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 0. AURKEZPENA 

 



 Aurkezpena OEE MEMORIA 2020

 Oihaneder Euskararen Etxea (hemendik aurrera OEE), euskal kulturaren eta artearen sorgune, erakusleiho, plaza, ikerketa eta berrikuntza-gunea 
izan nahi duen kultur proiektua da.

 Euskaraz bizi eta euskarara hurbildu nahi duten herritarren, kulturzaleen, euskaltzaleen, eragileen eta sortzaileen gune bilakatzeko eta hauen 
arteko sareak sustatzeko sortu zen 2014an. 

 2020ko urrian OEEk 6 urte bete zituen, eta Lazarraga Kultur Elkarteak (hemendik aurrera LKE), Gasteizko Kafe Antzokiaren (hemendik aurrera GKA) 
proiektuaren sustatzaile denak, OEEren programazioa bere osotasunean kudeatzen jarraitu du. 

 Aipatu beharrekoa da 2020a COVID-19ak baldintzatutako urtea izan dela, zalantzarik gabe. Hainbat eta hainbat datuetan eragin zuzena izan du 
pandemiak, eta horren adierazgarri izango dira memoria honetan agertzen diren OEEn burututako lanen azalpenak.  

 Hona hemen datu esanguratsu batzuk:

 6.057 

  Erabiltzaile
 84 

 Jarduera
 17 

 Jarduera mota
 5.919 

  Jarraitzaile
 11.359 

 Web erabiltzaile

 - 4 -

 
37%

 
23%

 
31%

 
24%



 OEE MEMORIA 2020 

 1. PROGRAMAZIOA 

 



 Programazioa 

 2020.  urtean  84 jarduera  ezberdin  antolatu  ziren  OEEn.  Aurreko urtearekin alderatuz, 26 
jarduera gutxiago izan ziren: honek %23ko murrizketa suposatu zuen. Beherakada honen 
arrazoi nagusia 2017/18 ikasturtearen  ebaluazioan  erabaki  zenari  jarraiki  jarduera  kopurua 
mugatzeko eta egiten direnak sakonago lantzeko hartutako erabakian kokatu behar da, eta 
baita LKEk Oihanederreko programazioa garatzeko dituen giza nahiz baliabide ekonomikoetan 
ere.  

 Honez gain, 2020. urtea berezia izan da Covid-19ak eragin duen pandemiagatik:   martxotik 
ekainera bitartean aurrez aurreko ohiko jarduerak eten egin ziren, eta horrek ere eragin 
zuzena izan du beherakada honetan. Aipatu behar da etenaldi honetan, OEEren programazioa 
hiruhilabeteka antolatzeko erabakia hartu zela, programazioaren antolaketa eta 
komunikazioaren mesedetan. 

 Grafiko  honetan  ikus  daitekeen  moduan,  OEEren  irizpideen  arabera bereiztutako 17 
diziplina ezberdin burutu ziren. Aurreko urteetan bezala, ikus-entzunezkoak nagusi izan ziren, 
hain zuzuen eskaintza osoaren %26 izan ziren. Kontzertuak eta lehiaketak (aurrez aurreko 
jardueren ordez egin zirenak etxeratze garaian) izan ziren ikus-entzunezkoen atzetik gehien 
egin zirenak, baina ehuneko baxuagoekin, %12 eta %11, hurrenez hurren.

 31 %
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 23%

Jarduera



 Programazioa 
 Helburuak 

 2020. urteko OEEko programazioa, aurreko urteetan bezala, jarraian zehaztutako 5 
 helburu nagusi hauetan oinarritu zen: 

 I. Euskararen erabilera sustatu. 
 II. Euskarazko sorkuntza suspertu. 
 III. Euskararen normalizazioan aritzen diren eragileen sarea trinkotu. 
 IV. Kultur erreferente bihurtu. 
 V. Euskara eta hizkuntza-aniztasuna aztertu.

