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EUSKARA ZERBITZUA
ARANGUREN IBARREKO UDALA

EUSKARALDIA
Aranguren Ibarrean

D

agoeneko jakingo duzuen bezala hurrengo
azaroaren 23tik abenduaren 3ra EUSKARALDIA
egingo da Euskal Herrian eta Aranguren Ibarrak
ere egitasmo horretan parte hartuko du. Egitasmo honen
helburua 16 urtetik gorakoen artean euskararen erabilera
handitzea da. Idoia Carricas Ibarrean EUSKARALDIA
aurrera eramateko lan taldean ari da urte hasieratik.

Idoia, zer da zure
ustez EUSKARALDIAk
egiten duen ekarpenik garrantzitsuena?
Euskararen erabilera
handitzeko ariketaren
erdigunean ulermena
jartzea da nire ustez
garrantzitsuena. Hau
da, soilik euskaraz
ulertzen duten pertsonek
ere euskararen erabilera handitzeko egin
dezaketen ekarpena
azpimarratzea.
Euskaraz hitz egiteko
gai sentitzen ez diren
pertsonek ere parte
hartu dezakete, beraz?
Bai, bai… EUSKARALDIAn parte hartzeko
soilik bi baldintza bete
behar dira: 16 urtetik
gorakoa izatea eta
euskara ulertzea. 11
egun horietan zehar
euskara gehiago erabili nahi dutenek AHOBIZI gisa eman ahalko dute izena.
Ahobiziek, 11 egun horietan zehar ulertzen dutenei euskaraz egingo diete, baita
ezezagunei lehen hitza ere. Baina ulertu bai, baina beti euskaraz erantzuteko gai
sentitzen ez direnek, edo beren lantoki, koadrila edo inguruan denbora guztian euskaraz hitz egiten eroso sentituko ez direla uste dutenek, BELARRIPREST
gisara eman dezakete izena. Hauek zera adierazten dute: 11 egun horietan zehar
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IZEN-EMATEAK
2018/19
IKASTURTERAKO
HAURRENTZAKO:
Larunblai, Iseka,
Euskal Dantzak
eta Ludoteka
GAZTE ETA
HELDUENTZAKO:
Euskaraldia, trikitixa,
pandero, dantza
eta txalaparta
ikastaroak, irakurle
taldea, Amaiurko
gaztelura txangoa…

BEKAK ETA
DIRULAGUNTZAK
HAURREN
euskarazko
udalekuetarako
HELDUEN
euskalduntzerako
KOMERTZIOETAN
euskarazko
errotulaziorako

KULTUR
JARDUERAK:
Ipuin kontalariak,
haur eta familientzat
antzerki musikalak
eta parte hartzaileak
E USK AR A Z E RBI TZUA
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haiekin euskaraz hitz egitea nahi dutela, nahiz eta beraiek erosoago sentitzen diren hizkuntzan erantzungo
duten, erdaraz zein euskaraz.
Orduan… 11 egun horietan euskaraz bakarrik hitz egiteko gai sentitzen ez direnek ere parte hartu dezakete?
Noski baietz!! Horiek dira garrantzitsuenak!! BELARRIPRESTak hain zuzen!! Erosoago sentitzen direnean
gaztelaniaz hitz egiten duten arren, 11 egun horietan
soinean eramango duten belarridun txapa horrekin
haiekin euskaraz hitz egitea nahiago dutela adierazten
duten pertsonak. AHOBIZIontzat ere, 11 egun horietan
euskara ahalik eta gehien erabili nahi dugunontzat,
askoz erosoagoa izango da BELARRIPRESTekin egun
horietan euskaraz egitea, haien txapa ikustean guk
haiekin euskaraz hitz egitea nahiago dutela jakingo
baitugu, eta horrek batzuetan sortzen zaigun temati
izatearen konplexua kenduko baitigu.
Zer egin behar da Euskaraldian parte hartzeko?
Irailaren 20tik aurrera izen ematea irekiko da. Eskolan, internet bidez, Euskara Zerbitzuan… eman ahalko
da izena. Aurrerago, izena eman dutenen artean AHOBIZI edo BELARRIPREST txapak banatuko dira.
Zer esango zenieke euskaraz hitz egin edo ulertzen
ez duten horiei?
Gurea bezalako ingurune batean egitasmoa ongi atera
dadin beren ekarpena ere oso garrantzitsua dela
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esango nieke. Haien aurrean norbaitek euskaraz hitz
egiten duenean, elkarrizketaren zatiren bat ulertzen
ez badute ere, jarrera baikorra adierazi dezaketela eta
besteoi euskaraz hitz egitera animatzea eta hori erraztea ere oso garrantzitsua dela.
Besterik kontatu nahi al diguzu?
Iraila, urria eta azaroan zehar Euskaraldiaren testuinguan zenbait ekintza antolatuko ditugula eta adi egoteko deialdia zabaldu nahiko nuke, besterik ez.

