
1- Bileretan parte hartuz 

2 -      euskara@azkoitia.net 

3 -      943 857 175 (Jasone)

4 - Euskara zerbitzutik pasa, Idazkaritzan gaude.

5 -  Liburuxkaren bukaeran dagoen “Azkoitian 
euskara bultzatzeko NIRE PROPOSAMENA” 
bete, moztu eta udaletxean utzi 

El nuevo plan de euskera entrará en vigor el 1 de enero de 
2015. Se elaborará mediante la participación ciudadana. 
Realiza tu propuesta. Último dìa para recibir propuetas: 
30 de octubre. Vias para realizar las propuestas:

• Participar en las reuniones

• Enviar un mensaje a      euskara@azkoitia.net

• Llamar al tel.       943857175 (Jasone)

• Pasar por el servicio de euskera situado en Secretaría

• Rellenar y entregar en la oficina de atención al 
ciudadano/a el apartado que para tal fin hemos 
reservado al final del folleto

1. Euskara eta Azkoitia liburuxka banatzea. 

2. Bilera: 2014ko kale-erabileraren emaitzak 
eta euskara bultzatzeko udaletik egin dena 
aurkeztea.
• Urriaren 23a, osteguna
  18:30ean, Elkargunean

3. Herritarren proposamenak jasotzeko azken 
eguna urriaren 30a.

4. Bilera: Jasotako proposamenak azaldu, 
aztertu eta euskara plan berriaren zirriborroa 
adosteko.
• Azaroaren 13a, osteguna
  18:30ean, Elkargunean

5. Plan berriaren zirriborroa euskara mahaiari 
eta batzordeari aurkeztea azaroaren 19a.

6. Plenoak behin betirako 2018 arteko euskara 
plana onartzea. Azaroa-abendua.

7. Plana martxan jartzea 2015eko urtarrila.

8. Onartutako planaren berri herritarrei ematea. 
Abendua-2015eko otsaila.

PARTE HARTZE EGUTEGIA PROPOSAMENAK 
EGITEKO BIDEAK

Euskara eta Azkoitia 
• Indarrean den euskararen plangintza 

abenduaren 31n bukatuko da. 

• Azkoitian euskara bultzatzeko plan 
berria 2015eko urtarrilaren 1ean  
martxan izan behar du Udalbatzak 
onartu eta gero.

• Hurrengo orrietan duzue euskarak 
Azkoitian duen egoera.

• Zuen proposamenak behar ditugu 
gure nahia eta helburua betetzeko: 
Azkoitian euskaraz bizitzeko aukera 
bermatzea. 
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AZKOITIKO EUSKARAREN POLITIKA HERRITARREKIN ADOSTEKO PARTE HARTZE PROZESUA  
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• Euskara ordezkapen prozesua jasaten ari delako eta geure bizitzako eremu batzuetan 
espainiera eta beste hizkuntza batzuk euskara desagerrarazten ari direlako. Azkoitiko Udalak 
azkoitiarrei bizitzako esparru guztietan euskara erabiltzeko aukera bermatu nahi die.

• Gizarte berean bi hizkuntza daudenean funtzio guztietarako, bat alperrik dago. Horregatik, 
ahulena gero eta gutxiago erabiliko da eta handik gutxira neurriak hartu ezean, betirako 
desagertuko da. 
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AZKOITIKO UDALETIK ZERGATIK ARI GARA 
BULTZATZEN EUSKARA? 

Azkoitian eta euskal gizartean azken 40 urtetik 
honako aldaketak handiak izan dira eta horrek 
lotura zuzena du euskararen gaur egungo 
egoerarekin. 

