean. Enpresa 

munduan izandako aurrera pausuak askoz gehiago izan dira urteetan zehar, baina azken 
bolada honetan alderantzizkoa gertatu dela igarri dugu; merkataritzan/ostalaritzan izan 
delako astindua.  

 
Aurrera begirako proposamena (enpresak) 
 
 Enpresa esparruan/lan munduan ekiteko bideari eutsi beharko diogu zintzo, bera 
delako hitzarmengintzaren bidez lorpenik handienak dituena. Hitzarmenak sinatzeaz 
gain, ereduzko enpresetan Erabilera Planak txertatzearekin jarraituko da, zoritxarreko 
krisiari aurre eginda.    
 
 Aipatzekoa da Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak enpresetako 
Erabilera planetarako azken urteetan egin dituzten deialdietan gure udalerriko enpresa 
kopuru esanguratsua islatzen dela (4 enpresa ertain gehi Maier), arlo horretan egiten den 
ahaleginaren seinale. 
 
 Hitzarmena sinatzeak zerbitzu pertsonala eskaintzea dakar, aholkularitza zerbitzu 
pribatu batek emango lukeen gisara. Zerbitzuak/pausuak: 

- Enpresaren diagnosia (hizkuntza paisaia, gaitasuna, baliabideak,…) 
- Egoeraren arabera, hitzarmenean helburuak adostu urte bakoitzeko. 
- Itzulpen zerbitzua eskaini. 
- Aldi baterako kartel eta errotuluak doan egokitu. 
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- Kartel ereduak doan eskaini. 
- Euskarazko euskarri informatikoen informazioa eskaini eta arruntenak doan 

egokitu. 
- Enpresaren tamainaren arabera, bigarren urterako Erabilera Plana moldatzea 

proposatu (Euskara Zerbitzuak egiten du lehenengoz Erabilera Plan hori eta 
aurrerantzean Artez enpresaren zerbitzua euren kabuz hartzea daukate 
garapenerako. Artez enpresa bera arduratzen da Jaurlaritzako eta Aldundiko 
diru laguntza deialdien kontuekin eta Udalak ere haiek emandakoaren arabera 
esleitzen ditu laguntzak). 

 
Balorazio kuantitatiboa (merkataritza)  
 

Hitzarmena sinatuta daukaten denda eta ostalariak (189), enpresa txiki (52) eta 
elkarteekin (59) elkarlanerako tresna dugu “Hitzargune” kanpaina. 
 
DENDAK 

Urtea Egozan dendak Zarratu diranak 
Kanpoan 
geratutakoak 

Sartutako 
barriak 

Guztira 
amaieran 

2001 76 - -2 10 84 

2002 80 - -6 5 79 

2003 64 - 14 20 98 

2004 98 5 2 9 100 

2005 100 2 2 12 108 

2006 108 7 - 15 116 

2007 116 5 - 9 120 

2008 120 2 2 4 120 

2009 120 2 - 9 127 

2010 127 1 - 5 131 

2011 131 1 - 7 137 

2012 137 1 - 4 140 

2013 140 3 - 9 146 

2014 161 3 - 27 185 

2015 185 17 - 3 171 

2016 170 3 - 17 184 

2017 184 6 - 28 206 

2018 206 0 - 2 208 

2019 208 13 1 2 196 

2020 196 7 - - 189 

2021 189 8 - 2 183 

 
 Itzulpenak eta errotuluak (325)  
 Hizkuntza aldaketak: 40 
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Kontuan hartu behar da merkataritza eta enpresa arloetako xede taldea, gorenetik 
jota, 1.300 ingurukoa dela,  Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren epigrafe guztietan 
agertzen direnak batuta (enpresa, merkataritza mota guztiak, profesionalak, 
autonomoak,…) eta  aintzat hartuta autonomo edo enpresa bera ere epigrafe 
desberdinetan jaso daitekeela. Beraz, xede taldearen  estimazioa (enpresak gehi 
merkataritza) gutxi gora-beherakoa dugu: hitzarmenkide ditugu 235 (xede taldearen 
%18,08).  

 
Aipatu behar da hitzarmenkideen artean esparru bakoitzeko ereduzkoak eta 

garrantzitsuenak daudela (langile kopuruagatik, herrian duten eraginagatik,…). 
 