  

 Azkenengo urtetan eman zen helburuen arteko desorekari erantzuteko, lanketa sakona 
egin  zen  jardueren  eta  bakoitzaren  herburuaren  inguruan:  jarduera  bakoitzari 
lehentasunezko helburua aldatzea ekarri zuen horrek. Hala ere, desoreka horrek nabaria 
izaten jarraitzen du, “Kultur erreferente bilakatzea” izeneko helburuari lotuta 50 jarduera 
egin baikenituen (2019an baino 10 gutxiago). Ez da harritzekoa, beraz, erabiltzaile kopuru 
altuena izatea ere. 

 Gainera, aurreko urteko datuekin alderatuz, ikusten da helburuen arteko desoreka 
2020an hasierako urtetako joeretara lerratu dela berriro ere: 45 jardueren aldea dago 
jarduera gehien dituen helburutik jarduera gutxien dituen helburura. 

  

 

   Jarduerak
 Jarduera 
 guztiaren   Erabiltzaile

 Erabiltzaile 
 guztien

  I.  5  % 6  209 % 3
  II.   5  % 6   118 % 2

  III.  10  % 12   404 % 7
  IV.  50  % 59   4.636   % 76
  V.  14  % 17  690 % 12
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I. II. III. IV. V.

2017 25 6 37 61 17 Aldea: 
24/55

2018 16 16 22 53 17 Aldea: 
35/37

2019 0 13 20 30 17 Aldea: 
10/17

2020 5 5 10 50 14 Aldea: 
36/45

Etorkizunera begira, agerikoa den desoreka berdintzeko saiakera egin beharko da.
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 Ekitaldiak hilabeteka

 2020/10/22 
 Amets Arzallus - Miñan

 2020/02/28 
 Euskara Ibiltaria
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Hilabetero antolatutako ekimen kopuruari erreparatuz gero, uda garaian 
eman zen beherakada handiena, ekainetik irailera bitartean. Martxotik 
maiatzera bitartean ere, ohiko aurrez aurreko jarduerak ezin izan ziren 
burutu, covid-19aren eraginez. Etxeratze garai honetan, lehiaketak egin 
ziren sare sozialetan aurrez aurreko jardueren ordez.   

Ikasturtean zehar, jarduera kopurua orekatuagoa izan zen, nahiz urtarrila 
eta azaroan 13 jarduera izan. 



 Programazioa 
 Zikloak 
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 Zikloak OEEren urteko programazioaren hezurdura dira. Guztira, 12 
zikloren bueltan zehazten dira jarduera nagusiak. Hauetaz gain, 
erakusketak, aurkezpenak, ekitaldi bereziak, ikastaroak eta deialdiak 
antolatzen dira Oihanederren.

 2020/10/17 
 Arraun the Basque’s World erakusketa

 2020/07/31 
 Kortxeak & Krispetak - Ibil Bedi

 2020/01/03 
 Gabonetan Jai - “Amilami” ipuin-kontaketa

 2020/12/16 
 Hitz Adına Mintzo - Nasa Yuwea
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 2. ERABILTZAILEAK 

 



 Erabiltzaileak 

 42%

  

 2020an OEEn antolatu ziren ekitaldietara 6.057 lagun etorri ziren; batez beste, 72 parte-
hartzaile  jarduera  bakoitzeko.  Aurreko  urtearekin  alderatuta, jaitsiera nabarmena izan 
dela azpimarratu behar da, %18a. Jaitsiera hau zuzenean lotuta dago covid-19ak sortu 
dituen egoera berriekin: aurrez aurreko jarduerak garai baterako eteteaz gain, jarduera 
bakoitzeko edukiera muga ere erdira jaitsi behar izan da.  

 Generoaren ikuspegitik, aurreko urteetan bezala, emakumeak nagusi izan ziren. Irudi 
honetan ikus daitekeenez, erabiltzaileen %58 emakumeak izan ziren, aurreko urtean baino 3 
puntu gehiago; generoen arteko aldea desorekatu egin da berriro ere. 

Erabiltzaileen adinari dagokionez, aurreko urteetako joera mantendu zen 2020an ere. Irudian 
ikus daitekeen moduan, 36–64 urte bitarteko erabiltzaileak izan ziren nagusi, % 62a, alegia. 
Gainerako adin tarteekin alderatuta, aldea nabarmena da. 

