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1. Sarrera 

 
Azken hogeita bi urteetan, Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak Donostiako Aste 

Nagusiko hizkuntza tratamendua aztertu du. Azterketa horrek euskararen erabilera areagotzea du 

ardatz, euskararen erabilera eta normalizazioa sustatzeko bidezkoa iruditzen baitzaigu, uneoro 

euskararen erabilera eta egoera ezagutzea.  

 

Euskararen erabileraren neurketa egiteko orduan, kontuan hartu behar dugu Donostiaren 

egoera turistikoa udan zehar. Abuztuan zehazki, Donostiatik kanpoko jende ugari etortzen da. Hori 

dela eta, egitarauaren aniztasuna beharrezkoa ikusten dugun bezala, argi ikusten dugu euskarari 

merezi duen tokia eman behar zaiola, hots, gutxienez gazteleraren pareko presentzia izan behar 

duela eta hizkuntza gutxitua den heinean lehentasunezko trataera behar du. 

 

2. Metodologia 

 

 Aste Nagusiak bere gain hartzen dituen jarduerak nahiz idatzizko euskarriak neurtzen saiatu 

gara. 

 

Ahozko erabilerari dagokionez, jardueren hizkuntza erabilera neurtzeko orduan 3 ezaugarri 

kontuan hartu ditugu: aurkezpena izan duen, ekintza berak hizkuntza duen eta dinamizatzailea izan 

den  kasuetan zein hizkuntza erabili den. Hiru ezaugarri hauek kontuan hartuta oro har zein hizkuntza 

erabili den eta bakoitza zein neurritan erabili den bildu dugu txostenean. 

 

Idatzizko materialari dagokionez, Aste Nagusian zehar argitaratzen dituzten programazio 

liburuxka, prentsa dosierrak, esku orriak, kartelak, web gunea, errotulazioak etab. izaten ditugu 

aztergai. 

 

Oharra: neurketa egiterakoan ele bitan egin dela adierazten dugunean, zehazki, euskaraz eta 

gazteleraz egin dela esan nahi dugu eta “BH” laburdura erabiltzen dugunean “beste hizkuntza” batean 

egin dela adierazi nahi dugu (euskara edota gaztelera ez den beste hizkuntza batean, alegia).  

 

3. Hizkuntza erabileraren neurketa 

 

Aurten Bagera Elkarteak Aste Nagusiko ekitaldien %86,97a behatu du, hauetatik %78,85a 

Donostia Kulturak antolatu du eta %21,15a beste elkarteek antolatutakoak izan dira. Ohi bezala, 

Donostia Kulturak antolatutako ekitaldien eta beste elkarteek antolatutako ekitaldien arteko 

bereizketa egin dugu. 

 

3.1. Donostia Kulturak antolatutako jarduerak 

 

Idatzizko materialaren azterketa 

 

Idatzizko materialari dagokionez, oro har, kaleratutako material idatzian elebitasuna zaindu 

da, eta euskarari lehentasuna eman zaio. Zenbait euskarrietan testuak bi hizkuntzatan idatziak 

bazeuden ere, euskara gailendu da. Are gehiago, euskara hutsezko testuak ere topatu ditugu;  (hala 

nola, kalean jarritako egitarau erraldoietan).  

 

Prentsa txostenetan, deialdietan eta Donostia Kulturako oharretan, aldiz, euskarazko testuak 

ez dira behar bezala zaindu. Akatsak topatu ditugu eta gaizki idatzitako esaldiak. 



  

 

Ahozko erabileraren azterketa 

 

Donostia Kulturak antolatu dituen ekitaldietan, aurkezpenei dagokionez, zenbait guneetan 

hiru hizkuntzetan grabatutako aurkezpenak izan dira. Hala nola:  Gaueko musika emanaldietan 

(Konstituzio plazan, Kursaaleko Terrazan, Saguesen, Easo Plazan eta Bulebarrean), antzerki 

emankizunen aurretik (Gipuzkoa Plazan), Ondarretako ikuskizunetan eta Bulebarreko kioskoan 

antolatutako arratsaldeko emankizunetan. 

  

Ekintzen hizkuntzari erreparatuz gero, hizkuntzarik erabili ez duten ekitaldiak %51,96a izan 

dira eta hizkuntza izan dutenak %48,04a. 