Poztekoa: 2011koarekin alderatuta, hizkuntza aldaketak ia hirukoiztu egin dira 

merkataritza esparruan. 
 

Balorazio kualitatiboa (merkataritza) 
 

Zerbitzuaren adjudikazioduna den Artez enpresaren Hinat neurgailua erabiltzen 
da. Datuen irakurketa egiteko, kontuan hartu behar da 2006an 117 merkatari/ostalari 
zirela hitzarmenkide eta 2016an, ostera, 184. Beraz, erabileraren datuak 
hitzarmenkideenak izanik, erlatiboak dira eta hitzarmenkide kopuruaren arabera 
hausnartu behar dira. Gainera, 2004an dendak eta enpresak batera neurtu ziren (ordutik 
aurrera neurketa desberdinak egin dira arlo bakoitzean). 
 
 

 1993 2004 2006 2011 2014 2018 2020 2021 
Merkat/ostal 
(hitzargukoak) 

%38,35 
58 kide 

%53,99 
100 kide 

%66,23 
116 kide 

%66,92 
131 kide 

%65,97 
185 kide 

69,75 
206 kide 

67,47 
189 kide 

66,72 
193 kide 

 
 

Beste adierazle batzuk 2005 2006 2007 2008 2009 2011 

Eskainitako euskarri informatikoak 3 3 3 3     3 3 
Lan poltsetan dendarirako izena eman duten 
euskaldunak 

- - - 11 - - 

Lan poltsetan tabernarirako izena eman duten 
euskaldunak 

- - - 9 - - 

Euskara hutsean + eleberaz aurkeztutako 
fakturak udaletxean 

- - %20 - - %34,72 

 
 
 
Ondorioak: 
 

1.- Merkataritzan gora-behera gehiago dira enpresetan baino (azken fasean 
garbiketa lan bat egin ondoren, 189 hitzarmenkide daude merkataritzan) eta zailagoa 
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egiten izan da aurrera jotzea urteetan zehar, baina azken urteetan merkataritzan astindua 
egon da eta erabileran eta ezagutzan gora egin du nabarmen. 

 
2.- Erabilera altuagoa da merkataritzan (%67,47) enpresetan baino (%64,30) 

baina ez asko, berdintzen doa urteak joan ahala. Kasu bietan kaleko erabilera (2016an 
%49) ere gainditu egiten da. Nabarmendu egin behar da azken sei urteetan 47 denda eta 
taberna berri sartu direla eta gora egin duela indizeak nabarmen. Arrazoia, belaunaldi 
berriak sektoreaz jabetzen ari direla? Beti ere kontuan hartu behar da datu hauek 
hitzarmenkideenak direla, ez herriko merkataritza eta enpresa esparru osoarenak. 
 
 

Aurrera begirako proposamena (merkataritza) 
 
 Hartutako bideari jarraituko zaio, hau da, borondatez Euskara Zerbitzuarekin lan 
egin nahi duten merkatariekin hitzarmena sinatu eta zerbitzu pertsonala eskaini, 
aholkularitza zerbitzu pribatu batek emango lukeen gisara. Zerbitzuak/pausuak: 
  

- Saltokiaren/tabernaren diagnosia (hizkuntza paisaia, gaitasuna, baliabidea,…) 
- Egoeraren arabera, hitzarmenean helburuak adostu urte bakoitzeko. 
- Itzulpen zerbitzua eskaini. 
- Aldi baterako kartel eta errotuluak doan egokitu. 
- Kartel ereduak doan eskaini (merkealdikoak, eskaintza berezikoak,…). 
- Euskarazko euskarri informatikoen informazioa eskaini eta arruntenak doan 

egokitu. 
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Balorazio kuantitatiboa (elkarteak)  
 

Hitzarmena sinatuta daukaten 59 elkarteekin elkarlanerako tresna dugu “Geure 
berbie euskeraz” Hitzarmengintza kanpaina. Sinatu ez duten edo erantzun ez duten 
elkarteen artean badaude batzuk altan daudenak baina funtzionamendurik ez dutenak. 
 