 Aipatu behar da, aurreko urteetan ez bezala, 5 adin tarte sailkatu genituela 2020. urtean. 5 
adin tarte hauek Oihanederren helburu publikoekin bat datozenak dira: 3-11 urte bitarteko 
haurren taldea eta 12-17 urte bitarteko nerabeak, publikoak garatzen multzoan; eta 
gainerako 3 taldeak publiko heldu aktiboan: 18-35, 36-64 eta 65tik gorakoak. 
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 Erabiltzaileak 

 Aurreko urteetako datuekin konparatuz gero, saio bakoitzeko batez 
bestekoak 2020an beheranzko joera izan du.  

 Grafiko honek azken 6 urteetan izandako bilakaera islatzen du.  Urdinez,  
batez  besteko  totalak  adierazita  daude,erakusketak  barne;  berdez,  
ordea,  erakusketak  ez  dirakontuan hartu. Erabiltzaile kopuruak 
nabarmen egin du behera, covid-19aren eraginez edukiera ere mugatua 
izan dugulako %50era jaitsita. Egoera berezi honetan ere, jarduera 
bakoitzean bataz beste 36 lagun izan ditugu. Guztiarekin ere, aretoaren 
bataz besteko %75a bete egin dela azpimarratu behar da.  

 Grafikoan ondo ikusten da erabiltzaileen kopuru orokorrean erakusketek 
duten garrantzia. 
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 Erabiltzaileen bataz bestekoa
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 Erabiltzaileak OEE MEMORIA 2020

 Erabiltzaileak helburuka 

 

 Programazioaren atalean aipatu denaren harira, oraindik ere desoreka 
nabaria izan zen 2020ko helburuen, jardueren eta bakoitzaren 
erabiltzaileen artean. 
  
 Erabiltzaile gehien IV. helburuan, hau da, “Kultur erreferente 
bihurtu”izenekoan batu ziren, 4.636, alegia. 
  
 Erabiltzaileei dagokienean, berriz, bigarren helburu hau da alde 
nabarmenarekin jarduera guztien %76a lortu duena. Gainerako lau 
helburuen erabiltzaile kopurua oso baxua da konparazioan, 100-700 
erabiltzailera heldu baitira bakarrik.  
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 Erabiltzaileak 
 Publikoaren lanketa
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 2019ko bigarren sei hilabetekoan, Publikoen Kudeaketa Planaren (hemendik aurrera 
PKP) lanketa berezia burutu zuen OEEko lantaldeak, eta gaur egun ere lantzen dihardu. 
Programazio kultural oro publiko edo talde zehatz batzuei zuzenduta dago, baina talde 
horiek zeintzuk diren ezagutzeko eta, horrenbestez, bakoitzari zer eskaini jakiteko 
azterketa eta ikerketa ezinbestekoak dira. 

 Segmentu horiek identifikatzeko faktore ugari hartu ziren kontuan, besteak beste, 
kultur jardueren eskaerak, kontsumo ohiturak eta interesak eta adina. Talde ezberdin 
ugari atera ziren arren, lehentasun mailaren arabera bereiztu ziren eta OEEn baliabideei 
egokituta, lehen interes maila horretan dauden xede taldeetan bakarrik sakondu zen. 
Horretarako, urte hauetako esperientzia, egindako galdetegiak eta elkarrizketak 
baliatu ziren. Xede talde hauen ezaugarri orokorrak, OEEko jarduera kulturaletan parte 
hartzeak talde horietan sor dezakeen probetxua edota OEEkiko sortzen zaizkien 
gabeziak edo frustrazioak zehaztu ziren. Halaber, xede talde bakoitzarekin etorkizunean 
egin beharreko lanketa mota ere ezagutzeko balio izan du honek guztiak.

 - 14 -

2020. urtean zehar amaitutzat eman zen PKP. Lehenetsitako segmentu 
bakoitzari erabili beharreko kanalak zehaztu direla ere aipatu behar da.  

Behin oinarrizko plana egina, 2 urtean behin errepasatu beharko da plana eta 
behar diren ekintza berriak martxan jarri.  

