INFORMAZIO BULETINA

EUSKARA ZERBITZUA
ARANGUREN IBARREKO UDALA

EuSkARalDIarEN 2. edIZiOa
Gogoan al duzu? Pasa den Euskaraldiaren edizioan,
gutako askori zerbait magikoa gertatu zitzaigun…
Bat-batean, gure artean euskaraz aritu ahal ginela
ohartu ginen eta ordutik… hala egiten dugu!

eta denboran mugatua da.

Euskaraldia entrenamendu bat da, euskara
ulertzen duten hiztunen
arteko hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa
soziala, euskara erabiltzeko aukerak handitzeko. Euskaraldia
gizarteko gune guztietan zabalt zen da

Konﬁnamenduan zehar asko izan zineten zuen leiho eta balkoietan puntuak jarriz ariketa honetan parte hartzeko interesa adierazi zenuten Ibarreko biztanleak
2020ko ariketa azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean izanen da, 15 egunez,
eta aurten, ahobizi eta belarriprest rolen bidez bakarka parte hartzeaz gain, ariguneen bidez taldeka ere parte hartu ahalko dugu. Arigune edo gune (lantegi,
talde, elkarte, bulego, telefono zenbaki edo posta elektroniko…) horien helburua
ahobizi eta belarriprestei ariketa bera erraztea da, euskaraz lasai hitz egiteko
guneak sortzea.
Gogoan izango duzuen moduan ahobizi izanen da hamabost egun horietan zehar
ulertzen duenari euskaraz hitz egiten diona, nahiz eta besteak gaztelaniaz erantzun. Ezezagunei lehen hitz beti euskaraz eginen die.
Belarripresten rola hartzen duenak euskaraz ulertuko du eta hamabost egun
horietan zehar berarekin euskaraz hitz egitea nahiagoko du, nahiz eta berak,
erosoen sentitzen den hizkuntzan erantzungo duen, euskaraz edo gaztelaniaz.
Parte hartzeko baldintzak hauek dira:
1. 16 urte baino gehiago izatea
2. AHOBIZI izateko euskaraz hitz egiteko gaitasuna beharrezkoa da
3. BELARRIPREST izateko, euskaraz hitz egiten dizutenean ulertzeko gaitasuna
izatea beharrezkoa da.
Pertsona bakoitzak erabakiko du zein roletan parte hartzea nahiago duen eta
entrenamenduak irauten duen hamabost egunetan zehar AHOBIZI edo BELARRIPREST den adierazten duen txapa erabiliko du soinean. Lehenengo zein bigarren
aldiz mugimendu sozial honetan parte hartzera animatzen baldin bazara, egon
adi, izen ematea irailaren bukaeran izango da.

34. ZK IRAILA 2020

IZEN EMATEAK
HAURRENTZAT:
Larunblai, Euskal
Dantzak eta
Ludoteka
GAZTE ETA
HELDUENTZAT:
euskara ikastaroak,
mintza taldeak,
tailerrak,
irakurle taldea,
EUSKARALDIA…

BEKAK ETA
LAGUNTZA
EKONOMIKOAK
HAURRAK
udalekuak
GAZTE ETA
HELDUAK
euskara ikaskuntza
MERKATARITZA
euskarazko
errotulaziorako

KULTUR
JARDUERAK
Ipuin-kontalariak,
familia eta
haurrentzako
antzerkiak, heldu
eta gazteentzako
antzerkia,
irakurzaletasuna
sustatzeko kanpaina…
E US K A R A Z E R BI TZ UA
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OHAR GARRANTZITSUA

HAURRAK

Jarduera guztien garapena osasun egoeraren menpe egonen da eta indarrean
dagoen araudian xedatutakoa eta jarduera horiek egiten diren unean adierazitako
edukierak errespetatuko dira. Beraz, jarduerek aldaketak izan ditzakete

Ipuinkontalaria

Ventura Ruiz

Ludoteka
4 eta 12 urte bitarteko
haurrak
Urritik aurrera,
ostegunetan.
17:00 – 19:00
Idoi plazako lokalak.

