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GAI ZERRENDA

Ongietorria eta aurkezpenak.

1. Aurreko bileraren (2016-10-20) akta onartu.

2. Bilboko Euskararen Aholku Batzordearen Azpibatzordeen aurrerapenak 
azaldu eta zehaztutako ekintzak proposatu. 

3. Hurrengo pausuak proposatu.

4. Galderak eta iradokizunak
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2. AZPIBATZORDEEN 
AURRERAPENAK AZALDU 
ETA ZEHAZTUTAKO 
EKINTZAK PROPOSATU.
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Euskaltegiak

Euskara Elkarteak

Hedabideak
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Aurkezpena
• Jon Maguregi

Etorkizunerako bisioa
• Aniztasuna: kolore guztiak, etorkinak, ghetto-rik ez...
• Interes orokorra: babesa, erabilera arlo guztietan...
• Elkarlana: bateragunea, “engranaje” berdina, denok batera, 

mugimenduan…
• Nortasuna: identitatea, kultura erreferente bihurtzea, turismo 

(kanpo irudia)
• Modernitatea: teknologia, sare sozialetan...

Proposatutako ekintzak
• Ikasleentzako Udalaren diru-laguntzen politika aztertu (21).
• Turistentzako baliabideak sortu eta eskaini (hiztegiak, app-ak, 

eskuorriak,...) (5).
• Udalaren ikurra euskaltegietan jarri, elkarlana erakusteko (3).
• Euskaltegiak eta euskara-elkarteak bisitatzeko jardunaldiak.
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• Ainara Aretxabaleta

Etorkizunerako bisioa
• Integrazioa: kultur guztiak biltzeko, elkarbizitzarako tresna, jendea

bateratzeko, denok batera, komunikaziorako tresna...
• Elkarlana: ahaleginak, gailurra lortuta, ezinezkoa posible bihurtu...
• Nortasuna: Euskalgintza, tradizioa Bilboko kulturan, euskararen

gaztetasuna, teknologia...
• Esperientzia positiboa: euskera disfrutatzeko elkarrekin...

Proposatutako ekintzak
• Euskara-elkarteak lagundu (diru-laguntzak, langileak, baliabideak...)(8)
• Berbalaguna proiektua Bilbo osora zabaldu modu bateratuan (4)
• Esperientzien trukeen aurkezpena egin eta publikoari erakutsi (3)
• Euskararen aldeko eragileentzako foro iraunkorra sortu (1)



Aurkezpena
• Libe Agirre

Etorkizunerako bisioa
• Normalizazioa: posibleagoa, arlo guztietan, erreferenteekin, 

presentzia, bizia, babesa...
• Nazioartekoa: globalizazioa, digitalizazioa, teknologia, 

modernitatea, aniztasuna, aberastasuna...
• Tradizioa (iragana) eta etorkizuna: ohiturak, erroak, 

nortasuna…
• Pertsona ardatz: gizakiok erdigunean, talde lana, 

ahaleginak...
• Hedabideetan: espezializazioa, sorkuntza, erreferenteak, 

presentzia...

H
ed

ab
id

ea
k



Proposatutako ekintzak
• Hedabideak lagundu euskara gehiago erabili dezaten: dirua, 

baliabideak... (11).
• Euskarazko hedabideen ekosistema indartu (9).
• Solaskide euskaldunak ezagutarazi (9).
• Erakundeen publizitatea baliatu euskararen aldeko prestigioa lortzeko

(6).
• Udalak euskarazko informazio-iturriak (5).
• Hedabideen kolaboraziorako-sarea sortu (5).
• Hedabideetan euskararen kuota kualitatibo eta kuantitatiboak aztertu

eta inplementatu (4).
• Euskararen eta euskaldunon errealitatea adierazi (hiztunen euskara 

desberdinak: mailak eta euskalkiak) (3).
• Euskararen aldeko eragileak koordinatu, babestu, goraipatu... (1).
• Sentsibilizazio-kanpainak antolatu. Ad: Euskaraz hitz egiteko ikurrak 

sortu eta zabaldu (1).
• Euskara bera hitz egiteko gaia izan dadin lan egin.
• Hedabideetan euskarak zer nolako presentzia edo erabilera duen

neurtu.
• Hedabideak eta euskara Bilboko kulturaren arloan txertatu.
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Hiru Azpibatzordeak
Talde batean baino gehiagotan agertu diren
ekintzak:

Etorkin, guraso, 
merkatari eta talde

zehatzentzako
baliabideak

Baliabideak: 
webgunea, sare

sozialak, euskarazko
mapa eta agenda...

Hizkuntza-paisaian 
euskara zabaldu

Gazteentzako ekintza 
gehiago eskaini 

(aisialdia, kirolak, 
musika...)

Euskarazko
erreferenteak zabaldu Kultura arloko ekintza 

Lehenengo hitzak 
euskaraz



3. HURRENGO PAUSUAK 
PROPOSATU
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Udalaren hurrengo pausuak
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Lantalde edo komisio bat sortu Eusko Jaurlaritzarekin, Bizkaiko Foru
Aldundiarekin eta beste erakundeekin euskaltegien diru-laguntzak aztertzeko.

Bilbao Turismo eta Bilbao Ekintzarekin harremanetan jarri merkataritzan eta 
turismoan euskara ekintzak bultzatzeko eta bermatzeko.

Hiru azpibatzordeen arteko zeharkako lana bultzatu: ate irekien jardunaldiak, 
Udalaren ikurrak, paisaia euskaraz, esperientzien trukea…

“Lehenengo hitza euskeraz, naturaltasunez” kanpaina egin.

Udalak konpromisoa hartu ordenantzetan eta araudian legeari jarraipena emateko, 
euskararen paisaia azpiegitura eta erakin publikoetan bermatzeko. Gobernu
Batzordera eraman
Sare sozialetan hastagh berria sortzea #bilboeuskeraz, euskarazko ekintza
guztiak identifikatzeko eta bateratzeko.

Azkue Fundazioarekin harremanetan jarri “Euskara mapa”ren egitasmoa
bultzatzeko.

Kirol-ekintzetan bermatu umeekin egongo diren monitoreak euskaldunak
izango direla.

Udalaren konpromisoa landu



Udalaren hurrengo pausuak
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Azpibatzordeek zehaztu
beharreko ekintzak:

Euskara elkarteko laguntzak (Euskara-
elkarteak)

Etorkin, guraso, merkatari eta talde
zehatzentzako ekintzak (Euskara-
elkarteak eta Euskaltegiak)

Euskarazako hedabideen ekosistema
indartu (Hedabideak)

Azpibatzordeen ardurapeko
ekintzak

Euskaltegiak eta euskara-elkarteak
bisitatzeko jardunaldiak (Euskaltegiak eta 
Euskara-elkarteak)

Berbalaguna proiektua zabaldu (Euskara-
elkarteak)

Hedabideetan euskararen kuota
kualitatiboa eta kuantitabitoa aztertu eta 
inplementatu; solaskide euskaldunak
ezagutarazi; euskara eta euskaldunon
errealitatatea adierazi, euskara bera hitz
egiteko gaia izan dadin lan egiten
(Hedabideak)
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ESKERRIK ASKO 
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