Audientzia ezberdinen lanketa hau, hala ere, bizirik dagoen lanketa da 
momentuz, eta oraindik sakonago aztertu behar diren atalak dituen arren, 
publikoen inguruan lanean jarraitzeko oinarria lortu da. 



 Erabiltzaileak 
 Publikoaren lanketa
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A/ ERABILTZAILEEN ARTEAN - ondorioak 
ERABILTZAILEEN EZAUGARRIAK: urteko ebaluazioetan eta memorian ikisi dezakegun 

bazala, galdetegia erantzun dutenen artean proportzioak mantentzen dira, 

emakumezkoak nagusi eta 35-45 urte tartea nagusi. Gehienak gasteiztarrak dira. 
GKA-EE EZAGUTZA: galdetegia erantzuten duten gehienek ezagutzen dut OEE. Hala ere, 

GKA-EE proiektuaren inguruko ezagutza maila baxua da. 

KOMUNIKAZIOA: oro har, erabiltzaileek gehien webgunea eta kartelak erabiltzen 

dituzte, eta eskuorriak nahiko gutxi. Buletinaren erabilera maila altua da, nariz eta, 

galdetegia erantzun dutenen artean askok buletina jasotzen dutela izan daiteke. 

PROGRAMAZIOA: antolaketa, programazioa bera, kopurua eta erakargarritasunak 

%7,59 lortu du. 
GOMENDIO MAILA: %8,33ko puntuazioa lortu da gomendio mailari dagokionean, eta 

Oihanederren izandako esperientzia edo bizipena oso ona izan dela ondorioztatu daiteke. 

KULTURA KONTSUMO OHITURAK: publiko kulturzalea da, ia erdiak hilabetean 1-2 

jarduera kultura kontsumitzen du eta heren baten 3-5 jarduera. Motibazioari lotuta ondo 

pasatzea nagusitzen da erabiltzaileen artean, eta musika kontzertuak dira gustuko 

jarduerak. Kultur erreferenteen artean aniztasuna oso handia da. 

Horrez gain, bi galdeketa mota eraman genituen aurrera:

 B/ 15-19 urte bitartekoen artean - ondorioak 
ERABILTZAILEEN EZAUGARRIAK: neskak gutxigatik nagusitu dira. Batxilergoan 

galdetegi gehiago egin direnez, 17 urtekoak nagusi izan dira. 
GKA-EE EZAGUTZA: Nahiko pareko geratu dira, raina Olabideko ikasleek Xare 

jardunaldian parte hartu izana nabari da ezagutzan. Maila oso baxua da, hala ere.  

KOMUNIKAZIOA: oro har, erabiltzaile hauetan sare sozialen pisua begi-bistan geraten 

da, bereziki Instagrammen Kasuar (%80). 
GOMENDIO MAILA: Emaitza nahiko xumea izan da. Deigarria da hala ere hain gutxitan 

Oihanederrera gerturatuta, emaitza oso tiara ez izatea. 

KULTURA KONTSUMO OHITURAK: erdiak hilabetean 1-2 kultur-jarduera kontsumitzen 

du eta heren batek bat ere ez. Motibazioari lotuta ondo pasatzea nagusitzen da, eta 

musika kontzertuak dira gustuko dituzten jarduerak. Kultur erreferenteen artean 

aniztasuna oso handia da. 

*Covid-19ak bete-betean harrapatu zuen galdetegiak egiteko prozesua, eta Mendebaldea eta 

Armentia ikastetxeetan ezin izan ziren galdetegirik pasa. 
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 3. ELKARLANA 

 



 Elkarlana 

 Aurreko urteetan bezala, 2020an ere, Oihanederren jardunaren 
 hezurdura osatzerako orduan, norekin elkarlanean aritu izan
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 zen  irizpide  nagusietako  bat.  OEEko  lantaldeak  hasieratik
 bertatik argi izan du Gasteizko eta Arabako eragile eta sortzaile 
 euskaltzaleekin egin behar zuela lan; elkarlana sustatu behar
 zuela,  alegia,  eta  irizpide  hori  hartu  du  hainbat ildo
 jorratzerakoan. 