ELKARTEAK 

Urtea Sinatu daben 
taldeak 

Sinatu ez 
dabenak 

Desagertutakoak 
Erantzun barik 
edo falta direnak 

2004 37 6 3 26 
2005 49 8 - 18 
2006 51 - - 24 
2007 57 - - 18 
2008 57 - - 18 
2009 57 - - 18 
2010 57 - - 18 
2011 58 - - 17 
2012 59 - - 16 
2016 59 - - 16 
2018 59 - - 16 
2019 59 - - 59 
2020 59 - - 59 
2021 59 - - 59 

 

- Elkarteetan guztira 11 hizkuntza aldaketa lortu dira. 

- Kirola: 8 hizkuntza aldaketa egon dira: gehienen kasuan sare sozialetan eta 

prentsan euskararen erabilera nabarmen areagotu da. 

- Kultura: ez da hizkuntza aldaketarik egon 

- Ongizatea eta besteak: 3 hizkuntza aldaketa egon dira 

- Itzulpenak: 30.000 hitz baino gehiago  

  
Nabaria da elkarteen atalean izandako lorpena: 76tik 59 ditugu hitzarmenkide, 

xede taldearen %77,33. 
 
Tartea eman behar kasu honetan JOKATU kanpainaren arrakastari, tailerretan 

kirol talderik garrantzisuenak parte hartu dutelako: Gernika Futbol Taldea, Saski Baloi 
Elkartea, Arkupe Pelota Elkartea, Rugby Taldea, Atletismo Elkartea. 
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Balorazio kualitatiboa (elkarteak) 
 
 Zerbitzuaren adjudikazioduna den Artez enpresaren Hinat neurgailua erabili izan 
da urte desberdinetan erabilera neurtzeko. Bilakaera ere ikus daiteke jarraiko koadroan 
(kontuan hartu behar da neurketak ez direla esparrukoak, baizik eta hitzarmenkide 
direnenenak. Dena dela, esparruan bizi dugun egoeratzat har daiteke, hitzarmenkide 
dugulako %77,33a  eta barru daudelako garrantzitsuenak: 
 
ELKARTE GUZTIEN erabileraren bilakaera (kultura, kirola, 
gaztedia, ongizatea): 

 2001 
urtea 

2006 
urtea 

2007 
urtea 

2008 
urtea 

2009 
urtea 

2012 
urtea 

2014 
urtea 

2016 
urtea 

2018 
urtea 

2019 
urtea 

Ezagutza %80 %82 %85 %85 -- %82,33 -- --   
Erabilera %52,04 %62,58 %64,12 %65,15 %63,50 %68,82 

Barru 
%44,66 
Kanpo 
%65 

%65,79 66,59 71,68 %72,33 
     

 
KULTUR/GAZTE ELKARTEAK ezagutza eta erabileraren bilakaera) 

 2001  2006 2012  2014  2016  2020 
Ezagutza %86 %88 %91 ---   
Erabilera % 56,50 % 72,76 % 87,69 

Barru %66 / Kanpo 
%91 

%81,78 82,26 %88,24 
   

 
ONGIZATE ELKARTEAK (ezagutza eta erabileraren bilakaera) 

 2001  2007  2012  2014  2016 2020 
Ezagutza --- --- %84    
Erabilera --- --- % 55,73 

Barru %26 / Kanpo %47 
 %51,24 %51,24 %52,36 

   

 
KIROL ELKARTEAK (ezagutza eta erabileraren bilakaera) 

 2001 
urtea 

2006 
urtea 

2012 urtea 2014 
urtea 

2016  
urtea 

2020 
urtea 

Ezagutza %78 %80 %79 --- ---- ---- 
Erabilera % 44 % 

56,50 
%63,05 

Barru %42 / Kanpo 
%57 

%63,13 %66,29 %76,39 
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Ondorioak: 
 

1.- 2019ko datu orokorrei dagokienean, kontuan hartzekoa da kirol elkarteen 
datua (erabilera %76,39) 2001eko datua baino 32 puntu gehiago. Poztekoa, zeren  
elkarteen erabilera orokorrarekiko aldea, eta batik bat kultur elkarteenarekikoa, asko 
murriztu da. Igoerarik nabarmenena izan duen Hitzarguneko atala dugu eta, gure ustez, 
esparru horretan egindako ahalegin bereziaren ondorio. Azken bolada honetan onerako 
aldaketa askotxo izan dira elkarte garrantzitsuenetan eta horrek eragina izan duela bistan 
dago (elkarteburu aldaketak izan direnean belaunaldi berrietako gazte gaituak jarri dituzte 
arduradun, entrenatzaileak eurak eta entrenatzaileen koordinatzaile postuak aldatu 
direnean ere euskaldun peto inplikatuak jarri dituzte elkarteetan,…). 