 

Hizkuntzarik erabili ez duten ekitaldiak kenduta, ondoko datu hauek bildu ditugu:   

   

 -  Gazteleraz.........................................%39,53 (iaz %42,86) 

 -  Euskaraz.............................................%31,40 (iaz %36,61) 

 -  Beste hizkuntza bat........................%25,58 (iaz %13,39) 

 -  Bi hizkuntzatan................................%3,49   (iaz %7,14) 

  

Aurten, beste hizkuntza bat erabili dituzten ekintzek gorakada nabarmena izan dute , ehuneko 

12 puntu igo batira.  

 

 Euskaraz, gazteleraz, eta ele bitan egin diren ekintzen kopurua ordea jatsi dira (euskaraz 

ehuneko 5 puntu, gazteleraz ehuneko 3 puntu eta ele bitan ia ehuneko 4 puntu). Euskarazko ekintzak 

izan dira jaitsiera handiena izan dutenak iazko datuekin alderatuta eta grafikoan ikusi ahal dugunez 

beheranzko joera izan dute 2013tik. 

 

 

 
 

 

Ahozko hizkuntzari dagokionez, atalez atal zer nolako emaitza izan den aztertu dugu. 

 

Su artifizialen aurkezpena euskaraz eta gazteleraz egin da urtero bezala.  

 

Kirolen atalean, aurten 13 jarduera ikuskatu ditugu. Horietatik 3 euskaraz (edo euskara 



  

gehiago erabili da), 9 gazteleraz (edo gazteleraz gehiago erabili da) izan dira eta bat ele bitan. 

Gazteleraz izandakoen artean, urtero errepikatzen diren ekintzak dira: Tai-ji, zaldi lasterketak, 

Saskibaloi txapelketa, haurrentzako eskrima eta boleibola. Bestetik, bizikleta eta patinetan jai giroa 

martxa ekimenean aurkezpena eta animazioa gazteleraz egin dute gehien bat. 

 

Azkenik, “Goitibehera” jarduera aipatu nahiko genuke. Aurten hirugarren urtea da antolatzen dena eta 

aurreko urteetan dinamizatzailea gaztelera hutsez aritzetik aurten euskaraz egin du gehien bat. 

 

Folklore emanaldiei dagokienez, 8 jarduera behatu ditugu. Hauetatik, 6 hizkuntza gabeak, eta 

beste 2ak euskaraz izan dira. 

 

Musika atalean, Sagueseko, Bulebarreko eta Kursaaleko zenbait emanaldietan, grabatutako 

aurkezpenak hiru hizkuntzatan izan dira. Orotara, 87 musika ekimen behatu ditugu, hauetatik 27 

hizkuntzarik gabekoak,  21 beste hizkuntza batean, 21 gazteleraz, 17 euskara hutsez eta ele bitan 

bakarra izan da. 

 

Aurten musikan, gazteleraz abesten duten talde zein bakarlariak, beste hizkuntza batean 

abestu dutenen pare izan dira. Euskarazko talde eta bakarlariek behera egin dute baina gune 

guztietan jarraitzen dute izaten eta hori oso garrantzitsua da (Gros, Parte Zaharra, Erdialdea eta 

Antigua).  

 

Haurren atalean, aurkezpenari baino haur jaialdiaren hizkuntza garapenari eman nahi dio 

garrantzia BAGERAk. Urtero aipatzen dugun moduan, BAGERA Elkartearen iritziz, haurren ekintzetan 

parte hartzen duten begiraleek euskararen sustatzaile izan beharko lukete eta horretarako 

baliabideak eskaini behar zaizkie.  

Aurten, “Zurriola Kultura Irekia”-n, aurreko urteetan bezala, tailerrak dinamizatzeko 3 

begirale egon dira. Tailerraren ardura nagusia, edo gehien hitz egiten zuena, begirale euskalduna zen 

eta erabiltzaileen hizkuntzaren arabera aritzen ziren gehien bat.  Haurrentzako eskriman,  gaztelera 

gailendu da eta aerobicean egun batean euskaraz eta beste batean gazteleraz egin dute.  

