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Herri hauek beren bigarren eguna ospatuko dute Aizamazabalen

Waur ospatuko da

Gipuzkoako
Aizarnazabalen Udalerri
Euskaldunen bigarren
eguna. ‘Herria da gorputza,
hizkuntza bihotza’ lema

hartuta, hogetazortzi
Udalerri Euskaldunak
beren bidean jarraitzen
dutela esatera doaz

Aizarnazabalera, «gisa
honetara funtzionatzen
hastea erabaki zutenetik

egindako lana eta bidea

erakustera».

JOXANJEL ALDAI / DONOSTIA

«Lizartzan ospatu zen lehendabi-

ziko Udalerri Euskaldunen egunaren
helburua herri hauek hartutako era-

bakiaren kaleratzea izan zen. Biga-
rren honek beste zentzua hartu du,

lehenengo hartatik bidea egina da-

goelako. Bide horretan ikusi dena

erakutsiko dute herri hauek, erabaki

horretan «tinko jarraitzen dutela

esan nahi dute» adierazi du Euskal

Kulturaren Batzarreako (EKB) ki-

dea den Iñaki Markok.

Edozein jaiegunetan egin ohi den

antzera Aizamazabalen ere izango
dute zer ikusi bertaratzen direnek,
baina antolatu diren ekintza guztien
artean Udalerri Euskaldunek osatu-

ko duten Mankomunitatea egiteko
batzarra izango da aipagarriena. He-

rrietako zinegotziak bildu egingo di-

rá goizeko hamaiketan, eta «egiten
ari diren lanak aurrera atzeratzeko,
ezinbestekoa den egitura sendoago
hori osatzeko lehen pausoa emango
dute», azaldu digu Markok. «Orain

arte udalak biltzen ziren baina koor-

dinazio handigoa behar déla ikusi

dute, borondate horri forma eman

behar zaiola nabaria da, eta bete-

behar hori izango du Mankomuni-

tateak».

EGUN Egun osoko anima-

PSOKO zioa agindu dute an-
ANIMAZIOA

tolatzaileek gaur Ai-

zamazabalen. Lehen aipatu dugun
Mankomunitatea osatzeko ekitaldi

horrez gainera, jai kutsukoak izango
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HoGEITAZORTZI dirá Udalerri

I Euskaldunak. 1989k0 abenduan erabaki zuten

lehenengoek euskara hutsez funtzionatzen hastea eta

dirá beste gehienak. Eguna goizeko
hamarretan hasiko da. Musika notak

zabalduko ditu kalejirak, harik eta

hamaikak aldera Ekitaldi Institu-

zionala hasi arte. Eguerdiondo ho-

rretan, ekitaldi publikoa egingo da

eta horretan erakutsi nahi dituzte ho-

getaizortzi udalerrietako ordezka-

riek, 1988an bide honi ekin ziotene-

tik egindakoak. Ekitaldi horretan

hartuko du parte baita ere gonbidatu
etorri den Elwyn Davies Gales-eko

Dwyford-eko Kontseiluko ejekutibo
nagusiak.

Ekitaldiaren ondoren bertsolari

saioa izango da. Ordubata t’erdietan

Aizamazabaleko Alaitsu dantza tal-
dearen saioa ikusteko parada eskai-

niko dute, eta ordubietan bostehun

lagunentzako bazkaria egingo da.

Aizarnazabal tiipuzkoako Urda bailaran dago.

ordutik etenik gabekoa izan da zerrenda gizentzera
bildu diren udalerrien etorria. Oraingo hogeitazortziei
Bermeo eta Artea batuko zaizkie laister, baina beste

mordoska gelditzen da oraindik horretarako baldintza

Gero, bazkalondoa trikitilari, ber-

tsolari, abeslari eta txistekontalariek
animatuko dute. Eguna bukatzeko,
Tapia eta Leturiaren eskutik errome-

ria egingo da Aizamazabaleko pla-
zan.

