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0. AURKEZPENA
Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxea (hemendik aurrera OEE) euskarazko
aisialdiari eta kulturgintzari lotutako topagunea da; etorkizuneko Gasteizko Kafe
Antzokia egitasmoaren zutabeetako bat. Euskararen erabilera sustatzea helburu duen
gunea.

Euskara ardatz, euskarazko adierazpide artistiko ororen erakusleiho izateko
bokazioarekin jaio zen 2014ko urrian. Euskaraz bizi eta euskarara hurbildu nahi duten
herritar, eragile euskaltzale, kulturgile eta kulturzaleen etxea izan nahi du.
Erreferentziazko topagunea, sorgunea eta formaziorako gunea. Euskararentzako
arnasgune berri bat da. Euskaratik abiatuta, gainontzeko hizkuntza eta kulturei ateak
parez-pare zabaldu nahi dizkie.

2017ko urrian OEEk hiru urte bete zituen. Hasieratik, Lazarraga Kultur Elkarteak
(hemendik aurrera LKE) kudeatu du OEEren programazioa bere osotasunean. Era
berean Gasteizko Kafe Antzokiaren proiektuaren sustatzailea ere bada LKE.

Memoria honek LKEk 2017. urtean OEEn burututako lanak azaltzea du helburu.
Hau da urteak zenbakitan eman duena:
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2.- PROGRAMAZIOA
2017. urteko OEEko programazioa jarraian zehaztutako bost helburu nagusi
hauetan oinarritu da:
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2017an LKEk 146 jarduera ezberdin antolatu zituen OEEn. Aurrerago azalduko
den bezala, hauetariko asko eragile ezberdinekin egindako elkarlanaren emaitza izan
ziren. Jarduera hauetaz gain, beste eragile batzuk ere jarduerak antolatu zituzten,
besteak beste, IKAk, Euskaltzaindiak eta Gasteizko Udaleko Euskara Zerbitzuak1.

Goiko grafikoan ikus daitekeen moduan, OEEren irizpideen arabera
bereiztutako 17 jarduera mota ezberdin burutu ziren denbora tarte honetan:
antzezlanak, aurkezpenak, bisita gidatuak, dantzak, elkarrizketak, erakusketak, familia
jarduerak, hitzaldiak, ikastaro-tailerrak, ikus-entzunezkoak, ikuskizunak, inaugurazioak,
jardunaldiak, lehiaketak, musika-kontzertuak, mahai-inguruak eta zirko emanaldiak. Iaz
bezala, ikus-entzunezkoak nagusitu ziren, zehazki, eskaintza osoaren % 29 izan ziren.

1

Ez da lortu jarduera hauen datu zehatzik; beraz ezin izan dira dira kontuan hartu
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Programazioaren bost helburu nagusiei erreparatuta, hauek dira urteak
emandako datu kuantitatibo nagusiak:

1.-Euskararen erabilera sustatu
25

%17,12

1.741

%14,72

EKITALDI

JARDUERA GUZTIAREN

ERABILTZAILE

ERABILTZAILE GUZTIEN

2.- Euskarazko sorkuntza suspertu
6

%4,11

351

%2,97
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JARDUERA GUZTIAREN

ERABILTZAILE

ERABILTZAILE GUZTIEN

3.- Euskararen normalizazioan aritzen diren eragileen sarea trinkotu

37

%25,34
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4.-Kultur erreferente bilakatu
61
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5.- Euskara eta hizkuntza-aniztasuna aztertu
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Hilabetero burututako ekimen kopuruari dagokionez, udan izan ezik, beste
hilabeteetan antolatutako jarduera kopurua nahiko orekatua izan zen:
HILABETEA

ZENBATEKOA

Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua

17
14
16
13
17
11
6
3
9
14
13
13

GUZTIRA

146

Eranskinetan 2017. urtean Oihanederren antolatu ziren jarduera guztien
zerrenda zehatza dago jasoa.
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3.- ERABILTZAILEAK
2017an OEEn antolatu ziren ekitaldietara 11.828 pertsona etorri ziren; batez
beste 81 ikusle jarduerako. Iazko datuekin alderatuz, kopuruak hobetu egin dira.

Hau izan zen programazioaren helburu nagusi bakoitzak izandako erabiltzaile
kopurua:

Laugarren helburuak, Kultura erreferente bilakatzeak, izan zuen erabiltzaile
kopururik altuena: %53, hain zuzen ere. Jarduera kopuru altuena izan zuen helburu
honek erakusketak bezalako jarduera jendetsuak biltzen ditu. Beraz, normala da
publiko kopururik altuena izatea.

