
 
 

 

 

 

BIDEA MARRAZTERA GOAZ! 
XXI. mendeko Donostia euskalduna! 

 
 
BAGERA Donostiako Euskaltzaleen Elkarteak, euskaldunok Donostian euskaraz natural bizi ahal 

izatea izan du eta du helburu. Eta aurrera bidean, Donostiako euskaltzale -guztiekin- nahi genuke 

gure ahalegina ere partekatu, ditugun hutsuneak hobeto identifikatzeko, lehentasunak zehazteko, 

hausnartzeko gure indar guneak nola hobeto baliatu… Aldi berean, Donostiako komunitate 

euskaltzalea, eta oso bereziki, Donostian jadaneko gure egunerokoan, gure lanean... euskaraz eta 

euskararen inguruan bizi garen euskaltzale ugariak areago trinkotu nahian, gero eta ikusgarriago 

bihurtu gaitezen Donostiako gizartean. 

 

Asmo horretan, hausnarketa bide eta garai bateratua zabaldu nahi izan dugu, Donostiako era, 

joera eta ikuspuntu guztietako euskaltzaleak pixkanaka berrantolatzen hasteko. BAGERAren 

inguruan izan daiteke, baina ez du zertan hala izan; denon artean erabaki beharko dugu zein den 

modurik eraginkorrena. 

 

Abiapuntu, 6 elkargune-saio berezi izango dituen ziklo bat prestatu dugu, geure artean “ideia 

ekaitzak” sortzeko, bide emateko, ideia horiek elkar trukatzeko, aztertzeko, eztabaidatzeko… 

Azkenean denon artean marrazten joan ahal izateko Donostiako euskaldunon ikusgarritasunaren 

alde abiatu genitzakeen ekimen desberdinak aurrerantzean. 

 

6 saioek hausnarketa irekikoak izan nahi lukete, eta saio bakoitzaren ondorenean, bertan aipatu, 

landu, eztabaidatutako ideia eta puntuak bilduko genituzke gero berriro guztioi helarazteko eta  

osatzen joan daitezen. Ondorenera beste saioa bat aurreikusi liteke hausnarketa orokorrekoa, 

gero BAGERAren inguruan-edo antolatzen garenon indarrak neurtuz, handik aurrera gure trinkotze 

bideak abiatzeko…, edota bestela erabaki genezakeen guztia ere. 

 

Saioak binaka banatu ditugu 3 txandatan. Bina saio erreskadan egingo genituzke segidako bi 

astetan, eta ondoren tarte luzexeagoa utziaz beste bi saioko txanda bat beste bi astetan 

erreskadan. Zikloa martxoan hasiko dugu eta maiatzean amaitu, gero gerokoak. San Telmo 

museo berrituko ekitaldi aretoan bilduko gara arratsaldeko 19:00etan hasi eta 21:00ak arte. 

 

Saio bakoitzaren hasierak, BAGERAko arduradunen batez gain, abiatzaile, dinamizatzaile, 

zirikatzaile, „aditu edo aritu‟ bat izango du, lehen 35-45 minutuetan bere ikuspuntu guztiz librea 

azaltzeko bere esperientzia eta eskarmentu propiotik abiatuta ondoko galderetara inguratzen 

saiatuz: 

 

- Zure ikuspuntutik, zer behar dugu / behar genuke XXI. mendean Donostia euskaldun 

izateko? 

- Nola bihurtu gaitezke euskaldunak ikusgarri eta erakargarri Donostian? 

- Zer egin dezakegu, nola antolatu beharko genuke donostiar euskaltzaleok bide horretan? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Egutegia, ondokoa: 

 

Martxoak 14. Osteguna: Mikel Zalbide 

Martxoak 21. Osteguna: Donostiako Piratak 

 

Apirilak 16. Asteartea: Mari Jose Azurmendi 

Apirilak 23. Asteartea: Lorea Agirre eta Igor Otxoa 

 

Maiatzak 14. Asteartea: Joseba Alvarez 

Maiatzak 21. Asteartea: Beñat Gaztelumendi, Asier Basurto 

 

Ekainak 4. Asteartea: Ondorioen Word Kafea 

 

Hainbat hobe, eguneko „aditu / arituak‟ jada eztabaidarako hainbat bide edo proposamen 

zirikatzaile egiten baditu bertaratuen arterako. 

 

BAGERAk moderatuko du ondoren denon arteko parte hartzea, dela taldeka, dela denok batean, 

ahalik eta modurik eraginkorrenean beti kasuan-kasuan. Aipatu “ideien ekaitzak” are urrutirago 

eramateko asmoz, bertaratzen garen guztion artean post-it edo ohar paperak zabalduko ditugu 

bururatutako ideiak, aipatuak edo aipatu gabeak, idazteko, eta amaieran irteeran bilduko ditugu, 

gero eguneko laburpenarekin batera denoi zabaltzeko, hurrengo saioen oinarri. Horretarako 

BAGERAk bertaratuon helbide elektroniko, e-mail erabilgarriak, bilduko ditu. 

 

„Aditu / aritu‟ hauek, euskalgintzaren arlo ezberdinetan aritutako euskaltzaleak dira, hainbat 

sentsibilitate eta ikuspuntu ezberdinak ordezkatu litzaketenak, dela bere jakinduria, esperientzia 

edo jarduteko alorra interes berezikoa delako (soziolinguistika, hezkuntza, kultura…), edota 

bereziki interesatzen zaizkigun sektoreen ahots izan litezkeelako (gazte, unibertsitari…), eta 

gurekin batera parte hartzea ere eskainiko diegu ondorengo eztabaida, galdera, iruzkin eta 

proposamenenetan. 

 

Nahia litzateke bertaratzen garenok ahalik eta saio gehienetara hurbildu gaitezen, hauek ziklo 

gisa ulertuta, ziklo horretatik abiatuta nahi genukeelako Donostiako euskaldun euskaltzaleon 

bideen marrazketan abiatzea. 

 
 
 
 