  
2.- Kanpora begirako erabilera oso altua da kirol esparruan. Ezagutza 

datuarekin alderatuta, erabilera altua da, kaleko erabilera ere gaindituz (kalekoa 2016an 
%49).  Zer egin asko dago oraindik kirol esparruan, euretan herritarren partaidetza 
ugariagoa delako kultur elkarteetan baino eta, ondorioz, eraginkorragoak ditugu kirol 
erakundeak gaur egun hizkuntza ohiturak finkatzerakoan.  

 
3.- Kultur Elkarteetan euskararen erabilerak bilakaera oso positiboa izan du 

2014ra arte (%81,78), kirol Elkarteena baino bilakaera positibo bizkorragoa; urte 
batzuetan, baina, egonkortu egin da erabilera eta azken bolada honetan egin du berriro 
gorantza (2020an %88,24). Dena dela, erreferente sendoa dugu kulturgintza euskararen 
erabilera areagotzeko eta dudarik barik esan dezakegu kultur elkarteetan biltzen ohi diren 
herritarrak euskaldunak direla batik bat.  

 
4.- Ongizate arloko elkarteak dira erabileran baxuen daudenak (%52,36) 

nahiz eta ezagutza altua izan. Nabaria da barruko erabileraren datu motela eta kanpokoa 
ere baxua izatea besteekin alderatuta. Arrazoietako bat da esparru horrekin dutela lotura 
kanpotik etorritako herritarrek eta ongizate arloko elkarteen jarduera ere eurei begirakoa 
izatea neurri handi batean.   

 
 

Aurrera begirako proposamena (elkarteak) 
 

 Hartutako bideari jarraituko zaio, hau da, borondatez Euskara Zerbitzuarekin lan 
egin nahi duten elkarteekin hitzarmena sinatu eta zerbitzu pertsonala eskaini, 
aholkularitza zerbitzu pribatu batek emango lukeen gisara. Zerbitzuak/pausuak: 
  

- Elkartearen diagnosia (hizkuntza paisaia, gaitasuna, baliabidea,…) 
- Egoeraren arabera, hitzarmenean helburuak adostu urte bakoitzeko. 
- Itzulpen zerbitzua eskaini. 
- Idazti ereduak egokitu. 
- Kartel ereduak doan eskaini. 
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- Euskarazko euskarri informatikoen informazioa eskaini eta arruntenak doan 
egokitu. 

- Kontraste taldeetan parte hartzeko gonbitea egin (batik bat kirol elkarteekin 
lantzen da, asertibitatea landu eta aurreiritziak baztertzea helburu). 

 
 Ahalegin berezia egin beharko da ongizate eta kirol arloko elkarteei begira. 
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5.- KRONOGRAMA 
Urtarrila  Komunikazio Plana finkatu / Kom. Iraunkorrerako ere  

 Merkataritza eta ostalaritzako merkealdiko deiak 

 Koordinazioa (Udala-Artez) 

 Begiraletza  

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
 

Otsaila  Astelehenetako merkatu plazako hitzarmen kanpaina 

 Koordinazio bilera (Udala- Euskalgintza- Kontseilua) 

 Kirol lan-mahaia (Alkarbide) / jarraipena 

 Prentsa artikulua 

 Foroa / Bloga 

 Alkarbideko lan mahaian parte hartu 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
 

Martxoa  Merkatari+bezero lan-mahaia eratu 

 Sektorekako lan-mahaia eratu 

 Enpresa txikietako bisitak 

 Kultur eta Aisi elkarteekin kontraste taldeak 

 Prentsa artikulua 

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Apirila  Enpresa txikietako bisitak 

 Elkarteetako jarraipenak 

 Kirol elkarteetako kontraste taldeak 

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Maiatza  Merkataritza eta Ostalaritzako bisitak 