 

Gazteei dagokienez, oso positibotzat jotzen dugu, aurten ere, Donostiako Udaleko Euskara 

Zerbitzuak Donostiako Aste Nagusian gazteentzako sortutako eremuan (Kursaal Gune Zabalean) 

euskara areagotzeko sortutako “Festan Blai!” ekimena. Ekimen honen helburua, Kursaaleko DJ 

emanaldien testuinguruan, gazteen artean euskararekiko motibazioa sustatzea da modu ludiko baten 

bidez. Aurten antolatzen den hirugarren urtea da eta ekimenak oso harrera ona izan duela uste du 

BAGERAK gazteen parte hartzeari begira. Bide berean, uste dugu, gune horretan aritzen diren dj-ekin 

lanketa berezia egin beharko litzatekeela eta Dj euskaldunak izatea proposatzen dugu. 

 

Antzerkia atalean, Gipuzkoa Plazan aurten 8 antzerki emanaldi eskaini dira; horietatik 5 

gazteleraz eta 3 euskaraz izan dira. 

 

Zinema atalari dagokionez, 11 film behatu ditugu 8 gazteleraz, 2 euskaraz eta 1 beste hizkuntza 

batean izan da. Aquriumen proiektatutako 6  filmetatik 4 gazteleraz izan ziren, bakarra euskaraz eta 

beste bat ingelesez. Ondarretan, berriz, 5 filmetatik 4 gazteleraz eta bakarra euskaraz.  

 

Besteak atalean, gainontzeko ekitaldiak sartu ditugu. Behatutakoen artean, 19 jarduera 

ikuskatu ditugu. Gehienak hizkuntza gabeak (11)  izan dira, ondoren gaztelerazkoak (4)  eta azkenik ele 

bitan (4). 

 

 



  

 

 

Prentsaurrekoei dagokienez 

 

Aurten atal honetan atzerapausoa eman da. Prentsaurreko gehienetan gaztelera gailendu da 

eta ez da elebitasuna bermatu. Festa jardueretarako zinegotzi delegatuak ez daki euskaraz eta honek 

prentsaurrekoetan eragin nabarmena izan du. Hala nola, prentsaurrekoetan euskaraz zekiten 

gonbidatuak zeudenen kasuetan aurkezpena eta galderak gazteleraz izan ohi ziren eta gonbidatu 

euskaldunek gazteleraz erantzuteko joera izan dute. 

3.2. Beste elkarteek antolatutakoak 

Ahozko erabileraren azterketa 

 

Aurten beste elkarteek antolatutako 48 ekintza behatu ditugu.  

 

Ekintzen hizkuntzari erreparatuz gero, hizkuntzarik erabili ez duten ekitaldiak %20,83a izan 

dira eta hizkuntza izan dutenak %79,17a. 

 

Hizkuntza era garrantzitsu batean erabili ez duten ekitaldiak kenduta ondoko datu hauek 

neurtu ditugu ekintzen hizkuntza erabilerari dagokionez: 

 

 Euskaraz............................... %39,47 (iaz %27,27) 

 Bi hizkuntzatan ..................... %34,21 (iaz %51,52)  

 Gazteleraz.............................  %26,32 (iaz %21,21) 

 

Iazko datuekin alderatuta ele bitan egin diren ekimenak nabarmen jaitsi diren bitartean 

(ehuneko 17 puntu) euskarazkoak igo egin dira (ia ehuneko 12 puntu). Gaztelerazkoak ere zertxobait 

igo dira (ehuneko 5 puntu). Aurten lehen aldiz, Donostia Kulturatik aparte elkarteek antolatutako 

jardueretan euskarazko eta bi hizkuntzatan egindako jarduerak gaztelerazkoen gainetik jarri dira.  

 

Aipatzekoa da ere, Manteoko kiroldegian antolatzen diren 6-12 urte bitartekoentzako jolas eta 

kirol tailerretan euskara izan dela erabili den hizkuntza nagusia. 

 

Bestalde, gazteleraz gehien bat erabili diren ekintzak urtero errepikatzen direnak dira: 

waterpoloa (Waterpolo Donostia), tortilla lehiaketa (Tele Donosti) eta 3*3 Basket txapelketa 

(Askatuak). 