 2020an 19 eragile izan ziren gurekin elkarlanean aritu zirenak eta 
 programazio osoaren %63a antolatu zen kolaborazioan. Aurreko urtetan  
 baino eragile gutxiago izan direla esan behar da (ia 6 gutxiago: besteak                   
 Beste, GAWetako aurkezpenetako laguntzaileak); baina eragile hauetako.              
bakoitzarekin jarduera gehiago antolatu ziren, oro har. 

 - 16 -
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 Babesleak

 Elkarlanarekin  jarraituz,  beste  bi  elkarlan  mota  izan  ziren
 nabarmentzeko modukoak. 

 Alde batetik, programazioaren baitan, urtean zehar egin ziren hainbat 
 jarduerek babesleak izan zituzten, jarduerak diruz lagundu zituzten 
 erakunde ezberdinak izan ziren, alegia. 

 Laboral Kutxa izan zen horietako bat, Gabonetan Jai, Kortxeak & 
 Krispetak, Arraun the Basque’s World 2020 eta Batera deialdia 
 babestu zituen. Azken deialdi honetan Vital Fundazioak ere parte hartu 
 zuen. 

 Bestetik, OEEk ohiko kolaborazioak izan zituen hedabideekin; urte 
 osoan zehar jarraipen berezia egiten duten hedabideak ALEA, DNA, EITB 
 taldea (bereziki Radio Vitoria) eta Berria izan ziren. 

 - 17 -

 Hedabide laguntzaileak
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 Komunikazioa 
 Euskarriak
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 Euskarri grafikoei  dagokienean, guztira ±3.200 kartel eta ±3.500 eskuorri  inprimatu  ziren    2020an  (hauei  digitalki  zabaltzeko 
diseinatutako  kartelak  gehitu  behar  zaizkie).  Aurreko  urteekin alderatuta, kartel kopurua antzerakoa izan zen (400 bat 
gutxiago), baina eskuorri kopuruak %81eko jaitsiera izan zuen: aurreko urtetako ingurugiro irizpideei, covid-19ak eragindako 
segurtasun irizpidea gehitu behar izan zitzaion (paperak kutsaketetan eragina izan zezakeelakoan). 

 2020ko ekainetik aurrera, etxeraldi garaia aprobetxatuz, programazioa hiruhilabeteka antolatzen hasi ginen. Urtaroka antolatzeak 
egitaraua aurretiaz hobeto lantzeko aukera ematen digu, eta promozioa hilabetekoa izaten jarraitzen duen arren, kanpainak 
urtaroka antolatzen ditugu orain. Diseinu aldaketa bat ematen da horretarako, eta beren beregi sortutako kartelez gain, kartel 
mutuak edo Instagramen istorioetarako eredu mutuak erabiltzen hasi ginen.  

 Formatu handia beharrezko ikusi zenean formatu txikiko diseinuan oinarritutako euskarriak sortu ziren: erakusketen biniloak, 
panelak, banderolak,…,  esaterako.  2019ari jarraiki,  Gizarte  Etxeetako MUPIetan (Mobiliario Urbano para la Información) formatu 
handiko kartelak jarri ziren jarduera zehatzen zabalpenean laguntzeko, edo urtaroka kanpainak egiteko. 

 3.214 
 Kartel

 3.500 
 Eskuorri
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 Komunikazioa 
 Euskarriak
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Instagram stories Hilabeteko kartelaUrtarotako kartelak Kartel mutua



 Komunikazioa 
 Agerraldi eta kolaborazioak 

 Astelehenero lehen orduan asteko agendaren berri ematen duen buletina 
 bidali zen harpidetutako komunikabideetara (137). Informazio orokorraz 
 gain, elkarrizketak errazte aldera, ekintza bakoitzaren partaide zen artista, 
 gonbidatu, hizlari edo antolatzaileekin harremanetan jartzeko bidea eskaini 
 zitzaien. 

 Hainbat  ekintzaren  zabalpena  sustatzeko  prentsa-oharrak  bidali  ziren 
 ekintza baino 2-3 egun lehenago. Bertan, asteleheneko buletinean bezala, 
 ekintzetako protagonistekin harremanetan jartzeko kontaktuak helarazi 
 zitzaizkien. 