 Koordinazio bilera (Udala-Artez) 
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 Foroa / Bloga 

 Alkarbideko lana mahaian parte hartu 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Ekaina  Enpresa txikietako bisitak 

 Elkarteetako jarraipenak 

 Prentsa artikulua 

 Berripapera (20. alea) 

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Uztaila  Urte erdiko balantzea 

 Koordinazioa (Udala-Artez) 

 Prentsa artikulua: sustapen jardueren informazioa 

 Motibazio kanpaina  

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Abuztua  Astelehenatako Merkatu plazako bisitak (jarraipenak) 

 Prentsa artikulua 

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Iraila  Merkataritza eta ostalaritzako bisitak 

 Enpresa txikietako bisitak 

 Koordinazioa (Udala-Artez) 

 Ziurtagiria zabaldu (Udala-Euskalgintza-Kontseilua) 

 Prentsa artikulua 

 Alkarbideko lan mahaia / Kaishop kanpaina antolatu 

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Urria  Ostalaritzako mahai zapiak (kanpaina puntuala) 

 Enpresa txikietako bisitak 
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 Elkarteetako bisitak 

 Kultur eta Aisi elkarteekin kontraste taldeak 

 Ziurtagiria zabaldu (Udala-Euskalgintza-Kontseilua) 

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
Azaroa  Aldizkaria 

 Kirol elkarteetako kontraste taldeak 

 Hizkuntza tailerra 

 Koordinazioa (Udala-Artez) 

 Begiraletza 

 Foroa / Bloga 

 Hizkuntza aholkularitza 

 “Betikoa. Gertukoa. Euskaraz eskatu, euskaraz erosi” kanpaina burutu 

 Itzulpen zerbitzua 
 

Abendua  Merkataritza: merkealdira aurreko deiak 

 Enpresa txikietako bisitak 

 Elkarteetako bisitak 

 Abixadan 

 Ziurtagiria banatu (Udala-Euskalgintza-Kontseilua) 

 Foroa / Bloga 

 Enpresetako Euskara Planetarako diru laguntzak esleitu 

 “Betiko. Gertukoa,…” kanpainaren amaiera ekitaldia 

 Hizkuntza aholkularitza 

 Itzulpen zerbitzua 
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6.- ERAGILEAK ETA BALIABIDEAK 
 
Eragileak: 
 

- Euskara Zerbitzua: kanpainaren antolaketa, koordinazioa, harreman zuzenak, 
dinamizazioa eta zabalkundea. 

- Kultur Etxea: azpiegitura (zerbitzuaren kokalekua) eta zabalkundea. 
- Artez enpresa (aholkularitza eta laguntza teknikoa). 
- Urdaibai Rugby Eskola, kanpaina berezietarako begiraletza. 
- Gizarte Erakundeen Kontseilua (hitzarmena bitarteko, Euskara Zerbitzuarekin 

elkarlanean): merkataritza eta enpresetarako ekintzak. 
- Ziurtagiriaren elkartea (Bai euskarari ziurtagiriaren sustapenerako) 
- Euskalgintzako eragileak (Busturialdean euskaraz bizi Elkartea,…, 

Kontseiluaren urteko ekintzak dinamizatzen laguntzeko)  
- Gernika Merkatari elkartuak: hitzarmenaren bidez, bazkideekiko zubiak 

jorratu. 
- Alkarbideko arlo sozioekonomikoari buruzko lan mahaia, lurralde mailako 

kanpaina moldatu eta burutzeko. 
- HPS, “Betikoa.Gertukoa” kanpainari dagokion koordinaziorako. 

 
Giza baliabideak: 
 

- Euskara Zerbitzua: HNT teknikaria eta kanpainarako dinamizatzailea. 
- Busturialdean euskaraz Bizi (begirale bat). 
- Artez enpresa (aholkularitza zerbitzuaren adjudikazioduna): koordinaziorako 

teknikaria, itzulpen zerbitzua eta kanpainako arduretarako teknikaria. 
- Urdaibai Rugby Eskolako 6 begirale kanpaina berezietarako. 
- Merkatari elkartea: merkataritzako teknikaria 
- Alkarbideko lan mahaiko koordinatzailea. 

