BL-EGIZU

ESPARRUari ekarpena

Haur eta gazteei zuzendutako kultur eskaintzaren %75a euskaraz izatea.
Bai Getxoko Udalak antolatzen duena, bai enpresek antolatzen dutena, bai
ikastetxeek antolatzen dutena eta baita elkarteek antolatzen dutena ere.
Irizpide hori udalaren dirulaguntza oinarri guztietan jaso beharko litzateke.

EKARPENA

Helduei zuzentzen zaien kultur eskaintzaren %50a euskaraz izatea. Bai
Getxoko Udalak antolatzen duena, bai enpresek antolatzen dutena, eta
baita elkarteek antolatzen dutena ere. Irizpide hori udalaren dirulaguntza
oinarri guztietan jaso beharko litzateke.
Udalak antolatzen dituen euskarazko jardueren publizitatea eta
programazioa egokiagoa izatea, Euskarazkoari egun eta ordutegi
hobeagoak eskainiz.

Ekarpena planean aurreikusita dagoela uste da.
Getxo Kulturak eskaintza oso zabala du haur eta gazteentzat eta momentu
honetan, izan merkatuan dagoen eskaintzagatik izan euskarazko
emanaldien (orokorrean) izaten duten eskaera urriagatik, ezin da kultur
eskaintzaren %75a euskaraz izan.

AZALPENA

Getxoko Kultur Etxearen eskaintzaz gain, herri honetan kultur eskaintza
oparoa dago baina bai ikastetxeak bai kultur elkarteak bai Euskalgintza
elkarteak, udalarekiko erabat autonomoak dira eta eurak erabakitzen
duten kultur eskaintza egiten dute.
Helduei egiten zaien eskaintza kulturalean gauza bera esan dezakegu.
Gainera kontuan izan helduentzako eskaintza handiagoa dela eta
merkatuko euskarazko produktuak urriagoak. Planean jasotzen den bezala
euskarazko kultur eskaintzan aurrera egiteko konpromisoa hartzen da
baina ezin da ehunekorik jaso.
Hirugarren ekarpena ontzat ematen da.

GUK

ESKAERA

ERANTZUNA
AZALPENA

1. HELBURUko 1. ekintzari buruzko eskaera

No se detallan las acciones a llevar a cabo para el cumplimiento de los
objetivos.
ESEP 2018-2022 Ekintza Plana, lau urterako Getxoko Euskara Plan
Estrategikoa da. Plan estrategiko bezala, bere zeregina “indarrak bildu,
irizpideak finkatu, indarguneak sendotu eta ahuleziak konpondu” da “
elkarlana bideratzeko eta indartzeko” Jaurlaritzak 1999ko Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiaren hitzaurrean adierazten zuen bezala.

RESPUESTA
ACLARACION

Euskara Plan Estrategiko hau, urtekako kudeaketa planetan gauzatuko da
eta hor zehaztuko dira markatutako helburuak betetzeko burutuko diren
ekintzak.
El plan ESEP 2018-2022, es el Plan Estratégico de Euskara de Getxo con
un periodo de acción de 4 años. Como Plan Estratégico pretende aunar
esfuerzos, fijar criterios, reforzar puntos de encuentro y resolver los
puntos débiles con el objeto de encaminar y dirigir los esfuerzo comunes
tal como el Gobierno Vasco menciona en el Plan General de Uso del
Euskera 1999.
El presente Plan Estratégico se articulará en planes anuales de gestión en
los cuales se concretarán mucho más las acciones encaminadas a lograr
los objetivos expuestos.
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GALDERA

1. HELBURUko 9. ekintzari galdera

Euskaldunduko al da Kultur Etxeetan dagoen eskaintza kulturala? Orain
artekoa oso urria baita.
Kultur Etxeak egiten duen eskaintzaren barruan emanaldien kalitatea,
berdintasun politikekiko errespetua, etorkinekiko hurbilpen keinuak eta
herritarren kultur kontsumoa bilatzen dira.
Udalaren ametsa aurreko irizpideak mantenduz bere eskaintza kulturala
euskaraz edo batez ere euskaraz izatea da baina batzuetan merkatuak eta
beste batzuetan ikusle/erabiltzaileen profilak ez du ahalbidetzen helburu
hori.

BILDU

1. HELBURUko 9. ekintzari ekarpena

Kultur Etxeak antolatzen dituen tailerretan euskara txertatu behar da,
aurten argazkilaritza tailerrean egin den bezala; sortzeko idazmena
EKARPENA adibidez, margoketa, tailer guztietan eskaintza euskaldundu edo gutxienez
bikoiztu egin behar da.
Onartu egiten da
Tailerrek urteetako erabiltzaileak dituzte, gehienetan goizetan ikasten
duten nagusiak dira. Bestalde tailerrak euskaraz eskaintzea dela eta egin
izan diren esperientzietan, zailtasun handiak izan dira euskaraz kalitate
nahiko eta gutxieneko partehartzea duten tailer/ikastaroak bermatzeko, are
gehiago urteetan errepikatzeko.
Hala ere ekarpena kontuan hartzen da eta Kultur Etxeko arduradunekin
aztertuko da.

