
Egitaraua
11:30ean  EGUNARI HASIERA emateko 

suziria. Kalejira trikitilari eta 
dantzariekin 

Goizean zehar,   HAURRENTZAKO 
PUZGARRIAK, ARTISAU 
AZOKA, TALOGILEAK 
ETA SAGARDO SALMENTA

12:00etan  HERRI KIROL LEHIA: 
Goizueta-Aramaio 

13:00etan   EKITALDIA PLAZAN (herriko 
abesbatzak eta bertsolariek 
hartuko dute parte)

14:00ean HERRI BAZKARIA 

16:30ean   ANE ETA PIRATAK PARRANDAN! 
Irrien Lagunen ikuskizuna

18:30ean ERROMERIA: ZESUMA taldea

22:00etan KONTZERTUAK

Bazkarirako txartelak Aramaion ohiko 
tabernetan egongo dira salgai, bestela 
UEMAko 94 627 91 95 telefonora deituta. 

Prezioak: Langileak 18 euro, langabetuak 14 euro 
eta umeak 10 euro (14 urte bitarte).
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E l k a r r i z k e t a

Aramaioko Udalak UEMA eguna bertan ospatzeko eskae-
ra egin zion Mankomunitateari. Zer eskainiko dio Ara-
maiok UEMA egunari? Zer jaso nahi  du egun horretan? 
Ramon Ajuria.– Herri txikia izanagatik ere, oso akti-
boak eta dinamikoak dira aramaioarrak. Herri bizia 
da gurea, eta horren adibide, UEMA egunaren antola-
ketan ere buru-belarri inplikatu dira hainbat herritar. 
Udaletik ere gure esku dagoen guztia egingo dugu 
dena ondo atera dadin. Gainera, Aramaio pasoko le-
kuan ez dagoenez, jende askok ez du ezagutzen eta 
guk ezagutarazi egin nahi dugu. Bertaratzen direnek 
hemengo paisaiaren edertasunaz gozatzeko auke-
ra izango dute, eta ziur gaude behin etortzen badira, 
gehiagotan ere bertaratuko direla. 
Bestalde, Aramaioko herritarrak  UEMAk betetzen duen 
funtzioaz eta urteotan egindako lanaz jabetu daitezen 
lortu nahi dugu. Etorriko diren euskaltzaleen babesa 
sentitu, eta aurrerantzean ere, mankomunitateko bes-
te herriekin elkarlanean, euskararen aldeko lana indar-
tzeko oinarri sendoa jarri nahi dugu horrela.

Aramaiok ia hogei urte daramatza udalerri euskaldu-
nen Mankomunitatean. Nola baloratzen duzu urteo-
tan egindako lana? 
R. A.– Zehazki, 1996ko urtarrilean hartu zuen Ara-
maioko Udalbatzak UEMAn sartzeko erabakia. Geroz-
tik, Udalaren konpromisoari eta Mankomunitatearen 
laguntzari esker, lan asko egin da, eta emaitzak age-
rikoak dira. 2002an onartu zen euskara normaliza-
tzeko plana eta plan hori garatzen aritu gara geroztik. 
2010ean, Kontseiluak udaletan egindako neurketetan, 
hoberenen artean dago gurea, eta hori lorpen handia, 
harro egoteko modukoa. Herri txikia izanik, baliabide 
gutxi dugu Udalean, eta UEMAn sartu izan ez bagina, ez 
genukeen antzeko emaitzarik lortuko, hori argi dago. 

Herri handiak aipatu dituzunez, Zarautz, Tolosa, Az-
peitia… sartu berri dira UEMAn. Nola ikusten duzu 
Mankomunitatea? 
R. A.– UEMA hogei urte eta gero, erreferentziazko man-
komunitate bilakatu da euskarari dagokionez. Haus-
narketa prozesutik atera berri, herri berriek eta gainera 
herri handiek bat egin dute Mankomunitatearen lana-
rekin eta helburuekin. Indarberritua dator zalantzarik 
gabe UEMA, eta datozen urteetan urrats gehiago ema-
teko gai izango garelako konfi antza daukat. Finean, 
lurgune euskaldunak indartu eta zabalduz, Euskal He-
rria euskalduntzeko urratsak emango ditugu.   