HAURRAK

Euskarazko udalekuetarako Larunblai
diru-laguntzak
Lehen Hezkuntzako D ereduko 2. eta 6.
Euskara hutsez egindako
udako kanpalekuetan
parte hartzeko
diru-laguntzak.
Baldintza hauek
betetzen dituztenek
eskatzen ahalko dute
diru-laguntza:

maila bitartean egiten ari direnentzako
euskarazko aisialdi taldea

P
N

0

Urriak 16tik aurrera, ostiraletan.
16:45 – 19:15
Ibaialdeko lokalal (Mutiloa).

Izen emateak:

Irailak 28tik
urriak 2ra.

P

•LH edo DBHko D ereduko ikaslea izatea
(ikastetxe publiko zein ikastoletan
euskaraz ikasten duten ikasleak)
•Aranguren Ibarrean erroldatuta egotea kanpaldiak
irauten duen bitartean eta laguntza eskatzeko unean.

N

10:00 – 14:00

Euskara Zerbitzura
deituaz.

0

11 plaza. Lehentasuna
izango dute erroldatutakoek
eta joan den ikasturtean
jardueran parte
hartu zutenek.

ñ

Eskaerak aurkezteko:
Irailean zehar.
Gaur egungo osasun egoera dela eta, eskaerak egoitza
elektronikoaren bidez egingo dira edo dokumentazioa
euskera@aranguren.es e-postaren bidez ere aurkeztu
daiteke. Posible ez den kasuetan, Udaletxeko 1.
Solairuko administrariari aurkeztu ahalko zaio aurretik
948 15 13 82 telefonoaren bidez hitz ordua eskatuz.
 Informazio gehiago www.aranguren.es eta
Euskara Zerbitzuan.
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Euskal dantzak ikastaroa

ñ

60 €

› Izen emate kopuruaren
arabera, bi talde
ateratzeko aukera
aztertuko da.

B TALDEA: A ereduko Lehen Hezkuntzako
1, 2, 3 eta 4. mailak.
lokalak (Mutiloa).
0P Ibaialdeko
Urriak 20tik aurrera, astearteetan.
17:45 – 19:15
 Gehienez 9 haur.

N

Izen emateak:

Irailak 28tik urriaren 2ra.
10:00 – 14:00
Deitu Euskara Zerbitzura.
10 € erroldatuek / 30 € erroldatu
gabeek.
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A TALDEA: D ereduko Lehen Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. mailak.
Etxe azpiko lokala (Mutiloa).
0P Osasun
Urriak 19tik aurrera, astelehenetan.

N

17:45 – 19:15

 Gutxienez 8 eta gehienez 24 haur.
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› Zerrenda izen emate hurrenkeraren arabera
egingo da.
› Lehentasuna izango dute erroldatuek eta
iaz jardueran parte hartu zuteneken.
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Urriak 28
(asteazkena).
18:00
Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioa (Mutiloa)
 Doako sarrera.
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Informazio gehiago:

0

948 15 13 82
Oinarrizko Gizarte
Zerbitzua eta Gizarte
Zerbitzuaren iraileko buletina.

✆

0

4 urtetik gorakoentzako

Haur eta familientzako
antzerkia
“Zurginaren
ipuina”

Olentzero kartelen
lehiaketa
1.-6. mailetako ikasleentzako, Ibarrean
erroldatutakoak zein San Pedro edo Irulegi
Ikastetxe Publikoetako ikasleak.

Trokolo Teatro
Iban Barrenetxearen
istorioa da, Firmin izeneko
arotz ﬁn eta delikatuari
buruzko ipuin batean
oinarritutakoa.