 
Diru baliabideak.- Euskara Arloak 2021eko udal aurrekontuan izan dituenak. 
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7.- AURREKONTUA - GASTUAK 
 
Gastuak 
Zerbitzu-kontratazioa (2021eko urriaren 31ra artekoa), Artez enpresa: 
- Aholkularitza 816,68 x 10 = 8.166,80 
-  Prestakuntza 2.100 x 10 = 21.100 

29.266,80 

Zerbitzu-kontratazioa (2021eko urriaren 31tik abenduaren 31ra): Artez 
enpresa:  Aholkularitza+prestakuntza 1.381,16 x 3 = 4.143,48               

4.143,48 

Euskara dinamizatzailea:  Kanpainaren dinamizazioa eta koordinazioa 25.165,00 
 

Bai Euskarari Ziurtagiria:  
- Ziurtagiriak berriztatzea….  1.555,82 
- Aholkularitza eta koordinazio lana… 800 

2.355,82 

Enpresetako Euskara Planetarako diru-laguntzak  8.000,00 
“Betikoa. Gertukoa” kanpainakoak: 

- Euskarrien diseinu (Imetza)………….… 156,60 
- Hitza (publizitatea)………………..……. 861,55 
- Comunicaciones y Ocio SL (biniloak busean). 1.573,00 
- Biklik (diptikoa/argazki lehiaketa)……..  665,50 
- Sari nagusia (Dionisia)…………………  150,00 
- Bigarren saria (Iñurri Igorria liburudenda).. 110,70 
- Xabier Goiria (dinamizazio lanak)……… 678,81 

4.196,16 

Beste gastu batzuk: 
- Biklik (Hitzargune-rako rollup-a)…..  254,10 

254,10 

GUZTIRA 73.381,36 
 

Diru sarrerak 
Bizkaiko Foru Aldundiaren diru laguntza 4.545,87 

 
Defizita 
Gastuak guztira 73.381,36 
Diru sarrerak guztira 4.545,87 
Defizita guztira 68.835,49 

 
Gernika-Lumon, 2022ko urtarrilean. 

 
 
 
 

        Iñigo Magunagoikoetxea Agirre                              Bittor Zarrabeitia Bengoa 
            Euskara Arloko Zinegotzia                          Hizk. Normalizaziorako Teknikaria 
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1. eranskina 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTEZ ENPRESA 
2020 URTE AMAIERAKO MEMORIAREN LABURPENA 
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2021 URTE AMAIERAKO MEMORIAREN LABURPENA 
 

1. HITZARGUNEKO KIDE KOPURUA 
 

a. MERKATARITZA 
 

Urtea 
Guztira 

hasieran 
Zarratu 

diranak 
Kanpoan 

geratutakoak 
Sartutak

o barriak 
Guztira 

amaieran 
2013 140 1 - 22 161 
2014 161 3 - 27 185 
2015 185 17 - 3 171 
2016 170 3 - 17 184 
2017 184 6 - 1 206 
2018 206 0 - 2 208 
2019 208 13 1 2 196 
2020 196 7   189 
2021 189 8 - 2 183 

 
 

b. ENPRESA TXIKIAK 
 

Urtea 
Guztira 

hasieran 
Zarratu 

diranak 
Kanpoan 

geratutakoak 
Sartutak

o barriak 
Guztira 

amaieran 
2013 48 2 - 0 48 
2014 48 0 - 0 48 
2015 48 0 - 4 52 
2016 52 1 - 0 51 
2017 51 0 - 0 51 
2018 51 0 - 3 54 
2019 54 5 - 1 51 
2020 51 0 - 1 52 
2021 52 0  4 56 

 
 

c. ALKARTEAK 
 

Urtea 
Guztira 

hasieran 
Zarratu 

diranak 
Kanpoan 

geratutakoak 
Sartutak

o barriak 
Guztira 

amaieran 
2013 59 - - 0 59 
2014 59 - - 0 59 
2015 59 - - 0 59 
2016 59 - - 0 59 
2017 59 - - 0 59 
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2018 59 - - 0 59 
2019 59 - - 0 59 
2020 59 - - 0 59 
2021 59   0 59 

 
 

2. MATERIALA ETA ITZULPENAK 
 
Denda eta ostalariei 325 errotulu eta itzulpen egin zaizkie.   

