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2017ko maiatzaren 26a

GAI ZERRENDA

1. Aurreko bileraren akta onarpena.

2. Bilboko Euskararen Aholku Batzordeko bileraren berri ematea.

3. Hurrengo pausuak aukeratutako ekintzak martxan jartzeko.

4. Galderak eta iradokizunak.
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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)



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

Moderador
Notas de la presentación
1/ Etorkin, guraso, merkatari eta talde zehatzentzako baliabideak eskaini (14). Euskaraz ez dakite-nentzako (etorkinak, helduak, familiak,...) ekintza gehiago antolatu (6).2/ Euskaltegi, elkarte eta euskarazko ekintzen webgunea sortu eta sare sozialetan zabaldu (7). Euskaraz bizi nahi dut mapa sortu (3). Bilboko Euskararen agenda sortu (euskarazko ekintza guztiak bertan). Euskararen eta euskaldunon gida sortu (establezimenduak, zerbitzuak...) (9). Euskararen agenda urbanoa sortu (2). Euskaldunen sarea sortu.3/ Hizkuntza-paisaian euskara zabaldu (dendetan, jatetxeetako menuetan...) (3). Hizkuntza-paisaian euskara zabaldu (errotuluak, kartelak, aldamioak, seinaleak...) (6). Azpiegitura eta eraikin publikoetan baldintzak ezarri euskara bermatzeko. (1) Izen bereziak jartzerakoan euskara hutsezkoak lehenetsi (Adib: Baloreen hiria / Azkuna zentroa) (6).4/ Gazteentzako ekintza gehiago eskaini (aisialdia, kirolak, musika...) (3). Aisia- eta kirol-ekintzetan hizkuntza-irizpideak ezarri (10). Aisiarekin lotutako eskolatik kanpoko ekintza gehiago antolatu (8). Kuadrillategi egitasmoa martxan jarri (2). Euskararen erabilera sustatu eskolatik kanpo ere (bertsolariak, ekimenak, hedabideetara bisitak...) (1).5/ Euskarazko erreferenteak zabaldu.6/ Kalitatezko kultura arloko ekintza gehiago antolatu, prestigioa emateko (9). Ad: Nazioarteko filmak eskaini jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin, astero eta areto onetan (BBK) (5).7/ Erabiltzen ditugun lehenengo hitzak euskaraz izan daitezen lan egin (3)
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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 lan transbertsala bultzatu: ate irekien jardunaldiak, 
Udalaren ikurrak, euskararen paisaia, 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



Euskara elkarteen Azpibatzordea
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Euskara elkarteen
azpibatzordeak zehaztu
beharreko ekintzak

Euskara elkarteko laguntzak

Etorkin, guraso, merkatari eta talde
zehatzentzako ekintzak

Euskara elkarteen
azpibatzordearen ardurapeko
ekintzak

Euskara-elkarteak bisitatzeko jardunaldiak

Berbalaguna proiektua zabaldu



4. GALDERAK ETA 
IRADOKIZUNAK
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