HAURRAK

Euskarazko aisialdi
taldea D ereduko
Lehen Hezkuntzako 1.-6.
maila bitarteko
haurrentzat.

LARUNBLAI:

Euskarazko aisialdi
taldea D ereduko
DBH-ko 1. eta 3.
maila bitarteko
neska-mutilentzat.

ISEKA:

P

N

0

Ibaialdeko
lokalak (Mutiloa)

17:30 – 19:30.

P

17:30 – 19:30.

Urriaren 19tik
hasita, ostiraletan.

0

ñ

60 €

Plaza mugatuak. Lehentasuna izanen dute
erroldatutakoek eta aurreko urtean
jardueran parte hartu zutenek.

Kontsultategiko
azpialdea (Mutiloa).

N

Urriaren 19tik
hasita, ostiraletan.

Aisialdi taldeak

10:00 – 14:00.

Irailaren 24tik 28ra.

IZEN-EMATEAK:

P
N

0

Euskara Zerbitzura deitu
edo izen-emate orria eraman.

Euskal dantzen ikastaroa

Para niños y niñas del modelo D.

Kontsultategiaren azpialdean (Mutiloa).

D ereduko haurrentzat.

0

B TALDEA: Lehen Hezkuntzako 4., 5.
eta 6. mailak.
Kontsultategiaren azpialdean (Mutiloa).

Urriaren 19tik hasita, astelehenetan.

A TALDEA: Haur Hezkuntzako 3. maila eta
Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailaka.

0

P
N

Irailaren 24tik 28ra.

Lehentasuna izanen dute
erroldatutakoek eta aurreko urtean
jardueran parte hartu zutenek..

Zerrenda izen-emate
hurrenkeraren arabera osatuko da.

Gutxienez 8 eta gehienez 24 haur.

19:00 – 20:30.

Urriaren 19tik hasita, astelehenetan .
17:30 – 19:00.

P
N

Gutxienez 8 eta gehienez 24 haur.

Euskara Zerbitzura deitu.

IZEN-EMATEAK:

P
N

10:00 – 14:00.

0
ñ

10 € erroldatuak / 30
€ erroldatu gabeak.

Ludoteka

4-12 urte bitarteko
haurrentzat.

N

Idoi Plazako lokalak.

17:00 – 19:00.

P

Urritik hasita, ostegunetan
(euskaraz A eta D
ereduentzat)

0

✆

948 15 13 82.

Izen-emateak: Oinarrizko
Gizarte Zerbitzua eta Gizarte
Zerbitzuko iraileko buletina.
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Ipuin kontalariak

P

N

18:00.

Urriak 24 eta
azaroak 14
(asteazkenak).

0

Aranguren Ibarreko
Kultur Etxeko Ludoteka
aretoan (Mutiloa)).

|

4 urtetik gorako
haurrentzako
gomendatua.
DOAKO SARRERA
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HAURRAK

Familia antzerkia

“Ber eta Bir”
La Piel produkzioak

Azaroak 18 igandea.

“Niko, banpiro txiki bat da”
TD Diferencia

Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko Auditorioan (Mutiloa).

18:30.

P
N
3€

Birziklapena eta ingurumena zaintzearen garrantziari buruzko ikuskizun parte hartzailea.

16:45.

Urriak 21, igandea.

0

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK

Irulegi Euskara Taldeak
antolatutako jarduera.
Ibilbidea 30/40
minutukoa da
Olentzeroren
bordaraino.
Haurren gurditxoak
eraman daitezke. Bordan salda banatuko
da eta itzuleran, elkartean pintxo bat..

0 Labianotik.

N 11:30.

22, larunbata.

P Abenduaren

Olentzerori gutuna
eramatea

ñ

Berdintasuna, errespetua, tolerantzia
eta indarkeriaren prebentzioari
buruzko antzerki musikala.

P
N

0

3€

Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioan (Mutiloa).