Enpresa txikiei itzulpenak eta zuzenketak: 70.000  hitz baino gehiago 

Elkarteei itzulpenak eta zuzenketak: 30.000 hitz baino gehiago egin jakez (bereziki Gernika 

Gogoratuz, KESB, GRT, Kosnoaga Igeriketa elkartea eta Gernika Jai Alai).  

 
3. HIZKUNTZA ALDAKETAK 

 
Hizkuntza aldaketei dagokienez, merkataritzan  40 hizkuntza aldaketa egin dituzte. Sare 

sozialetan be gora egin dau euskararen erabilerak.  

Enpresa txikietan 40 hizkuntza aldaketa egin dira.  

 

Elkarteetan guztira 11 hizkuntza aldaketa lortu dira. 

Kirola: 8 hizkuntza aldaketa egon dira. Gehienen kasuan sare sozialetan eta prentsan 

euskararen erabilera nabarmen areagotu da. Baita bazkideekiko idatzizko komunikazioan ere. 

Kultura: ez da hizkuntza alketarik egon 

Ongizatea eta besteak: 3 hizkuntza aldaketa egon dira 

 
4. HIZKUNTZA EGOERA 

 
 

            Elkarteak 2021 hasieran 2021 amaieran aldea 
Kirola 74,77 77,60  + 2,83 
Kultura 88,24 88,24 --- 
Ongizate arloa 52,12 52,54  +0, 18 

 
 
 
 

 Hizkuntza egoera 
 2021 hasieran 2021 amaieran aldea 
Merkataritza %66,72 %66,72 - 
Enpresa txikiak %64,30 %64,30 - 
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2. eranskina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BAI Euskarari ziurtagiri banaketa (ploterra,  
argazkia eta artikulua-2021) 
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3. eranskina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BETIKOA, GERTUKOA” KANPAINAREN 
DINAMIZAZIOA (Jaurlaritza HPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

 
 
(gutuna merkatariei) 
 
Lagun hori: 
 
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak merkataritzan euskara 

sustatzeko kanpaina aurkeztuko du azaroaren 17an. “Merkataritzan Euskaraz” 
kanpainaren helburua tokiko merkataritzan euskararen erabilera sustatzea eta 
merkatari nahiz bezero euskaldunak aktibatzea da.  

 
Ekimen hau hainbat eragilerekin elkarlanean bideratu da eta EAEko udal askok 

bat egin dute proiektuarekin, tartean gureak. Kanpaina honek, baina, ez luke zentzurik 
izango merkatarien parte hartzerik gabe. Horregatik, zuregana jo nahi izan dugu, 
kanpaina honen zabalkundean eta gure herriko denda eta tabernetan euskararen 
erabilera areagotzen lagun gaitzazun.  

 
Gure denda edo tabernetan maiz entzuten dugu “Jarri betikoa”; konfiantzazko 

harremana dela adierazten digu esaldi horrek, gertukoa, betikoa… Honela, euskara 
egunerokotasunean erabiltzeko hizkuntza gisa eta konfiantza sortzeko bide gisa 
aurkezten du kanpainak, “Betikoa. Gertukoa. Eskatu euskaraz, eskaini euskaraz” 
lelopean. Mezu hori da, hain zuzen, kanpainaren ardatza.  

 
Kanpainaren zabalkunderako euskarri ezberdinak erabiliko ditugu: telebistarako 

spota, irratirako iragarkia, kartelak, bannerrak, prentsa idatzirako iragarkiak…. Laster 
materiala banatzen hasiko gara, eta zure establezimenduan kartelak jartzeko gonbitea 
egingo dizugu. Halaber, kanpainaren mezuarekin bat egin eta zure bezeroekin, ahal den 
guztietan, euskaraz egin dezazula eskatu nahi dizugu. 

 
Azaroaren 17tik aurrera, kanpainari buruzko informazioa, spota eta kartela Eusko 

Jaurlaritzako webgunean ikusi ahal izango dituzula jakinarazten dizugu. 
 