XX. mende hasieran Azkoitira bizitzera zetorrenak 
nahiz eta euskaraz ez jakin, ikasi egiten zuen 
herria euskaraz bizi zelako. Baina, 1970ko 
hamarkadan egoera bestelako zen. Irakaskuntza 
eta administrazioa gaztelera hutsez ziren. Hasi 
berria zen telebista ere. Francoren diktadurak 
euskara erabiltzea debekatu zuen. Enpresek 
behar zituzten bezain beste langile ez zeuden 
herrian ezta eskualdean ere, eta Estatuko lurralde 
ezberdinetatik Azkoitira heldu ziren langileak. 
Faktore guzti horiek batera eman ziren eta handik 
gutxira herrian gauza guztiak egiteko euskara eta 
gaztelania zeuden. 

Ordezkapen prozesua
Gainera, kanpotik datorren hizkuntzak normalean 
nagusitasun politikoa eta ofizialtasuna du eta 
kontu garrantzitsuetarako, hau da, udalera, 
medikuarengana, eskolara edota epaitegira 
joateko erabiltzen da. Horregatik, bertako hizkuntza 
makaldu, balioa galdu eta familia eta lagun artera 
baztertzen da. Horretaz gain, zenbait herritarrek 
beraien hizkuntza eta kultura alde batera utziz, 
erdara eta erdal kultura beretzat hartzen dute. 
Aldaketa hori gehienetan konturatzeke berez 
inguruak bultzatuta egiten da. Hori pasatzen 
zaion hizkuntzari ordezkapen prozesuan sartuta 
dagoela esaten zaio. Ordezkapen prozesu horren 
bukaera hizkuntza ahulena, gure kasuan euskara, 
desagertzea da. 

Herrigintzatik azken berrogeita hamar urteotan 
gau eskolak antolatuz, ikastolak sortuz, herri 
aldizkariak kaleratuz,... prozesu hori atzeratzea 
lortu bada ere, ez da gelditu. 

Azkoitian prozesua beste toki batzuetan baino 
motelagoa da, oraindik euskaraz bizi daitekeelako, 
baina, horrek ez du esanahi ez denik hasi.

Aurrekoarengatik, eta udalak Gernikako Estatutua 
eta Euskararen Legea betetzeko  emakumeen 
edota ingurumen arloetan egiten duen bezalaxe, 
euskaren politika ere diseinatu behar du. 

Plangintza hori da udal barrura eta herrira begira 
udalak euskara bultzatzeko egingo duen ekintzen 
bilduma. Kontuan hartzen diren arloak, berriz, 
honakoak: 

• Familia  

• Irakaskuntza

• Euskalduntze-alfabetatzea

• Administrazioa 

• Gune geografiko euskaldunak

• Arlo soziekonomikoa

• Aisia eta kirola     
• Liburugintza

• Kulturgintza

• Hedabideak

• Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

• Sentsibilizaioa eta motibazioa

• Infomazioaren eta komunikazioaren teknologiak 

• Publizitatea 

• Barruko proiekzioa

• Kanpoko proiekzioa

Los cambios sociales de los últimos 40 años han 
favorecido el uso del castellano y no del euskera. 
Motivo por el que el euskera sufre un proceso de 
sustitución por el castellano. Por lo tanto, es nuestra 
responsabilidad la labor de impulsar políticas a favor 
del euskera como regula la ley.
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Herritarrek euskara ulertu, hitz egin, irakurri eta idazteko duten ahalmenaren arabera 3 hiztun mota daude:

4 herritarretatik 3 
euskaldunak dira

De cada 4 ciudadanos/as 
3 dominan el euskera

Haur eta gazteak 
dira euskaldunenak

El porcentaje mayor de
vasco-parlantes se centra 
en la franja de edad 2-34 años

3

EUSKARAREN GAUR EGUNGO EGOERA AZKOITIAN 
• Azkoitian zenbatek dakigu euskaraz? 

Erdaldunak. Ez dutenak 
euskaraz batere hitz egin, 
ez ondo  ulertzen ezta 
irakurtzen ere.

Euskaldunak. Euskaraz 
ondo ulertu eta hitz egiten 
dutenak.

Ia euskaldunak. Euskaraz 
kostata hitz egin edo, hitz 
egin ez arren, ondo ulertu 
eta  irakurtzen dutenak.

