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Azken asteotan zenbait udalek egin 
dute UEMAko kide izateko eskaera, 
eta UEMAk abenduaren 17an Deban 
egindako Batzar Nagusian onartu 
berri ditu udalen eskaera berriak. 
Horrela, Asteasu, Hernani eta 
Astigarraga gehituta, 97 udal dira 
dagoeneko mankomunitateko kide, 
eta inoiz baino zabalagoa da denen 
artean osatzen duten lurgune 
euskalduna. Zehazki, 302.500 
biztanleko lurgunea osatzen dute 
UEMAko kide diren herriek.

Udalerri euskaldunak aldatzen ari dira. 
Horrela erakusten dute azken datu so-
ziolingustikoek, eta datu horien arabera 
UEMAko kide izateko moduan dira lehen 
aldiz zenbait udalerri. Beste zenbaitek, be-
rriz, orain hartu dute erabakia, euskararen 
ezagutzak gora egin arren erabilera apalt-
zen ari delako. Arrazoi batzuengatik zein 
besteengatik, azken asteotan Asteasuko, 
Hernaniko eta Astigarragako udalek era-
baki dute UEMAko kide izatea, eta UE-
MAk joan den abenduaren 17an egindako 
Batzar Nagusian onartu ditu herri berrien 
eskaerak. 
    Udal barruko erabilera planak eta gaine-
rakoak bideratzeaz gain, UEMAren ekar-
penak eta esperientziak udalen euskara 
zerbitzuak eta hizkuntza politikak sen-
dotuko dituelakoan daude udal berriak. 
Datu soziolingustikoen harira, momentua 
“gakoa” delakoan daude, eta erabilerari 
eusteko ezinbestekoa irizten diote herrita-
rren kontzientziazioari.
 
100 udalen mugarria, gertu
UEMAko kide diren herrien kopurua 
etengabe ari da gora egiten azken urteo-
tan, batez ere azken agintaldian, eta gero 
eta gertuago du mankomunitateak 100 
udalen mugarria.
   2023an egingo ditu UEMAk hurrengo 
batzarrak, eta horietan ere herri berriak 
gehitzea eta 100 udalen muga gainditzea 
da aurreikuspena. 

Euskararen lurgunea zabaldu eta sendotu nahian

udal berriak

Herria: Asteasu
Herrialdea: Gipuzkoa 
(Tolosaldea)
Biztanleak: 1.549
Euskaldunen indizea: %86,8

Azaroaren 23ko udal osoko bilkuran 
erabaki zuen Asteasuko Udalak 
UEMAn sartzeko eskaera egitea. 
  Erabakia aho batez hartu zuten, 
“momentu hau gakoa delako”. Pili 
Legarra alkatearen hitzetan, “ezagutza 
ez doa beherantz Asteasun, baina gora 
egiteko baliabideak beharrezkoak 
ditugu, arnasgunea garen arren 
aldaketen aurrean zaurgarriak garelako 
oraindik. Hauskorrak dira gure herri 
txikiak, eta hizkuntza politika propioak 
landu nahi ditugu, UEMArekin eta 
Tolosaldeko beste udalekin batera”.

Herria: Hernani
Herrialdea: Gipuzkoa 
(Buruntzaldea)
Biztanleak: 20.362
Euskaldunen indizea: %70

Oraintsu arte Hernanik ez zituen 
betetzen UEMAko kide izateko 
baldintza soziolinguistikoak, baina 
Eustatek urrian zabaldutako eta 
UEMAk azaroan ezagutarazitako 
zentsuaren datuak kontuan hartuta, 
gaur egun %70 da Hernaniko 
euskaldunen indizea. Datu horrekin, 
UEMAko kide izateko modua du lehen 
aldiz, eta azaroaren 29an egindako udal 
osoko bilkuran onartu zuen UEMAko 
kide izatea. Biztanle kopuruari 
dagokionez, UEMAko bigarren herri 
handiena da, Zarautzen atzetik.  

Herria: Astigarraga
Herrialdea: Gipuzkoa 
(Buruntzaldea)
Biztanleak: 7.185
Euskaldunen indizea: %74,2

Azken urteotan euskararen ezagutzak 
gora egin duenez, euskaldunen indizea 
ere gorantz ari da Astigarragan, baina 
euskara lehen hizkuntza dutenak edota 
etxean erabiltzen dutenak behera 
doaz, nabarmen. Beraz, herritarren 
kontzientziazioan eragitea giltzarria 
delakoan dago Astigarragako Udala, 
eta horretarako UEMAren esperientzia 
eta laguntza bidelagun izango du. 
Abenduaren 15eko udal osoko bilkuran 
erabaki zuten UEMAko kide izatea.