Adierazgarria da oso, Euskararen normalizazioaren eragileen sarea trinkotzeko
helburuak izandako erabiltzaile kopuru handia, ia %25. Proiektuaren asmo nagusiekin
bat egiten duen helburua da, eta ondorioz ahalegin berezia egin zen norabide
horretan.

2017 Memoria
Euskararen erabilera sustatzera zuzendutako jarduerek erabiltzaile guztien
%15 bildu zuten.

Azkenik, beste bi helburuek antzeko publiko kopurua izan zuten. Alde batetik
jarduera kopurua askoz baxuagoa izan zelako; eta bestetik, arlo honetako ekintza
motak ez zirelako publiko zabalari zuzendutakoak.

Hurrengo grafikoan ekitaldi mota bakoitzak izandako erabiltzaile-ikusle kopurua
islatzen da.

Ikus daitekeenez, aurreko urteetan bezala, erakusketak izan ziren publiko
gehien erakarri zuten jarduerak, ikusle kopuru guztiaren %50 hartu zuten. Hauez gain,
ikus-entzunezkoak eta kontzertuak izan ziren ekimen jendetsuenak, %15 eta ia
%7ko parte-hartzearekin, hurrenez hurren.
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Erabiltzaileen adinari dagokionez, irudian ikus daitekeen moduan, 35-60 urte
bitarteko erabiltzaileak izan ziren nagusi. Aurreko urtean bezala, bi erabiltzailetatik bat,
adin tarte horretakoa izan zen. Are gehiago, 5 puntu igo zen adin-talde honetako
erabiltzaileen presentzia.

*Lazarraga Kultur Elkarteak antolatutako jardueretan oinarrituta

Bigarren adin talde esanguratsuena 15 eta 34 urte bitartekoa izan zen:
publikoaren %21 hartu zuen, 2016. urtean baino 3 puntu baxuagoa.

Beste bi adin tarteak, 3-14 urte bitartekoa eta 60 urte baino gehiagokoak,
nahiko pareko ibili ziren.

Generoari erreparatuz, 2017ko datuek aurreko urtekoaren antza handia dute.
Azpiko grafikoan ikus daitekeen bezala, alde handia egon ez bazen ere, emakumeak
izan ziren nagusi: %55 (joera hau nahiko orokorra izan zen urtean zehar antolatu ziren
jarduera guztietan).

*Lazarraga Kultur Elkarteak antolatu zituen jardueretan oinarrituta
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4.- ELKARLANA
Hiru urte luze bete dira dagoeneko OEEn hilabetez hilabeteko programazio
iraunkor bat abian jarri zenetik. OEEk hasieratik bertatik argi izan du Gasteizko eta
Arabako eragile eta sortzaile euskaltzaleekin egin behar zuela lan: elkarlana sustatu
behar zuela, alegia.

Herrialdean euskararen alde egindako lanak ondo erakusten du elkarlana
sustatzea, lan-sareak sortzea eta elkarrekintza bultzatzea direla tresna eraginkorrenak
Gasteizko eta Arabako euskaldunak euskararekiko aktibo bilakatzeko.

Gasteizko eta Arabako eragile euskaltzaleekin lan-sareak, parte-hartzea eta
elkarlana bideratuko dituzten estrategiak eta jarduerak lantzeko, honako irizpide
nagusi hauetan oinarritu zen OEE:

•

Gasteizko eta Arabako eragile euskaltzaleen identifikazioa egin eta hauekin
harremanetan jarri

•

Denon arteko elkarlanerako aukerak identifikatu eta proposamenak egin

•

Eragile euskaltzale bakoitzarentzat egoki izan daitekeen lankidetza hausnartu
eta proposatu

•

Eragile horiek proposatuko dituzten jarduerak kontuan hartu eta lan-sareak
sortzera bideratu

Aurreko bi urteetan bezala, 2017an ere, OEE eragile euskaltzaleentzat jarduera
gune erreferentzial bilakatzeko bidean, hainbat proposamen egin zitzaizkien eragile
hauei beren ekintzak antolatzeko orduan kontuan har zezaten aberasgarri dela
arnasgune funtzional honetan, eta elkarlanean, euskararen inguruko jarduerak
antolatzea. Horrela ulertu zuten hainbat eragile eta sortzailek eta oso emankorrak izan
dira jorratutako elkarlan proposamenak.
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Aurreko urteetan elkarte ezberdinekin landutako elkarlanez gain (GEU elkartea;
Arabako ALEA komunikazio Taldea; Udako Euskal Unibertsitatea; Euskal Herriko
Unibertsitatea; Gasteizko Euskaltegiak; EHUko Mikel Laboa Katedra; eta

