
Udalerri Euskaldunen Eguna 
izango da maiatzaren 14an Seguran,  
‘Euskara aiden!’ lelopean

Bi urtetik behin izaten da Udalerri Euskaldunen Eguna, udalerri euskaldunen 
ekarpena festa giroan ikusarazteko eta aurrera begira dituzten erronkak na-
barmentzeko. UEMAko kide diren udalerriek ez ezik, gainerako udalerri eus-
kaldunek ere hartzen dute parte. 2020an zen egitekoa Seguran, baina Covid-
19ak eragindako larrialdi egoerak bertan behera utzi zuenez, lau urteko etena 
izan du. Segurako Udala eta UEMA elkarlanean hasi ziren eguna antolatzen, 
eta berehala elkartu zitzaizkien Segurako hainbat talde eta elkarte. Guztien 
artean egitarau oparoa osatu dute maiatzaren 14rako, eta ostegun honetan 
aurkeztu dute, Segurako kultur etxean egindako agerraldian.

Azken hilabeteotan, UEMAk eta Segurako Udalak egindako deialdiari eran-
tzunez, Segurako hainbat eragile buru-belarri aritu dira Udalerri Euskaldu-
nen Eguna antolatzeko bileretan. Besteak beste, Hitz edo Irri Euskaraz Elkarri 
euskara elkartea, Elorri kultur elkartea, Tobera musika eskola, Haitz Lehor 
Guraso Elkartea, Iparra Hegoa kultur elkartea...

Guztien artean, egun osorako egitarau oparoa osatu dute maiatzaren 14rako, 
festa, hausnarketa eta aldarrikapena uztartzeko ekitaldiekin.

[Oharra: bazkari herrikoirako txartelak  
Segurako tabernetan, liburutegian eta udaletxean 
ere eskura daitezke aldez aurretik].



Udalerri euskaldun guztien bilgune

Maiatzaren 14koa udalerri euskaldun guztien eguna da, ez UEMAko 
kide direnena soilik. Aspaldi erabaki zen egun hau udalerri euskaldun 
guztion bilgune izatea, UEMAko kide izan ala ez. Gaur egun, 175 uda-
lerri inguru dira Euskal Herriaren luze-zabalean udalerri euskaldunak. 
Biztanleen %70etik gora euskalduna dutenak. Udalerri hauek egun-
doko ekarpena egiten diete euskararen normalizazioari. 

Horietako asko, gainera, euskararen arnasguneak dira, euskara modu 
naturalean hitz egiten eta transmititzen delako herrian, belaunaldiz 
belaunaldi. Aurtengo leloa ere ildo horretatik doa: Seguran euskara 
airean dago, eta euskara ari du. Euskara aiden.

Segurako alkate Izarra Urdalletak egunaren aurkezpenean nabarmen-
du duenez, “Segura udalerri euskalduna da, eta harro gaude segurarren 
izaeraren eta nortasunaren ezaugarri nagusienetakoa euskara izateaz, 
euskaldunak izateaz. Horregatik, pozgarria da Udalerri Euskaldunen 
Eguna herrian izatea. Ilusioz aritu gara lanean azken hilabeteotan, eta 
maiatzaren 14an ilusio horretara batzeko deialdia egin nahi diegu he-
rritar guztiei. Hasieratik, gainera, argi izan dugu honek ezin zuela izan 
UEMAren eta Udalaren arteko kontua soilik, ekimen herrikoia baizik. 
Herriko elkarte eta eragileei dei egin diegu elkarlanean eguna anto-
latzeko, eta bikain erantzun dute”. 

Diman izan zen azken aldiz Udalerri Euskaldunen Eguna, 2018an. Orduan bezala, giro ederra 
izango da Seguran ere maiatzaren 14an.

Ekitaldiak, jardunaldia, UEMAren batzar nagusia...

Euskararen arnasguneak sendotzeko eta herritarren kontzientzian era-
giteko, instituzioen, eragileen eta herritarren arteko elkarlana bultza-
tzea izan ohi da Udalerri Euskaldunen Egunaren asmoetako bat. Festa 
giroko ekitaldiez gain, beraz, izaten da ekitaldi instituzionalik ere. 

Goizean, esaterako, UEMA osatzen duten 94 herrietako ordezkariek  
batzar nagusia egingo dute Segurako frontoian, eta eguerdian ekital-
di instituzionala ere izango da herriko plazan. Erakunde publikoetako, 
euskalgintzako zein beste hainbat alorretako ordezkaritza ere izango 
da ekitaldian.
 
Lanerako eta hausnarketarako tartea ere izaten da egunean zehar. 
Goizean, hainbat herritako esperientziak eta ekimenak ezagutzeko 
aukera ere izango da, hitanoari buruzko jardunaldian. Izan ere, azken 
urteotan hitanoa biziberritzeko hainbat ekimen abiarazi dira udalerri 
euskaldunetan, eta horiek ezagutzeko eta egitasmo berriez hitz egite-
ko bilgunea izango da jardunaldia.

Abestia eta bideoklipa: 
EUSKARA AIDEN! 

Udalerri Euskaldunen Egunaren 
harira, Euskara aiden! izeneko 
abestia ere sortu dute hainbat 
segurarrek, elkarlanean, Tobera 
musika eskolako Iker Gomez de 
Segura zuzendariaren koordina-
ziopean. 

Jon Iturriozek idatzi ditu hitzak, 
eta abestian eta bideoklipean do-
zenaka segurarrek hartu dute par-
te, musikari eta dantzari modura.

BIDEOKLIPA:  
Euskara aiden!

(04:30 min) 
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