ñ

Olentzerorako kartel
lehiaketa
Ibarrean erroldatutako
edo San Pedro Ikastetxe
Publikoko 1.-6. mailetako
ikasleentzako.
Aurkezteko epea:
deialdia argitaratzen
denetik abenduaren 14a
arte (13:00ak arte).
Aurkezteko lekuak:
udaletxeko bulegoak, San
Pedro Ikastetxe Publikoko
atezaintza, Kultur Etxea.
Saria: 50 € material didaktikoan
Informazio gehiago Euskara Zerbitzuan.
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GAZTE ETA HELDUAK

Euskaraldia

Hamaika eguneko entrenamendua da,
ariketa bat gure hizkuntza ohiturak aldatu
eta euskaraz gehiago hitz egiteko edo
gehiago hitz egin diezaguten.

Ariketak azaroaren 23tik abenduaren 3ra

iraungo du. Izen ematea irailaren 20tik aurrera

egin ahalko da. Parte hartzeko honako rol

hauetako bat hartu beharko da:

➣ AHOBIZI: hamaika egun hauetan zehar rol hau hartzen dutenek, euskaraz
ulertzen dutenei euskaraz egingo diete, horiek gaztelaniaz erantzuten badute
ere. Ezezagunei lehen hitz beti euskaraz egingo diete.

➣ BELARRIPREST: rol hau hartzen dutenek euskaraz egiten zaienean ulertzen dute eta
nahiago dute hamaika egun horietan zehar euskaraz egiten bazaie, nahiz eta eurek
erosoen sentitzen diren moduan erantzungo duten, euskaraz zein gaztelaniaz.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK HAUEK DIRA:

1. 16 urtetik gorakoa izatea.
2. AHOBIZI izateko euskaraz hitz egiteko gai izan beharra dago
3. BELARRIPREST izateko euskaraz egiten dizutenean ulertzeko gai izatea
nahikoa da.

Pertsona bakoitzak erabaki beharko du zein roletan parte hartu nahi duen.
Entrenamenduak irauten duen hamaika egunetan AHOBIZI edo
BELARRIPREST den adierazten duen txapa soinean eraman beharko du.

Euskara ikasteko eskolak

Euskara ikasteko
bekak

- Ibarrean erroldatuta
egon.

2017/18 ikasturtean zehar
euskara ikasten aritu diren
eta ondorengo baldintzaren
bat, edo biak, betetzen
duten pertsonentzat:
B1 MAILA:

2018/19 ikasturtean
Ibarrean euskara
ikasi nahi?
Gaur egun Ibarrean
euskara ikasten ari diren
pertsonez osatutako bi
talde daude:
A2.2 MAILA:

14:50 – 16:20.

0

N

Ibaialdeko etxabeetan.

17:00 – 19:00.

P

- Ibarrean jendaurrean
lan egin.

Eskaerak aurkezteko epea:

Astelehen, astearte
eta asteazkenetan.
Ibaialdeko etxabeetan.

Euskara Zerbitzuan.

Urriaren 5era arte.

P

N

P

|

E U S K A R A Z ER B IT ZU A

|

5

Informazio gehiago www.aranguren.es eta Euskara Zerbitzuan.

0

Astelehen, astearte,
ostegun eta ostirala.

0

Maila edota ordutegi hauek ez badatozkizu ongi, deitu
Euskara Zerbitzura eta galdetu ia zure mailako taldea
osatzerik dagoen ongi datorkizun ordutegiren batean.
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GAZTE ETA HELDUAK

Oinez gailurra

GUZTIENTZAT

Mintzakide “hartu, eman, eragin”

Irailaren 21etik urriaren 26era.

@ mintzakide@topagunea.org /
euskera@aranguren.es

INFORMAZIO GEHIAGO

Oinez Gailurra Nafarroa Oinezek urtean zehar burutzen dituen jardueren artean antolatzen
den proiektua da.

Euskara Zerbitzua.

✆ 948 33 08 68 / 674 351 719 /
948 15 01 93.

Iraupena: Urria-azaroa.
Prezioa: 10 euro.
Urriak 21, igandea.

Irteera 9:00etan Mutiloatik
(herrietatik irteteko aukera dago
Aranetxean aldez aurretik eskatuta)
Itzulera 19:00etan Altsasutik.

P
N

P

N

0

11:00.
Lakidainen.

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK

P
N

0

Urriaren 7an, igandean.
9:00.
San Pedro ikastetxeko atarian.

Urriaren 3ra arte.
9:00-14:00.
Euskara Zerbitzuan.
8 € helduak/ 6 € haurrak.

IZEN-EMATEAK:

P
N

0

ñ

0

N

5 € erroldatuak / 10 € erroldatu gabeak

Aranetxea.