 

4. Oro har 

  

 BAGERAk haurren ekintzei garrantzi berezia eman izan die beti eta horregatik azken urteetan izan 

duten bilakaera aztertu dugu. Haurren ekintzetan parte hartzen duten begirale eta dinamizatzaileek 

euskararen sustatzaile izan beharko luketela uste dugu. Horretarako baliabideak eskaini behar 

zaizkie begiraleei. Adin horietan, aisialdian, euskara sustatzeak duen garrantzia nabarmena da. 

Gainera, euskara normalizatzeko plan guztietan berebiziko garrantzia du, baita Donostiako Plan 

Orokorrean ere. 

 

Aurten, euskaraz egin diren jarduerek gora egin dute nabarmen (%25,81etik %46,67ra) eta bi 

hizkuntzetan egin direnak zertxobait jaitsi (%54,84tik ehuneko %50era).  Gaztelerazkoek, berriz, 

beherakada handia izan dute (%19,35etik %3,33ra).  

 



  

Haurrentzako ekimenek 2011tik izan duten bilakaera ikusita, BAGERAk oso positibotzat jotzen du 

euskarazko ekimenak hain modu nabarmenean gora egin izanaz. 

 

 
 

 

Aste Nagusian antolatu diren jarduera guztiak kontuan hartuta, honakoa izan da hizkuntza 

garapenari dagokionez atera ditugun emaitzak jardueren ekintzaren hizkuntza kontuan hartuta 

(hizkuntzarik izan ez duten ekintzak kenduta): 

 

 

 

 
 

Datuak ehunekotan  

 
 2003 2004 2007 2010 2011 2012 2014 2015 2016 

Euskaraz 32,14 30,67 16,49 17,69 18,47 34,15 43,38 34,48 31,61 

Gazteleraz 45,24 41,33 54,26 62,58 47,77 42,28 32,35 37,93 37,42 

Ele bitan 20,24 16,00 28,19 10,89 12,10 10,57 15,44 17,24 16,77 

BH( zer 
da?) 2,38 12,00 1,06 8,84 21,66 13,00 8,83 10,35 14,20 



  

 

Ekintza berak izan duen hizkuntza garapenari dagokionez, 2014tik euskarazko jarduerek 

beheranzko joera izan dute eta ele bitan egin diren ekimenek zertxobait gora egin dute. 

Gaztelerazkoek, berriz, 2014tik 2015era gora egin zuten eta aurten mantendu egin dira ehunekoan. 

Aldaketa nabarmenena 2014tik beste hizkuntza batean egin diren ekimenena izan da %8,83tik 14,20ra 

gora egin dute. 

 

Azkenik, hona hemen oro har jarduera osoan erabili den hizkuntza kontuan hartuta atera 

ditugun ehunekoak aurreko urteekin alderatuta (aurkezpena, ekintza eta dinamizatzaileek -3 

ezaugarriak kontuan hartuta-  ateratako emaitzak, alegia): 

  

 
 

Datuak ehunekotan: 

 
Ehunekoak oro har 2003 2004 2007 2010 2011 2012 2014 2015 2016 

Euskaraz 32,14 30,67 16,49 17,69 18,47 34,15 43,38 34,48 31,61 

Gazteleraz 45,24 41,33 54,26 62,58 47,77 42,28 32,35 37,93 37,42 

Ele bitan 20,24 16,00 28,19 10,89 12,10 10,57 15,44 17,24 16,77 

Beste hizkuntza 2,38 12,00 1,06 8,84 21,66 13,00 8,83 10,35 14,20 

 

Urteetako hizkuntza garapenaren irakurketa: 

 

Hamalau urteetako hizkuntza erabileraren bilakaera kontutan hartuta, euskararen garapenari 

erreparatuz gero, gorabehera handiak izan ditu grafikoak erakusten digun moduan.  

 

2003an euskara hutsez egin ziren jardueren ehunekoa, hamahiru urte ondoren, ia antzekoa 

jarraitzen du izaten (zertxobait baxuagoa) 2016an. Aipatzekoa da, bestetik, 2007an euskarak 

beherakada nabarmenena izan zuela %16,49a bakarrik erabili zen eta urte horretatik aurrera euskara 

hutsezko jarduerek goranzko joera izan zutela 2014ra arte (urte horretan euskararen erabilera 

urteetako handiena izan zen) baina azken bi urte hauetan euskara hutsezko jarduerek beheranzko 

joera hartu du berriz ere. 