Urriak 11, igandea.
18:30
Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioa (Mutiloa).
Sarrera: 3€
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Familientzako antzerkia
“Numenak”
Yarleku

Bi galtzagorrik pertsonai
mitologiko ezberdinekin
topo egiten dute.
Urriak 14, asteazkena
18:00
Aranguren
Ibarreko Kultur Etxeko
Auditorioa (Mutiloa)
Sarrera: 3€

N
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Egilea: Pía Latrónico
Aurkezteko epea: deialdia argitaratzen
denetik abenduaren 11 arte (13:00ak arte).
Aurkezteko lekuak: udaletxeko
bulegoak, San Pedro eta Irulegi Ikastetxe
Publikoetako atezaintza, Kultur Etxea.
Saria: 50 € material didaktikoan.
 Informazio gehiago Euskara Zerbitzuan.
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GAZTE ETA HELDUAK

Bertso bazkaria
Martxoaren 14ean
alarma egoera ezarri
zen eta egun
horretarako antolaturik
zegoen Bertso Bazkaria
bertan behera geratu
zen. Diruaren
itzulketarako, txartela
aurkeztu beharko da
Euskara Zerbitzuan
(Udaletxeko 1. solairuan)
edo Kultur Etxean,
jendaurreko ordutegian,
urriaren 15etik 30era
bitartean.

Mintzakide
Euskarazko elkarrizketak izateko taldea.
Taldeetako partaideak honakoak dira:
› Euskaraz hitz egiteko jariotasuna
lortu nahi duten pertsonak, eta
› Ongi pasatuz beste batzuei horretan
lagundu nahi dieten pertsonak.

GAZTE ETA HELDUAK

Antzerkia
Ikastaroak: trikitixa
“Zaldi Urdina” eta pandero

Euskara ikasteko
bekak

› Ibarrean erroldatuta egon.
› Ibarrean jendaurrean lan egin.

2019/20 ikasturtean
zehar euskara
ikasten aritu diren
eta ondorengo
baldintzaren bat,
edo biak, betetzen
duten pertsonentzat:

Artedrama
Droga-munduari
aurrez aurre
begiratzen dion
antzerki roud
moviea
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Eskaerak aurkezteko:
Urriaren 2ra arte.
Gaur egungo osasun egoera dela eta, eskaerak egoitza
elektronikoaren bidez egingo dira edo dokumentazioa
euskera@aranguren.es e-postaren bidez ere aurkeztu
daiteke. Posible ez den kasuetan, Udaletxeko 1.
Solairuko administrariari aurkeztu ahalko zaio aurretik
948 15 13 82 telefonoaren bidez hitz ordua eskatuz.
 Informazio gehiago www.aranguren.es eta
Euskara Zerbitzuan.

P

Urriak 16, ostirala.
20:00
Aranguren
Ibarreko Kultur Etxeko
Auditorioa (Mutiloa).
Sarrera: 6€
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Pandero ikastaroko prezioa:
35 euro/hilabeteko.
Izen emateak: irailak
28tik urriak 2ra, 948150193
telefonora deituaz.

Asteartea.
17:15-18:15
Kultur Etxea (Mutiloa).

Iraupena: urria- ekaina.
Trikitixa ikastaroko prezioa:
57 euro/hilabeteko.

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATUTAKO JARDUERA

ñ

Irakurle taldea
Aurten ere irakurle taldea martxan jarriko da Jon
Alonso idazleak bideratuta.

Euskara ikaskuntza

P
N

2020/21 ikasturtean zehar Ibarrean euskara ikasi
nahi duzu?

0

Hilabeteko azken osteguna.
19:00-20:30
Kultur Etxea (Mutiloa).