 Prentsa deialdiak Vitoria-Gasteizko Udalaren komunikazio arduradunekin 
 koordinazioan antolatu ziren. 

 Agerraldi 
 komunikabideetan

 OEE MEMORIA 2020 

 Kolaborazio 
 irratian 

 Zenbait komunikabiderekin elkarrizketak, artikuluak, erreportaiak… adostu 
 ziren, ekintzen komunikazio zabalagoa lortze aldera. Guztira, 2020an egindako 
 prentsa clippingaren datuei erreparatuz gero, ±494 agerraldi izan ziren 
 idatzizko komunikabideetan. ALEA, DNA, Berria eta El Correo izan ziren 
 jardueren jarraipen handiena egin zutenak. 

 Horretaz gain, 2015ean abiatutako kolaborazio gehienak mantendu egin ziren, 
 eta 48 agerpen inguru (3 hilabeteren etena agerian) zenbatu ziren irratsaio  
 ezberdinetan: 
 -  Hala Bedi irratian hilero hilabeteko programazioaren berri emateko Suelta 
 La Olla irratsaioan. 
 -  ALEA FM irratsaioan (ALEAk Radio Vitoria eta Hala Bedirako astero egiten 
 duen saioa) hilabetero kolaborazioa egin zen. 
 -  EITB taldea osatzen duten irrati ezberdinetan (Euskadi Irratia, Radio 
 Euskadi eta Radio Vitoria) elkarrizketa ugari egin ziren.
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 48

 494

24%



 Komunikazioa 
 Publizitatea eta kanpo sustapena
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 107 

               Irrati -iragarki 

 36 

  Banner

  74 

 Zutabe 

 5 

 Orri-erdi
 5 Faldoi

 OEEk bisita ezberdinak jaso zituen, guztira, 6 . Bisita hauetatik 
ia guztiak Gasteiztxo programarenak izan miren. 
 Guztira, 70 lagun inguruk izan zuten OEE gertutik eta hobeto  
ezagutzeko aukera.

 Publizitateari dagokionez, aurreko urteetan ALEA, Berria, DNA 
 eta EITB taldearekin lotutako hitzarmenak mantendu egin 
 ziren: guztira 107 iragarki, 74 zutabe, 36 banner, 5 orri- 
 erdi eta 5 faldoi txertatu ziren 2020an. Gasteizko Jaietako
 Badatoz aldizkari berezian ez zen iragarkirik jarri, jarduera 7an 
 ez baitzen burutu. Udalaren gabonetako egitarauan ere OEEn  
 ekimenen berri eman zen.
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 Komunikazioa 
 Sare Sozialak

 OEE MEMORIA 2020

 Oihanederren webguneak 11.359 erabiltzaile eta 41.433 bisita izan zituen 2020an 
zehar. Beherakada nabarmena izan zuen webgunearen erabilerak joan den urtean, 
%31 eta %39koa, hurrenez hurren. Eragin zuzena izan dezake covid-19ak 4 
hilabeteetan zehar ezer ez programatzeak. 

 Antolatutako  ekimenak  webgunean  argitaratzearekin  batera, sare sozialetan ere 
zabaldu ziren. Sare sozialetako kopuruei begiratuz gero, Facebook , Twitter eta 
Instagram dira OEEko erabiltzaileen artean gehien  erabiltzen  direnak.  Instagramek  
bereziki  izan  du  igoerarik nabarmenena: %66.

12.509  

 25% 

   51

 Ikustaldi

 51 Harpidedun 

 242 727
 Oihanederrek  Youtuben  zuen  kanala  elikatzen  jarraitu  zuen,  bide horretan 
jarduerak sustatzeko egindako bideo laburrak eta emanaldien grabaketa osoak 
igo ziren bertara. 

 Bestalde, Telegram kanalak 51 harpidedun zituen 2020. urtearen amaieran eta 
Whatsappeko difusio taldeak 242. Bi kanal hauen erabilera gero eta 
eraginkorragoa zela nabaritu zen 2019an, eta erabilera aregoatu egin da oro 
har.  