BIDE «Oraindik hasieran»,eran-

reddmi! tzun Iñaki Marko
-P- RRIA

EKBkoak Udalerri Eus-

kaldunak beren bide horretan non

dauden galdetu diogunean. «Aurre-

ko urte hauetan lan handia izan dugu
udalen erabakiei administrazio ez-

berdinek jarritako errekurtsoen au-

rrean defentsa egiten». Horrekin ha-

teraerabakia ezagutarazteko eta bide

honek dituen ondorioak azaltzeko

lana nabarmendu digu Iñaki Markok.
Herri bakoitzak lehen izandako di-
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Bizkaiko bi herri gehituko zaizkio

laster Udalerri Euskaldunek osatzen

duten zerrendari. Arteak erabaki du

euskara hutsez funtzionatzen hastea

eta Bermeo ere hasi da horretarako

pausuak ematen. Bermeo zerrenda

honetara biltzeak aparteko garran-
tzia du EKBko Iñaki Markoren ustez,

«18.000 biztanle ingum ditu, eta he-

namikaren arabera emandako pau-
soak ere ezberdinak izan direla azal-

du du Markok. Pauso oso garrantzi-
tsutzat jo du Altzoko udalak emani-

koa. «Altzoko Plan Orokorrak jaso-
tzen dituen Arau Subsidiarioak era-

bat euskaraz egin dituzte».
Oraindik egiteke dauden lanen ar-

tean nagusia, udalak hartzen dituen

erabakiak udalerri osora hedatzeko

pausoa da Euskal Kultur Batzorde-
ko ordezkariaren ustez. «Udalak ain-

tzindaria izan behar du, lehen pau-
soak eman behar dituena da, eta hor-

tik abiatuta udalerri osoko funtzio-

namendua euskaraz bideratu behar

da. Herriotan ahozko harremanak ia

erabat dirá euskaraz, baina herri

mailako hainbat sektoretan lan de-

zentea dago egiteko».

rri handietan euskaraz funtziona dai-

tekeela erakustea garrantzitsua da».

Markorenustez, argi dago prozesu
hau zabaltzen ari dena. «Soziolin-

guistikoki ia erabat euskaldunak di-

ren herriak 107 ingum dirá atera di-

tugun kontuen arabera. Gero eta

gehiago dirá Udalerri Euskaldunen
zerrendara biltzen ari direnak, baina

kopuruak baino, agían garrantzi han-

diagoa du gune euskaldunak sortzen

Davies:

«Erdaldunek

toleranteagoak izan

behar lukete»
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Gaur Aizamazabalen ospa-
tuko den Udalerri Euskaldu-

nen egunean gonbidatu izango
duten Elwyn Davies-ek, Ga-

les-eko Dwyford-eko kon-

tseiluko ejekutibo nagusiak,
Euskal Herriko udalen eta han-

go kontseiluen artean dauden

ezberdintasunak nabarmendu

ditu EGUNKARiAri egindako
hitzetan. Daviesen ustez «ne-

keza da oso Udalerri Euskal-
dunen eredua Galesen uler-

tzea. Han kontseiluek eta ez

bait dute gaelikoa erabiltzejco
inolako lege babesik».

Dwyford-eko kontseilua da

erabat gaelikoz funtzionatzen
duen bakarra. Orain urte ba-

tzuetatik nabarmen egin dute

aurrera Daviesek aitortu di-

gunez. «Gu geure kabuz hasi

ginen gaelikoz egiten eta pis-
kanaka onartu egin dute fun-

tzionamendu hori, bai Kon-

tseiluarekin harremanetan ja-
rri ohi diren herritarrek, bai

Cardiff hiriburuko agintariek
ere», azaldu du. Kontseiluko

erabakien berri gaelikoz soilik

ematen dute eta inork hala es-

katuz gero ingelesera itzultzen

dute. Herritarrek funtziona-
menduhori errespetatu egiten
dutela nabarmendu du Davie-

sek, eta harritu egin duela

«Euskal Herrian erdaldunek

duten intolerantziak. Beste

ezeren gainetik erdara exigi-
tzeko duten joera horrek».

Lehen zaila zen Galeseko

kontseiluetan, ingelesa ez zen

beste hizkuntzarik entzutea.

Dwyford-ekoan ez ezik beste-

etan ere aurrerapausoak eman

direla azaldu du Daviesek.

Laster hogeitamar izango
dirá Udalerri Euskaldunak

joateak: gune territorialak —Udale-
rri Euskaldunak—, zein gune fun*

tzionalak —Arrasateko enpresek si'

natutako hitzarmena—. Garrantzi-
tsua da hori, elebitasunaren diskurtso
faltsuaren aurrean, benetan hizkun-

tza berreskuratu nahi bada hizkun-

tzak funtzio guztiak irabazi behaf

dituelako, eta bide horretan bi hiz-
kuntzek ezin dutelako hatera lall

egin», esan du Iñaki Markok.