Aitzina,

Zurrunbilo eta Poetak Maiatzean jaialdiak), 2017an lankidetza berriak garatu ziren
Eusko

Ikaskuntzarekin,

Jakin

aldizkariarekin,

Euskaltzaindiarekin,

Ahotsenea

ekimenarekin edo Hala Bedi Irratiarekin, adibidez.

Guztira 45 eragilerekin egon zen nolabaiteko elkarlana. 2016. urtearekin
alderatuz, igoera nabarmena eman zen, %40koa (13 eragile gehiago). Hasieran aipatu
bezala, ez da jaso hainbat eragilek antolatutako jardueren inguruko informaziorik, eta
ondorioz euren jarduna ezin izan da kontuan hartu datu kuantitatiboak ematerako
orduan.

→ AEFAT elkartea
→ AEK
→ Arabako Foru Aldundia
→ Agora Filosofia Elkartea
→ Ahotsenea
→ ALEA
→ Arabako Emakumeen Asanblada
→ Bai & By
→ Baratza Aretoa
→ Barrutia ikastola
→ Bertsozaleen Elkartea
→ Deustuko Unibertsitatea
→ EHE
→ Euskal Pen
→ Eusko Ikaskuntza
→ Filmazpit
→ Galtxagorri
→ Gasteizko Udaleko Berdintasunerako Zerbitzua
→ Garabide
→ Gauekoak
→ Genika Azazeta 1937-2017
→ GEU
→ Hala Bedi Irratia
→ Harmaila Aldizkaria

→ Hegoalde Euskaltegia
→ Hunkitu Arte elkartea
→ IKA
→ Jakin
→ Jostabi
→ Kalakalab S.L.
→ Lakuabizkarra ikastetxea
→ Loraldia jaialdia
→ Mikel Laboa Katedra UPV-EHU
→ Mondragon Lingua
→ OEE / LKE
→ Pilar Arostegi Artxiboa
→ Sabino Arana Fundazioa
→ Sancho El Sabio Fundazioa
→ Sarbutu Elkartea
→ Teatro Paraiso
→ Toki Eder ikastola
→ Udaberria euskaltegia
→ UEU
→ UPV/EHU
→ Unesko Katedra
→ Zinhezba
→ Zizta Euskara Taldea
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Jarduera guztien % 33’5 OEE / LKE-k bakarrik antolatutako jarduerak izan ziren.
Gainontzekoak (%66),

euskalgintzako, kulturgintzako eta hezkuntzako eragile

ezberdinekin garatutako elkarlanaren emaitza izan ziren. Jarduera ezberdinen
programazioan, komunikazioan eta produkzioan egindako elkarlanak izan ziren; mota
ezberdinetako elkarlanak, alegia. Normala denez euskalgintzako taldeekin antolatutako
jarduerak gehiago izan dira, baina beste bi taldeekin ere gero eta gehiago dira
elkarrekin antolatutako ekitaldiak eta saioak.

Horrez gain, nabarmentzekoa da Euskal Herri osotik elkarlanean aritzeko
hainbat proposamen jaso zirela, zehatz esanda 2017.urtean 49 izan ziren OEEra iritsi
ziren proposamenak. Batzuetan norbanakoak izan ziren beren jarduerak proposatu
zituztenak, beste batzuetan elkarte edo talde ezberdinak, eta zenbaitetan baita
erakunde ofizialak ere.
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5.- KOMUNIKAZIOA
OEEn antolatutako programazioaren berri emateko eta proiektuaren beraren
zabalpena egiteko, Komunikazio Plan Estrategikoan (2014-2017) zehaztutako irizpide
batzuk praktikan jarri ziren. Beste batzuk beharren arabera egokitu eta ezarri ziren
2017an zehar.
Euskarri eta kanal korporatiboak

Oihanederren webguneak 14.912 erabiltzaile eta 50.582 bisita izan zituen
2017an zehar. 2016ko datuekin alderatuta, bisitak % 8,86 jeitsi ziren (2016an 55.500
bisita erregistratu ziren). Erabiltzaileak batez ere "agenda" atalera sartu ziren.
Hurrengo atalik bisitatuena albisteena izan zen, eta horren atzetik eraikinaren
ingurukoak jasotzen dituen orrialdea eta kontaktuarena.