Ia Euskaldunak
%12,9

Erdaldunak
%12,6

Euskaldunak
%74,5

Iturria: EUSTAT, Biztanleria eta etxebizitzen estatistikaK, 2011.

Iturria: EUSTAT, Biztanleria eta etxebizitzen estatistikaK, 2011.

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak
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%14,1 %14,1
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%75,8
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%86,5

%8,4
%3,9 %3,5

%9,9

Euskarazko hizkuntza-gaitasuna, Azkoitia, 2011 (%).

Azkoitiko hiztunen euskara-gaitasuna adin taldeen arabera, 2011 (%).
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       • Azkoitian zenbatek hitz egiten dugu euskaraz? EUSKARAREN GAUR EGUNGO EGOERA AZKOITIAN

Beste bat
%4,3

Gazteleraz
%34,4

Euskaraz
%61,3

10 elkarrizketatatik 
6 euskaraz dira 

De cada 10 conversaciones 
6 son en euskera

Eskualdean makal
Hori horrela da Euskal Herrian, EAEn eta Gipuzkoan 
baino euskaldun gehiago daudelako Azkoitian. 
Baina, Urola kostako eskualdea osatzen duten 
zenbait herritan baino gutxiago. Getarian, Azpeitian 
eta Zestoan herritarren %80tik gora euskaraz daki. 

El uso del euskera en Azkoitia es 10 
puntos menor a la media comarcal

Euskaldunen %a Euskararen 
kale erabilera

%74,5

%61,3

%27,6

%13,3

%37,4

%16,1

%52,9

%77

%71,5

%32,7
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Euskararen kale-erabilera Azkoitia, 2014. urtean: 
emaitza orokorra (%).

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Azkoitiko hizkuntza-erabileraren kale-neurketa, 2014.

Iturria: Erabilerarako, Soziolinguistika Klusterrak, Azkoitiko hizkuntza-erabileraren 
kale-neurketa, 2014 eta Euskal Herriko hizkuntza erabileraren kale-neurketa, 
2011. Hizkuntza-gaitasunerako, Soziolinguistika Klusterra, Euskararen Datu 
Basea eta EUSTAT, Biztanleria eta Etxebizitzen Estatistikak, 2011.

Hizkuntza gaitasuna eta kale-erabilera, Euskal Herria, EAE, 
Gipuzkoa, Urola Kosta eta Azkoitia,  2011-2014 (%).
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       • Azkoitian zenbatek hitz egiten dugu euskaraz? 

Emakumezkoek eta gizonezkoen 
artean ez dago alderik

Hombres y mujeres hacen  
un uso similar del euskera

%62,9
%59,2
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Emakumeak Gizonak

Gazteak eta haurrak dira euskaraz 
gehien hitz egiten dutenak 
Euskal Herriko hurrenkera adinaren arabera da 
haurrak, gazteak, helduak eta adinekoak. Azkoitian 
gazteek (%75,4) aurre hartu die umeei (%72,7).

Helduek dira erabilera bajuena dutenak (%53,6).

Las personas menores de 34 años son 
las que más usan el euskera

%72,7
%75,4

%53,6

%60,8
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Hizkuntzen kale-erabilera, sexuaren arabera.  
Azkoitia, 2014 (euskaraz, %). 

Hizkuntzen kale-erabilera, adinaren arabera.  
Azkoitia, 2014 (euskaraz, %). 

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Azkoitiko hizkuntza-erabileraren kale-neurketa, 2014.

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Azkoitiko hizkuntza-erabileraren kale-neurketa, 2014.

Haurrak Gazteak Helduak Nagusiak

5
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6

Nagusiak
bakarrik

EUSKARAREN GAUR EGUNGO EGOERA AZKOITIAN
• Euskararen kale-erabilera eta haurren presentzia 

Haurrak euren artean 
4tik 3tan euskaraz

De cada 4 conversaciones infantiles  
3 son en euskera
 

Talde nahastuetan haurrek nagusiek 
baino gehiago hitz egiten dute euskaraz

En los grupos mixtos los y las niñas hablan
más en euskera que las personas adultas
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Hizkuntzen kale-erabilera, solas-taldearen  
osaketaren arabera. Azkoitia, 2014 (euskaraz, %). 