 Aldi berean, urte osoan zehar 727 harpidedunek jaso zuten OEEren informazio 
orokorraren buletin elektronikoa hilabete hasieran: 698 lagunek, euskaraz eta 
39 lagunek, gazteleraz.

 21% 

 2.194
 8% 

 2.324
      66% 

 1.350

 11.359  31% 
 Erabiltzaile 41.433   39% 

 Bistaratze
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 Komunikazioa 
 Sare Sozialak

 OEE MEMORIA 2020

 Jarraitzaileak

 Goranzko joera garbia izan da urtez urte gehien baliatzen 
 diren hiru sare sozial nagusietan, eta gaur egun egiten 
 diren jarduera digital ezberdinekin joera hau mantentzea 
 espero da.

 - 23 -

0

750

1500

2250

3000

201
6. u

rte
a

201
7 u

rte
a

201
8. u

rte
a

201
9. u

rte
a

202
0. u

rte
a

Facebook Twitter Instagram



 OEE MEMORIA 2020 

 5. 2019/2020 IKASTURTEKO 

 EBALUAZIOA 

 



 Ebaluazioa OEE MEMORIA 2020

 2020ko ekaina eta uztaila bitartean ikasturteko ebaluazioa egin zen. 
 Ziklo guztiak banan banan baloratu, eta gainontzeko jardueren 
 ebaluazioa ere egin zen. 

 Ebaluazio prozesu honen ostean jasotako ondorioak honako hauek 
 izan ziren:

 - 24 -

ANTOLAKETA: OEEren programazioak berdin antolatuta jarraitzen du. Zikloek osatzen 
dute hezurdura nagusia. 2020ko ekainaz geroztik programazioa hiruhilabeteka 
antolatzea erabaki da, programazioaren ikuspegi orokorraren eta ebaluatzeko 
erraztasunaren mesedetan. 

ELKARLANA: eragileekin egiten den lana orekatuta mantendu da. Hala ere, 
kolaboratzeko moduetan hobetzen jarraitu beharrean gaude, hainbat kasutan 
desorekak ematen baitira. Etorkizunean euskalgintzako eragileekin ez ezik, 
kulturgintzako eragileekin elkarlanerako bideak jorratzen saiatzea komeni da.  

PROPOSAMENAK: jasotako proposamenetatik gutxiago egin ahal izan dira (%21,6), 
%20a gutxiago. Hiru arrazoi nagusi eman dira bereziki: bideragarritasun eza, baliabide 
gabezia edo COVID-19ak oztopatu izana.

JARDUERA KOPURUA: covid-19ak 2020. urteko ia 4 hilabetetan izan buen eragina. Hala 
ere, jarduera kopurua egonkor mantendu da aurreko urtearekin alderatuz.  

HELBURUAK: aurreko urtetako desoreka mantendu egin da, eta I. eta II. helburuak 
hobeto lantzen jarraitu behar da. I. helburua hobeto lantzeko, hala ere, pandemiak 
sortutako egoerak ez du aukera larregirik utzi. IV. Helburuak nagusi izasen jarraitzen du. 
Oro har, helburuak orekatzeko ahaleginarekin jarraitu behar da aurrerantzean ere.

Programazioa
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Komunikazioa KUDEAKETA: komunikazioaren eskuliburua egin da, eta komunikazio protokolo ezberdinak ezarri dira, egin beharrekoak hobeto planifikatu eta ekintza 
komunikatiboak modu koordinatuagoan bideratu ahal izateko.  

GONBIDAPENAK: antolatzen diren jarduera guztietarako gonbidapenak erabiltzen hasi gara doako BIBE plataformaren bitartez. Erabiltzaileek ondo 
erantzun dutela ikusita, jardueren edukiera kontrolpean izateko sistema hau erabiltzen jarraitzea aurreikusten da. Gonbidapenak eskuratzeko modu 
zuzena txertatu da OEEren webgunean. 

SARE SOZIALAK: jarraitzaileen kopuruak goranzko joera izan dute. Ordaindutako publizitateak eragina izaten du. Hala ere, Whatsapp eta Telegrameko 
kanaletako jarraitzaileak ez dira automatikoki lortzen. 