Urtean zehar izandako gorabeheren ondorioz webgunea berritzeko beharra
identifikatu zen. Izan ere, sortu zeneko helburu komunikatiboak eta egungoak ez dira
berdinak. Sortzean egitasmoaren gizarteratzeak zuen garrantzi nagusia, eta egun
agendak du. Beraz, webgunea egitasmoaren oraingo errealitera egokitzeko, webgune
berriaren lanketa egin zen.
Antolatutako ekimenak webgunean argitaratzearekin batera, sare sozialetatik
ere zabaldu ziren. Facebook-i eta Twitter-i, Instagram eta Telegram kanala gehitu
zaizkio 2017an. Izan ere, gazteei, OEEren xede talde eta sare sozialen erabiltzaile
potentzialak diren heinean, arreta berezia jarri nahi zaie. Beraz, gazteek erabiltzen
dituzten sare sozialetan presentzia bermatu eta zaintzeko ahalegina egin zen.
Sare sozialetako erabiltzaile kopuruei dagokienez Facebookeko orrialdeak

1.371 atsegiterekin bukatu zuen urtea, Twitterren 1.680 jarraitzailerekin,
Instagramen 146rekin eta Telegram kanalean 32rekin. Azken bi sareen zenbaki apalak
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euren “gaztetasunaren” ondorio zuzena dira, denbora beharko da komunitatea
osatzeko.
2015etik Oihanederrek Youtuben duen kanala (https://www.youtube.com/
channel/UCDVo6orlsmF0sZjstcpDbvA) elikatzen jarraitu zen: Hitz Adina Mintzo zikloko
aurkezpenen bideoekin, ikastaro eta hitzaldi desberdinekin, Gazte Sortegiak
ekimeneko promozio-bideoekin… Horrez gain, beste kanal batzuetako bideoak ere
elkarbanatu eta sustatu ziren, esaterako SolasAlean elkarrizketa irekien ostean ALEAk
egindakoak.

Bestalde, 1.376 lagunek jaso zuten informazio orokorraren buletin
elektronikoa euskaraz, eta 81k gazteleraz (hala eskatuta harpidetza egitean).
Euskalgintzako 40 eragileri ere bidali zitzaien, baita Gasteizko euskaltegiei ere. Guztira

1.500 lagunetik gora jaso zuten Oihanederren buletina hamabostean behin. Iazko
datuekin alderatuz, % 27ko igoera suposatzen du. Batez beste hartzaileen % 30k ireki
zuen buletina.

Euskarri grafikoak

2017an diseinu aldaketa garrantzitsua egin zen, euskarrien irudia bateratze
aldera. Lan-taldea oso pozik geratu da emaitzarekin, eta hainbat eragile-bidelagun eta
erabiltzailek adierazi dutenez, aldaketa hoberako izan da:

2017 Memoria
Guztira 4.200 kartel +/- eta 45.000 eskuorri +/- inprimatu ziren 2017an. Hauei
digitalki zabaltzeko diseinatutako kartelak gehitu behar zaizkie.

Formatu handian, beharrezkoa izan zenean, formatu txikiko diseinuan
oinarritutako euskarriak sortu ziren: erakusketen biniloak, horma-irudiak, banderolak,
roll-up-ak, olanak… esaterako.

Euskarri multimediei dagokienez hainbat ekintza bideoan grabatu eta
Oihanederren Youtube kanalera igo ziren (Hitz Adina Mintzo, Euskalgintza &
feminismoa ikastaroa...). SolasAlean zikloaren kasuan elkarrizketa ireki guztien bideoak
egin ziren, eta ALEAn eta Oihanederren ikusgai egon ziren. Ekintza askotan Facebook
live proiekzioak egin ziren, horrela tresna honek eskaintzen duen berehalakotasuna
probestu zen eta ekimenen azken ordukoak on-line komunitateari hurbildu zitzaizkion.

Bestalde, Gazte sortegiak iragartzeko bideoak sortu ziren. Era berean
Oihaneder laguntzailea den Gazte sortzaileak beka eta bestelako ekimenak iragartzeko
sortutako bideoak partekatu ziren.

Komunikabideak
Astelehenero, lehen orduan, asteko agendaren berri ematen duen buletina
bidali zen komunikabideetara (124 kontaktutara). Informazio orokorraz gain,
elkarrizketak errazte aldera, ekintza bakoitzean parte hartuko zuen artistarekin,
gonbidatuarekin, hizlariarekin edo antolatzaileekin harremanetan jartzeko bidea
eskaini zen.