Azkenik, lerro hauek baliatu nahi ditut aldez aurretik eskerrak emateko. Kanpaina 
arrakastatsua izango delakoan, eta guztion artean euskararen erabilera areagotzeko 
pausoak ematen jarraituko dugulakoan, jaso ezazu agur bero bat.  

 
 

Gernika-Lumon, 2021eko azaroaren 16a 
 
 
 

Jose Maria Gorroño Etxebarrieta 
Gernika-Lumoko Alkatea 
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BETIKOA GERTUKOA  

ESKATU EUSKARAZ, ESKAINI EUSKARAZ - 2021 

DINAMIZAZIOA 
 

HPStik prentsaurreko orokorra: azaroak 17  

ESKATUTAKO EUSKARRIAK 

 Bidebuserako biniloa eta kartela. 

 Hitzako iragarkiak 

 Bideoa zuzenean hedatzeko eta Oizmendirekin elkarlanean ere bai 

 Sare sozialetarako materiala 

 

HERRITARRAK AKTIBATZEKO ARGAZKI LEHIAKETA 

 Xede taldea: herritarrak 

 Betiko komertzioaren ideia irudikatuko duen argazki lehiaketa.  

 2 kategoria 

o A kategoria: Klasikoa 

o B kategoria: Digitala 

 Parte hartzeko irizpide orokorrak: 

o Gaia: betiko komertzioa. 

o 16 urte beteta izan behar dira. 

o Kategoria 2 egongo dira. 

o Kategoria bietan parte hartu daiteke, beti ere kategoria 

bakoitzerako aurkeztutako argazkia desberdina bada. 

o Argazkian agertzen den komertzioa HITZARGUNE kanpainan 

dagoena izan behar da. 

o Argazkiek testuren bat eraman behar dute, euskaraz. 

o Sarituko dena: originaltasuna. 
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o Kategoria bakoitzean 3 sari emango dira. Herriko saltokietan 

gastatzeko bonoa (Hitzargune kanpainan parte hartzen duten 

saltokietan). 

 1. Saria: 150 euroko bonoa  

 2. Saria 100 euroko bonoa 

 3. Saria 50 euroko bonoa 

o Aurkezteko modua: 

 A kategoria: emailez bidali argazkiak 

euskerateknikaria@gernika-lumo.eus helbidera. Datu 

hauek jasota: izen-abizenak eta telefonoa 

o B kategoria: Instagramen igo behar dira “Betikoa.Gernika” 

hashtag-a erabilita. 

 A kategoriara aurkeztutako argazkiak arkuetan jarriko ditugu ikusgai. 

 B kategoriara aurkeztutako argazkiak Instagramen egongo dira 

“betikoa.Gernika” hashtag-a. 

 Herritarrek bozkatuko dute: 

o A kategoriako bozketa: Google-eko lotura bat egongo da QR kode 

baten bidez herritarren bozketa egin dezaten, paneletan. Bozka 

gehien jasotzen dituztenak izango dira saridunak. 

o B kategoriako bozketa: Instagramen “atsegin dut” gehien dituen 

argazkiak izango dira sarituak 

 Epeak: 

o Argazkia aurkezteko epea: 

 Azaroaren 18tik 28ra (baiak barne) 

o Bozketa egiteko epea: 

 Azaroaren 29tik abenduaren 2ra (biak barne) 

 Sarien banaketa: abenduaren 3an.  
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KRONOGRAMA 

Azaroak 2 -3 Merkatarien elkartearekin eta merkataritza sailarekin 

koordinatu 

Azaroak 15 Herritarrei hedapena egiteko testua eta euskarriak 

finkatu (sare sozialak, whatsapp bidez, Oizmendi) 

Azaroak 17 Kanpainaren hedapen orokorra egin, gure ekintzak 

gehituta. 

Merkatarien elkartearen bidez eta Hitzarguneko 

hedapenaren bidez 

Azaroak 18- 28 Argazkiak jasotzeko epea 

Azaroak 29-

abenduak 2 

Argazkiak arkuetan jarri (jaso ahala) 

Bozketa egiteko epea irekita 

Abenduak 3 Irabazlea zein izan den argitaratu 

Sare sozialak, whatsapp… 

Irabazleari berari zuzenean 

Argazki bat atera zinegotziarekin batera 
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4.eranskina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“HITZARGUNE” BERRIPAPERA 
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