
  

  

 

BEREZKO UDAL ARIGUNEAK 

EUSKARAREN ARNASGUNEETAN ETA UDALERRI EUSKALDUNETAN  

 

2018an, hainbat eta hainbat norbanakoren hizkuntza ohituretan eraginez, Euskal 

Herriaren luze-zabalean mingainak dantzan eta belarriak adi jarri zituen 

EUSKARALDIA izeneko hamaika eguneko gizarte ekimena abiatu zen. Udalerri 

euskaldunetan ere bazegoen nondik heldu; hemen ere hamaika errealitate direlako, baita 

alda daitezkeen ohiturak ere. Kontzientziak pizten jarraitzea da gure lana; eta, udalerri 

euskaldun bezala, eredu izatea ere badagokigu, noski. Duela bi urte ere gogotsu ekin 

genien Euskaraldiaren lehen urratsei, eta lehen aldi hark eman zituen bere fruituak, baita 

gurean ere. 

Oraingo honetan (2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra), ordea, gizarte ariketa horren 

bigarren olatua dator; harrokeriarik gabe, baina harrotasunez ekingo diogu bigarren 

oldarraldi honi ere. Gure hautua euskaraz bizitzen jarraitzea eta ingurukoak (euskaraz ez 

dakitenak edota euskaraz egiteko hainbesteko ohiturarik ez dutenak) ere gure altxor bizi 

honetaz gozatzera gonbidatzea izango da. 

Bigarren aldi honek badu berritasunik. Lehen alditik honako jauzia nabarmena da: 

aurreko aldian, norbanakoetan jarri ziren begiak; oraingo honetan, aldiz, entitateok 

(udal, erakunde, merkatari-ostalari, enpresa, elkarte…) ere parte hartuko dugu. 

Udala osatzen dugun udal ordezkarioi eta langileoi herritarrentzat eredu izatea 

dagokigu. Guk hizkuntzarekiko hartzen dugun jarrerak eragina du beraiengan. Hori dela 

eta, udal honetan aspalditik gabiltza UEMArekin elkarlanean lan eta zerbitzu hizkuntza 

euskara izateko aurrerapausoak ematen. Arlo askotan nahiko aurreratuta izan arren, 

badugu zer hobetua oraindik. Oraingo honetan, hain zuzen ere, zerbitzua euskaraz 

emateko gai garela adierazteaz gain, herritarren aurrean gure artean ere euskaraz egiteko 

ahalegin (edo hautu kontziente) hori azpimarratu eta ikusgarri egitea eskatzen zaigu 

Euskaraldian parte hartzeko; berezko zaigun hori gehiago ikusaraztea, alegia. 

Udal honek idatzi honen bidez adierazi nahi du, Euskaraldian parte hartzeko “Barne 

ariguneak” eta “Kanpo ariguneak” (euskarazko ulermena %100ekoa den gunea; eta 

beraz, nahi duenak euskaraz aritu ahalko duen tokia) izendatu, ekimenari gogotsu heldu 

eta hura bultzatzeko/zabaltzeko konpromisoa hartu duela. 

Geuk ere euskaraz egingo dugu, inoiz baino gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan! 

 

Zaldibian, 2020ko urriaren 1ean 

 

Zaldibiako Udala 