Hizkuntzen kale-erabilera, haur eta nagusiz 
osatutako taldeetan, solaskidearen arabera. 
Azkoitia, 2014 (euskaraz, %). 

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Azkoitiko hizkuntza-erabileraren 
kale-neurketa, 2014.

Iturria: Soziolinguistika Klusterra, Azkoitiko hizkuntza-erabileraren 
kale-neurketa, 2014.

Haurrak
bakarrik

Nahastuta

Nahastuta Nagusia
hitz egiten

Haurra
hitz egiten
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7

Udala euskaraz funtzionatzeko plana 2003tik 
dago martxan.

Azkoitiko toponimia jaso da. Beraz, herriko leku 
izenak euskaraz nola idatzi behar diren finkatu da. 

Gure nagusi euskaldunen herri hizkera eta makina 
bat kontakizun eta testigantza bideoz jaso dira 
Ahotsak egitasmoaren bidez eta interneten 
daude ikus eta entzungai. 

Gazteek bertsolaritzaren oinarrizko ezagutza 
eskoletan Gu ere bertsotan programaren 
bitartez jasotzen dute.

EAEtik kanpo etorritako ikasleek euskara 
lehenbailehen ikasteko eskola orduz kanpo 
Mundukoloreak euskarazko errefortzu eskolak 
doan jasotzen dituzte.

Mintzalagunari esker euskaldunak eta euskaraz 
hitz egiteko ohitura eta erraztasunik ez dutenak 
astean behin ordubete gutxienez elkartzen dira 
euskaraz hitz egiteko. 

Gazteen artean euskaraz irakurtzeko ohitura 
bultzatzeko urritik martxo arte DBH 4. mailakoei 
Gaztezulo hilabetekaria banatzen zaie. 

Pirritx eta Porrotx pailazoen Irria aldizkariaren 
ale bana banatzen da, berriz, anbulatorioan, 
ludotekan eta AEK euskaltegian. Floreagan 3 
urteko gelatik lehen hezkuntzako 3. maila arte 
mailako alea uzten da eta Ikastolan bina ale. 

Diru-laguntzak
Herriko establezimenduetan euskararen erabilera 
handitzeko Bai Euskarari ziurtagiria, arlokako 
gidaliburuak eta kanpoko errotulua, irudi 
korporatiboa (poltsak, autoen errotulazioa, 
fakturak, menuak,...), programa informatikoak 
eta web guneak euskaraz jartzeko edota 
sortzeko laguntzak ematen dira. 

Diru-laguntzak ematen zaizkio Maxixatzen 
euskaldunon elkarteari urteko egitasmoa egiteko 
eta Erlo telebista eta Urola Kostako Hitza 
egunkariari ere bai. 

Euskara ikasi edota udako ikastaroak 
euskaraz egiteagatik ere laguntzak ematen dira. 
Baita Azkoitiko enpresetan euskara planak 
martxan jarri edota garatzeagatik ere. 

Maxixatzenek eta AEK euskaltegiak udalak kultur 
etxean utzitako geletan dute egoitza. Euskaltegiak 
bertako 3. solairuko gelak dabiltza euskarazko 
klaseak emateko. 

Iazko udaran sortu zen Euskara Mahaiko 
partaidea da udala. Bertatik antolatu ziren 
abenduaren 3an, euskararen nazioarteko 
egunean, plazan eguerdian eskola guztiekin eta 
arratsaldean herritarrekin egindako ekitaldiak. 
Egunerako prestatutako manifestua irrakurri zen 
eta Behin betiko kantuarekin eta Xabier Euzkitzeren 
Gure hizkuntza bertsoekin osatu zien ekitaldiak. 
Arratsaldean Udane Juaristik diseinatutako 
murala Goikolosako paretan itsatsita dagoena 
margotu zen. 