16:30-21:30.
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14 urte gorakoentzako jarduera, edo adinez nagusia
den norbaitek lagundutako adin txikikoentzako.
Adin txikikoek baimena ekarri beharko dute.
Lehentasuna izanen dute Aranguren Ibarrean erroldatuek.

ñ

P

Urriaren 9ra arte. Tokiak izen-emate hurrenkeraren
arabera beteko dira.

IZEN-EMATEAK:

Autobusa Nafarroa Oinez era, Altsasura

IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK

Gero Iruritako jatetxe
batean bazkalduko dugu.

Azalpen guztiak euskaraz
eta gaztelaniaz emango
dira.

Ondoren, Elizondondora
joango gara, txokolatearen
ekoizpena ezagutzera.

Irulegi Elkarteak antolatutako txango honi
esker, Amaiur Gaztelua Aranzadiko Elkarteko
Mattin Aiestaranen eskutik ezagutuko dugu.

Txangoa Amaiurreko gaztelura

Irailaren
16an, igandean.

Irulegi Elkarteak Irulegi Gaztelua aukeratu du
azken urteetan eta aurten ere, irailaren 16an
Oinez Gailurraren zapiarekin bertara igo eta
bertan aurtengo Nafarroa Oinezen antolatzaileei
bidaliko dieten argazki edo bideo bat egingo
dute. Nafarroa Oinezen webgunean argitaratuko
dutena. Haiekin batera Irulegiko Gaztelura
igotzeko gonbitea egiten digute Aranguren
Ibarreko biztanle guztiei.

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.

P

IZEN-EMATEAK:

0
@ www.irunerrikomintzakide.org

Irakurketa taldea

IRULEGI EUSKARA TALDEAREKIN
ELKARLANEAN ANTOLATURIK

Izen-emateak: irailaren 27ra arte
Euskara Zerbitzuan
edo liburutegian.

Aurten ere irakurle taldea martxan jarriko da Jon Alonso idazleak
bideratuta. Hilero liburu bat irakurri eta landuko da. Aukeratutako
lehenengo liburua Harkaitz Canoren “TWIST” izanen da.

19:00-20:30.

P

Kultur Etxea (Mutiloa).

Hilabeteko azken osteguna
Hasiera: irailak 27

N

19:00-20:00.

Asteazkenetan.

Dantza ikastaroa

Prezioa: 10 euro/hilabetea.

Iraupena: iraila-ekaina.

0
ñ

Trikitixa ikastaroa eta
pandero ikastaroa

P
N

0

P
N

0

ñ

Izen-emateak: irailaren 26ra arte Euskara Zerbitzuan.
IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK

Zolinako Elkartea.

ñ
ñ

Ostegunetan .
17:30 - 19:30.
Kultur Etxea (Mutiloa), 3. gela.
Iraupena: iraila – ekaina.
Prezioa trikitixa ikastaroa: 57 euro/hilabetea.
Prezioa pandero ikastaroa: 35 euro/hilabetea.

Izen-emateak: irailaren 17ra arte Euskara Zerbitzuan.
IRULEGI EUSKARA TALDEAK
ANTOLATURIK
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GUZTIENTZAT

Diru-laguntza deialdia, Aranguren Ibarreko
establezimenduetako errotuluetan euskara
erabiltzeko
Aranguren Ibarreko Udalak diru-laguntzak
emanen dizkie udalerriko establezimenduei
jarritako errotulazioan euskara erabiltzen
badute (fatxada, erakusleiho, eguzkioihal eta ibilgailu komertzialetan).

Argitalpena
Nafarroako Unibertsitate
Publikoak eta Aranguren Ibarreko
Udalak argitaratutako «Estudio
Sociolingüístico del Valle de
Aranguren» argitalpenaren ale
bat nahi baduzu, jar zaitez Euskara
Zerbitzuarekin harremanetan. Doako
aleak daude erroldatuentzat.

☞ Euskara

lanean aritzea da. Ibarrean euskaraz edo euskarari buruzko
jardueraren bat antolatzeko proposamenik baldin baduzu,
jarri zaitez gurekin harremanetan.

|
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|

Abenduaren 14ra arte.
Euskara Zerbitzuan.
Informazio gehiago www.aranguren.es
eta Euskara Zerbitzuan.

P

0

EUSKALDUNEN FITXATEGIA

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.

Zerbitzua

Udalaren helburua Ibarreko talde eta norbanakoekin elkar-

8

Eskaerak aurkezteko epea:

30.zk. 2018ko iraila

Aranguren Ibarreko Udala, 1. pisua.
Mutiloa pl/ z/g. Mutiloa
Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00.
948 15 01 93
euskera@aranguren.es