Iraupena: urria-ekaina
Informazio bilera: irailak 24, 19:00etan
Kultur Etxean.
Izen emateak: irailaren 28tik aurrera,
948150193 telefonora deituaz.
ARANGUREN IBARREKO LIBURUTEGI
PUBLIKOAREN LAGUNTZAREKIN

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATUTAKO JARDUERA

GUZTIONTZAT

Diru-laguntza deialdia, aranguren
ibarreko establezimenduetako
errotuluetan euskara erabiltzeko
Izen-emateak:

P
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Urriaren 23ra arte.
Euskara Zerbitzua.

www.irunerrikomintzakide.org

Informazio gehiago:

@ mintzakide@topagunea.org / euskera@aranguren.es
✆ 948 33 08 68 / 674 351 719 / 948 15 01 93
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Datorren ikasturterako Ibarrean bi maila
eskainiko dira:

Aranguren Ibarreko Udalak diru-laguntzak emanen dizkie udalerriko
establezimenduei jarritako errotulazioan euskara erabiltzen badute (fatxada,
erakusleiho, eguzki-oihal eta ibilgailu komertzialetan).

Hasiera maila eta aurreratua:

Eskaerak aurkezteko epea:

Astean hiru egun, adosteko.
6 edo 7,5 ordu asteko, ordutegia adosteko.
 Informazio gehiagorako, deitu Euskara Zerbitzura.

P

P
N

Abenduaren 11ra arte.
Euskara Zerbitzuan.
 Informazio gehiago www.aranguren.es eta Euskara Zerbitzuan.
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GUZTIONTZAT

Diru-laguntza deialdia, aranguren ibarreko
establezimenduetako errotuluetan euskara erabiltzeko
Bizi dugun osasun egoerak behartuta, udaberrian
programa bertan behera utzi behar izan genuen. Hala
ere, berriz ere programa Ibarrean martxan jartzeko
prest gaude, udazkeneko edizio berezi baten bidez.
Euskara elkarteek, udalek, liburutegi publikoek eta
liburu-dendek elkarrekin antolatutako programa
honen helburua irakurzaletasuna sustatzea da.

Kanpainan parte hartzeko izenak bertan adierazten
duen bezala, hiru urrats eman behar dira:
1. Irakurri. Lehenengo urratsa irakurtzea da,
euskaraz irakurtzea. Nahikoa da liburutegi
publikora hurbiltzea, edozein liburu euskaraz
maileguan hartzea eta irakurtzea. Liburuaren
barruan ﬁtxa bat aurkituko duzu betetzeko.
2. Gozatu. Liburua irakurri ondoren, liburutegira
itzultzean, ﬁtxa betea entregatu behar da:
zer liburu irakurri dugun, zer iritzi dugun,
nori oparitu nahi zenioken eta harekin batera
jasotzea gustatuko litzaigukeen mezua, etab.
3. Oparitu. Parte-hartzaile guztien artean,
abenduan, 500 liburu zozketatuko dira.
Irabazleek abendutik urtarrilera bitartean
jasoko dituzte, aukeratutako pertsonari
oparitzeko bilduta eta mezua barruan dutela.
Aukeratutako liburua eskuragarri ez badago,
antolatzaileak erabakiko du zer liburu bidali.
Horrez gain, parte hartzaile guztien
artean e-book bat zozketatuko da.

Euskara zerbitzua

2

009an Aranguren Ibarreko Udalak Ibarreko Euskaldunen
Fitxategi bat sortzea erabaki zuen. Fitxategi horren helburua
hala nahi zuten biztanleei Ibarrean antolatzen diren
euskarazko edo euskarari buruzko jarduerak modu
eraginkorragoan jakinarazi ahal izatea da. Horrelako jardueren berri
jaso nahi baduzu edo ﬁtxategian egoteko ﬁtxa bete zenuenetik zure
daturen bat (e-posta, telefonoa…) aldatu baduzu, jar zaitez udaleko
Euskara Zerbitzuarekin harremanetan.

☞ Euskara Zerbitzua
Udalaren helburua Ibarreko talde eta norbanakoekin
elkarlanean aritzea da. Ibarrean euskaraz edo
euskarari buruzko jardueraren bat antolatzeko
proposamenik baldin baduzu, jarri zaitez gurekin
harremanetan
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Aranguren Ibarreko Udala, 1. pisua.
Mutiloa pl/ z/g. Mutiloa
Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00.
948 15 01 93
euskera@aranguren.es