Hainbat ekintzaren zabalpena sustatzeko prentsa-oharrak bidali ziren ekintza
izan baino 2-3 egun lehenago. Bertan, astelehenetako buletinean bezala, ekintzetako
protagonistekin harremanetan jartzeko kontaktuak erraztu ziren.
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Prentsa deialdiak Vitoria-Gasteizko Udalaren komunikazio arduradunekin
koordinazioan antolatu ziren, eta erakusketen inaugurazioetako gonbidapenen
zabalpena Arabako Foru Aldundiko eta Vitoria-Gasteizko Udaleko protokolo
zerbitzuekin koordinazioan egin ziren.

Zenbait komunikabiderekin elkarrizketak, artikuluak, erreportajeak… adostu
ziren ekintzen komunikazio zabalagoa lortze aldera. ALEA Arabako astekaria, Diario de
Noticias de Alava, EITBko Radio Vitoria, Argia eta Hala Bedi zein Hala Bedi Bi irratiak
izan ziren komunikabide gertukoenak 2017an.

Ohiko kolaborazioei dagokienez, 2015ean abiatutako gehienak mantendu ziren.
Horiek horrela, Hala Bedi Irratian hilero hilabeteko programazioaren berri emateko
espazioa izan zuen Oihanederrek Suelta la Olla irratsaioan. Radio Vitorian El Mirador
izeneko goizeko magazinean kolaborazioak egin ziren urte amaierara arte. Honez gain,
ALEA FM irratsaioan (ALEAk Radio Vitoria eta Hala Bedi Bi-rako astero egiten duen
saioa) kolaborazioa egin zen; hilean behin Euskararen oihan” izeneko atalean
hilabeteko programazioaren berri eman zen, eta egitarauko protagonistetako bat
elkarrizketatu. Info 7ko Egin kontu saioan ere hilero Oihanederren inguruko pilulatxoa
egin zen.
Publizitatea
Publizitateari dagokionez, aurreko urteetan ALEA, BERRIA, DNA eta EITB
taldearekin lotutako hitzarmenak mantendu, eta posible izan zenean hobetu egin ziren
iragarkiak, bannerrak eta irrati kuñak txertatzeko. 2016ean bezala, 2017an ere,
Gasteizko Jaietako Badatoz aldizkari berezian abuztuaren 7an antolatutako ekintzaren
iragarkia txertatu zen. Azkenik, Udalaren Euskara Zerbitzuarekin koordinazioan, Argia
astekariko hainbat iragarki-zutabetan Oihanederren inguruko informazioa eman zen.
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Sustapena

Oihaneder Euskararen Etxea-Gasteizko Kafe Antzokia proiektuaren ezagutza eta
atxikimendua sustatze aldera, jauregian bertan zein jauregitik kanpo, hainbat ekintza
egin ziren.
Oihanederren erabiltzaileekin interakzioa lantze aldera zozketa desberdinak
antolatu ziren. Esaterako Gasteiztarrak Arraun The World lehiaketaren testuinguruan,
Garaiko landetxean bi pertsonentzako gau bat zozkatu zen erakusketa ikustera
etorritako eta bidaien aurkezpenetara joandako pertsonen artean.

Honekin batera, askotariko bisitak hartu ziren Euskararen Etxean: Gasteiztxo
programaren barruko gazteena urte osoan zehar, eskola desberdinetakoak, Europako
hizkuntza gutxituen inguruan ikus-entzunezkoa egiten ari zen Bretainiako ikasle
batena,

Garabideko kideena... Gasteizko kultura alternatiboaren Story map-aren

ibilbidearen barruan ere hartu zuen parte Oihanederrek, eta bertako errealitatearen
berri eman zuen.

Bestalde, hiriko jardunaldi eta ekimen desberdinetan hartu du parte LKEk
Oihanederren izenean. Esaterako, Udalaren gazte planaren lan-saioan eta Haziak
programan, epai-mahaiko kide lanetan. Honekin batera, Osakidetzako ESI Arabako
Euskara zerbitzuak eskatuta, OEEren eta Gasteizen euskaraz bizitzeko dauden aukeren
inguruko hitzaldia eman zen.

Euskal Herriko esparru desberdinetan ere Oihanederren presentzia bermatzeko
ahalegina egin zen. Esaterako, Argia sarietan, Euskaltzaleen Topagunearen Arabako
batzarrean,
bileretan...