 

Gaztelerazko datuei erreparatuz gero, 2010ean izan zuen gorakadarik handiena (%62,58) eta 

urte horretatik aurrera beheranzko joera izan zuen 2014 urtera arte (%32,35). 2015ean, aldiz, 

gaztelera hutsezko jarduerek gora egin zuten eta aurten mantendu egin dira ia ehuneko berean. 

 



  

Bi hizkuntzak (euskara eta gaztelera) erabili diren jardueratan gorabehera handiak izan dira 

urtetik urtera. 2007an ele bitan egin ziren jarduerek izan zuten ehuneko handiena (%28,19). Hurrengo 

urtean jaitsiera handienetakoa izan zuten eta 2012tik aurrera goranzko joera ematen ari da. Hala ere, 

ehunekoak oso txikiak dira oraindik (%16,77). 

 

Azkenik, beste hizkuntza bat erabili duten jarduerek urtetik urtera aldaketa handia izan dute 

(ehunekoak oso aldakorrak izan dira) baina azken 3 urteetako joera goranzkoa izan da. 

 

Laburbilduz 

 

Guneei dagokienez, positibotzat jotzen dugu euskara gune ezberdinetara hedatu delako eta 

aurten ere mantendu direlako baina gune askotan euskarak oso presentzia txikia jarraitzen du izaten. 

Hala nola, Easo plazan (gaueko 8 dantzaldietatik bakarra izan da), Sagueseko kontzertuetan  (7 

kontzertuetatik bakarra euskaraz), kioskoan izan diren musika ekitaldietan (15etik bakarra euskaraz). 

 

Parte Zaharreko Plaza Berrian, berriz, gauean egiten diren dantzaldietan euskara gailendu da 

nabarmen (7 dantzaldietatik 6 euskaraz).  

 

Gazteen arloan euskaraz sustatzeari begira, Kursaaleko gunean antolatzen den  “Festan blai!” 

ekimena oso egokia dela uste dugu eta gazteen artean euskara sustatzeko zeharkako honelako 

ekimenak egiten jarraitzera animatu nahi dugu Donostiako Udala. 

 

Bestetik, prentsari dagokionez, atal honetan hutsune handia dagoela deritzogu. Prentsaurreko 

gehienetan gaztelera gailendu da eta ez da elebitasuna bermatu. Festa jardueretarako zinegotzi 

delegatuak ez daki euskaraz eta honek prentsaurrekoetan eragin nabarmena izan du. Hala nola, 

prentsaurrekoetan euskaraz zekiten gonbidatuak egon diren kasuetan aurkezpena eta galderak 

gazteleraz izan ohi ziren eta gonbidatu euskaldunek gazteleraz erantzuteko joera izan dute. 

Banatutako prentsa txostenetan ere, euskarazko testuetan akatsak aurkitu ditugu eta dosierren 

zenbait atal gazteleraz bakarrik jaso ditugu. 

 

Bukatzeko, BAGERA Elkarteak aurrerapausoei eustea eta egon diren akatsei aurre egitea 

proposatzen du. Bestetik, Udaletik Aste Nagusian parte hartzen duten eragileekin elkartu eta 

hizkuntza irizpideak markatu beharko lieke. Haurrentzako jarduerak diren kasuetan, euskarari 

lehentasuna emanaz eta beste kasuetan gutxienez elebitasuna mantentzeko. Horregatik, aurretik 

egin behar den lanketa ezinbestekoa dela deritzogu (iragarleekin hitz egin, ekintzen arduradunekin, 

antzerkiak kontratatzerakoan, haurren ekintzetako hezitzaileak, elkarteetako arduradunekin …) eta 

hizkuntza irizpideak markatu. 

 

Hau horrela, antolakuntzak badaki, bide horretan BAGERA Elkartearen laguntza behar izanez 

gero, beti prest izango gaituela.  

 

 

 

 

 
Bagera Elkartea 

Hernani kalea 14, behea 

  20004 Donostia 
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mailto:bagera@bagera.eus