RAMON
AJURIA
Aramaioko
alkatea.
Aramaio 1996ko urtarriletik 
da UEMAko kide. 
Aurten, bigarren aldiz 
ospatuko da bertan UEMA 
eguna. berripapera
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Lurgune euskaldunetako (%70 euskaraz) udalerriek ardura 
ikaragarria dute euskarari dagokionez. Izan ere, gure hizkun-
tzak bizi duen egoera larriaren aurrean, aipatu udalerriak 

dira euskararen arnasa. 

Kasurik larrienean, arnasgune
hauetan atzera pausoren bat 
emango balitz, euskarari airea 
kendu eta itotzera behartuko li-
tzateke. Aldiz, etorkizun baiko-
rrago baten mesedetan, arnasgu-
ne horiek garatu eta zabaltzetik 
eraikiko da Euskal Herri euskalduna. Eta hori da, zehazki, UEMA 
osatzen dugun udalerrien asmoa, helburua eta konpromisoa. 

Horretan, ezin daiteke ordea 
gure hizkuntzaren etorkizuna-
ren zama eta ardura guztia lur-
gune euskaldunetako herritar, 
eragile nahiz instituzioen biz-
kar gainean utzi. Ez eta, eus-
kalgintzako eragileek egiten 
duten lan eskerga emankorrera 

mugatu ere. Hori baino gehiago merezi eta behar du euskarak. 
Euskal Herriko instituzio guztien inplikazioa da behar duena, 
estrategia komunak adostu eta hizkuntza politika aurrerakoiak 
indarrean jartzea, alegia. 

Lurgune euskaldunetan garatu beharre-
ko hizkuntza politikari lotzen bagatzaizkio, 
argi dago egungo legeak jartzen dituen mu-
gak gainditu behar direla. UEMAko udale-
rriek hizkuntza politika aurrerakoiak landu 
direnean, legea bera izan da bidea itxi digu-
na. Eta beraz, orain dela hogei urte ezarritako legeak, ez eta instituzio 
nagusietatik bultzatutako neurriek ere, ez dute aipatu eremuen era-
bateko euskalduntzea bultzatzen. 

Horregatik eta horretarako, UEMAk eta berau osatzen duten uda-
lek, behar diren lege aldaketak gauzatu eta udalerri hauetako gara-
pen linguistikoa bermatuko duten neurriak 
hartu behar dituzte berandu baino lehen. 
Lurgune euskaldunak gure hizkuntzaren 
geroan jokatzen duen paperaz jabetu, eta 
udalerriotatik egiten ari den esfortzua la-
gundu eta bidea erraztea dagokio goi admi-
nistrazioari.

Finean, arnasten jarraitzeko eta arnasgunea zabaltzen joateko, aire 
berria da euskarari eskaini behar dioguna. Eta horixe da UEMAk ekai-
naren 8an eta aurrerantzean ere, exijitu eta aldarrikatu nahi duena. 

Euskal Herriko biztanleen
%30ak daki euskaraz…

…biziko bada, nagusi izango den 
lurgunea behar du.

euskarazgaraUEMA: Nor gara? Zer egiten dugu?
Etorkizuneko Euskal Herri euskaldun baten alde lanean diharduen erakunde publikoa da UEMA. 

1991. urtean, 17 udalek sortutako Mankomunitatea, lurgune euskaldunetako 71 udalerrik 
osatzen dute gaur egun. 

Herritarrek arlo guztietan euskaraz bizitzea posible izateko bide urratzaile izan da UEMA. 
Euskara hutsean funtziona daitekeela erakutsi dute bertako udalek.

Hizkuntza-politika aurrerakoiak bultzatzen ditu UEMAk, erakunde publikoetatik bultzatzen 
den elebitasun-politikak ez dielako erantzuten bere herrietako errealitate soziolinguistikoari.

Egungo Zuzendaritza batzordean, lau alderdi politikotako ordezkariak daude: Bildu, indepen-
denteak, EAJ eta Aralar. Elkarlanean dihardute, UEMAren helburuak lortzeko bidea urratzen.
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“Lurgune 
euskadunetako 
udalerriak dira 

euskararen arnasa”

“ezarritako legeak, 
ez dute erabateko 

euskalduntzea 
bultzatzen”

“garapen linguistikoa 
bermatuko duten 

neurriak hartu behar 
dira”

“Arnasguneak 
zabaltzetik 

eraikiko da Euskal 
Herri euskalduna”