Udaltop

jardunaldietan,

Euskaraldia-ren

hasierako

antolakuntza
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6.- ONDORIOAK
Hiru urte bete ditu dagoeneko Oihaneder Euskararen Etxeak Montehermoso
jauregian; hiru urte: hogeita hamasei hilabete lan eta lan, 400dik gora jarduera
antolatzeko eta 30.000 lagun baino gehiago bertara erakartzeko. Hasi berria den
proiektu batentzat ez dira zenbaki makalak.

2015a egitasmoa ezagutarazteko urtea izan zen: Gasteizko jendarteari asmoen
eta helburuen berri ematearekin batera hilabetez hilabete jardueraz bete zen
Oihaneder. Gasteizko eragile euskaltzale eta kulturzale ezberdinengana jo zen
elkarlana proposatze aldera eta bide horrek eman zuen emaitzarik.

2016a urte oparoa izan zen ezbairik gabe. Alor ezberdinei erreparatuz gero,
guztietan hobetu zela esan daiteke: hasieratik landutako helburuen arteko oreka
hobea izan zen; abian jarritako jarduera ezberdinak ebaluatu eta bide berriak jorratu
ziren; elkarlana sendotu eta zabaldu egin zen; proiektua ezagunagoa egin zen bai
Gasteizen bai gainontzeko Euskal Herrietan; egitasmo berriak jarri ziren martxan eta
kulturgile ezberdinekin jarri ginen harremanetan etorkizunean ere jarduerak
garatzeko.

2017a aurreko bi urteetan landutakoak egonkortzeko eta hobetzeko urtea izan
zen. Jarduera gehiago antolatu eta proposatu ziren ahulago zeuden helburu batzuk
indartze aldera, Gazte Sortegiak sormen laborategiaren lanketa, kasu.

Beti bada hobetzekorik, horretan datza bizirik egon nahi duen egitasmo baten
funtsa. Horiek izango dira 2018an irabazi beharreko erronkak, gauzatu beharreko
asmoak, eta Lazarraga Kultur Elkarteak gogotsu ekingo die erronka horiei.

2017 Memoria
Jarraian ondorio nagusiak daude jasota:

Helburuen arteko oreka → 2017. urtean helburu nagusien arteko oreka ez zen erabat
egokia izan, bereziki II. helburua (sormena sustatu) bultzatzeko jarduera kopurua
baxua izan zelako. Aurreko urteetan bezala, helburu horri arreta berezia jarri
bazitzaion ere ez zen orekatzea lortu.

Jarduera kopuruaren gorakada nabarmena → Aurreko urteetako joera mantendu zen.
Hirugarren urtez, jarduera kopuruak gora egin zuen. Jarduera kopuruaren gorakadak
hauen nolakotasunaren aniztasuna ekarri zuen. Mota askotariko ekintzak egin ziren,
programazio anitza ahalbidetuz.

Elkarlanaren garrantzia → Azpimarratzekoa da elkarlanean egindako jardueren
kopurua asko igo zela. Proiektua egonkortzen eta ezagun bihurtzen doan heinean,
jasotzen diren elkarlanerako proposamenak ugariak dira, eta horrek ezinbestean dakar
jarduera aniztasuna eta kopurua handitzea.

Publikoaren onespena → 2017arekin alderatuz, erabiltzaile gehiago egon ziren.
Jarduera motari dagokionez, erabiltzaile-kopuruaren banaketa gorabeheratsua izan
zen. Publikoaren profila aztertuta, 2016. urtean izandakora hurbildu zen: emakumeak
eta 35-50 urte bitartekoak nagusi. Etorkizunean gazteak erakartzeko ahalegin berezia
egin behar da.

Komunikazioa egonkortzen → Oihaneder Euskararen Etxea bere tokia egiten ari da
Gasteizko eta Euskal Herriko testuinguru kulturalean. Komunikazioan egindako
ahaleginak badu eragina horretan. 2017an bideratutako irudi korporatiboaren
egonkortzea oso positiboa izan zen. Tipografia eta euskarri grafikoen irudi orokorraren
batasunak Oihanederren marka identifikagarriagoa izaten lagundu zuen.

Buletin

elektonikoaren eta sare sozialeen erabiltzaile kopuruak gora egin zuen. Azkenik, webgunea
berritzeko beharra identifikatu ostean helburua betetzeko urratsak eman ziren.