Desde el ayuntamiento para subsanar las necesidades 
y carencias en el uso del euskera hemos puesto en 
marcha distintos programas, planes y actividades. El 
plan para que el ayuntamiendo funcione en eukera 
se aprobo en 2003. Hemos recopilado la toponimia 
y el dialecto de Azkoitia. Para que las/los jóvenes 
conozcan el bersolarismo impartimos clases en 
horario escolar. Como actividad extraescolar damos 
clases de euskera a escolares procedentes de fuera 
de la CAV para que aprendan euskera cuanto antes. 
Mediante el programa mintzalagun hablan en euskera 
las personas que dominan bien el euskera y aquellas 
que por falta de costumbre o oportunidades no tienen 
esa facilidad. En 4º de la ESO repartimos la revista 
Gaztezulo y en el anbulatorio, ludoteca, euskaltegi y 
en las escuelas la revista Irria de los payasos Pirritx 
y Porrotx. Concedemos subvenciones para aprender 
euskera, desarrollar planes de euskera en las 
empresas y por poner en euskera el rótulo, el paisaje 
lingüístico, la página web y el programa informático de 
los comercios. También damos ayudas a Maxixatzen, 
a Erlo telebista y al periodíco Urola Kostako Hitza. 
Formamos parte de la mesa sectorial del euskera que 
se creo el año pasado.

UDALETIK EGIN 
DUGUNA

• Euskara zerbitzutik saiatu gara zenbait 
arloetako behar eta gabeziei erantzuten
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AURRERANTZEAN ZER?

Izen-abizenak:         NAN:    

Tel.:     e-posta:    Helbidea:

Harrera bulegoko ordutegia:
astelehenetik ostegunera 08:00-18:00 / ostiraletan 08:00-15:00 /larunbatetan  10:00-12:00

Ditugun emaitzak hobetzeko (euskaldunak %74,5 eta euskararen kale-erabilera %61,3) zuen 
proposamenak behar ditugu. Hona hemen tartea eta aukera zuen proposamenak egiteko. 
Jasotako proposamen guztiak aztertu eta erantzungo ditugu. Gainera, egingarriak direnak 
plangintza berrian sartuko ditugu.  

Liburuxka honetan azaldutakoa da ditugun 
baliabide ekonomiko eta pertsonalekin egiten 
duguna eta momentuan ditugun emaitzak. 

Udal moduan gure nahia da datu horiek hobetzea. 
Horregatik, eskertuko genizueke hurrengo 
urteetako erronkak definitzen laguntzea. Bakoitzak 
dagoen lekutik gauzak ezberdin ikusten dituelako 
eta gure asmoa delako denon artean beharrak, 
hutsuneak, nahiak eta interesak jasotzea, Azkoitian 
euskaraz gero eta leku handiagoa izateko. 

Horregatik, nahiko genuke jakin orain arte udaletik 
egin diren ekintza eta programetatik zer indartuko 

zenuketen, zer murriztuko zenuketen eta zer 
proposamen berri dituzuen.  

Horretarako azpian dagoen “Azkoitian euskara 
bultzatzeko NIRE PROPOSAMENA”  bete, moztu 
eta udaletxeko harreran utzi urriaren 30a baino 
lehen ala bertako galderei erantzuteko jarri gurekin 
harremanetan aurrez aurre, telefonoz ala e-postaz. 

Necesitamos tu propuesta para mejorar los resultados 
actuales (personas que dominan el euskera 74,5% 
y uso del euskera 61,3%). Queremos saber de los 
programas y actividades que hoy día realizamos desde 
el ayuntamiento, cual o cuales limitarías o reforzarías y 
si tienes alguna propuesta para incluir en el nuevo plan.

INDARTUKO nukeena
eta arrazoia 

MURRIZTUKO nukeena  
eta arrazoia

PROPOSAMEN BERRIA  
eta azalpen motza 

Azkoitian euskara bultzatzeko NIRE PROPOSAMENA
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