ZOZKETAK ETA LEHIAKETAK: hilabeteroko maiztasunaz gain, COVID-19 koronabirusaren ondorioz, asteroko lehiaketak jarri dira martxan. Kolaborazioak 
eskatu dira (Zuloa Irudia, Old Stuff edota Mara Mara bezalako dendekin, esaterako). ALEArekin elkarlanean, adibidez, harpidetzak zozkatu ditugu.  

KOMUNIKABIDEAK: berriro heldu zaie kolaborazioei. Bestalde, 2019 urte hasieratik prentsan izan dugun agerraldien jarraipen zehatza egin da: ALEA, DNA, 
El Correo eta Berria izan dira aipamen eta jarraipen gehien eskaini dizkigutenak. Egindako jarraipen zehatzetik komeni zaigun hedabideekin harreman 
pertsonalizatuagoa lortu behar da.  

WEBGUNEA: OEEren webgunearen artxibo historikoa eguneratu egin da. 
EUSKARRIAK: harrera-pantailetako bideoa moldatu egin da, kanal gehiagotatik zabalpena egin dadin. Covid-19aren eraginez eskuorriak ateratzeari utzi 

zaio, eta programazioa hiruhilabeteka antolatzen hasi garenez gero, urtaroka antolatzen ditugu kanpainak ekainaz geroztik. 
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  6. LAZARRAGA 

 KULTUR ELKARTEA 

 



 LKE 
 Egitura  Lantaldea 

 3 langile 

 Talde eragilea

 OEE MEMORIA 2020

 LKE du 2014ko abenduaz geroztik egitasmo kulturalaren 
 ardura  Montehermoso  jauregian.  Betebehar  hori

 9 lagun 

 Bazkideak 
  33 bazkide burutzeko  kontratua  du  Gasteizko  Udalarekin,  eta

 zuzenean kudeatzen du proiektua. 

 LKE Oihaneder ezagutarazten eta sendotzen aritu den 
 bezala, etorkizuneko GKAren egitasmoan jarraitzen du 
 lan egiten, Gasteizko Udalarekin zein euskalgintza eta 
 kulturgintzako erakunde desberdinekin, Kafe Antzokia 
 lortzea baita hurrengo urteei begirako erronka nagusia. 

 Bide horretan, 2020an talde eragileak prometearekin  
 saio parte-hartzailea egin zen, GKAren izaera juridikoa 
 eta kudeaketa eredua bideratzeko.
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 Lantaldea 
 Etorkizuneko erronkak

 OEE MEMORIA 2020

 Gasteizko  Kafe  Antzokia-Oihaneder  Euskararen  Etxea  proiektua
 Errementari kaleko Ruiz de Bergara jauregian kokatuko da. Hasita 
 daude arkitektura-lanak eta 2022. urterako amaitzea espero da. 

 Bien bitartean, proiektuaren zutabe nagusiak ezartzen hasita daude, 
 horretarako ezinbestekoak diren izaera juridikoa, kudeaketa eredua 
 eta baliabide ekonomikoak lantzen dihardu talde eragileak. 

 Espazio berri honek gune eszenikoa izango du. Gaur egun OEEn 
 antolatzen diren jarduerak ez ezik, formatu ertaineko kontzertuak, 
 antzerkiak eta mota ezberdinetako ikuskizunak ere eskaini ahal 
 izango dira. 

 Halaber, proiektuak ostalaritza zerbitzua izango du uztartuta. 
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 Ruiz de Bergara 
 jauregiko aurrealdea 

 Ruiz de Bergara 
 jauregiko barnealdea
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 7. LABURPENA 



 Urteko laburpena OEE MEMORIA 2020
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2020. urtea ez zen ohiko urtea izan, denok dakigu hori. Gogotsu hasi genuen, eta bat-
batean COVID-19 birusak mundua erasan zuen. Itxialdia hasi eta aurreikusitako planak 
eta martxan zeuden jarduerak nahiz egitasmoak, eten, atzeratu edo, kasu batzuetan, 
bertan behera geratu ziren. Oihaneder Euskararen Etxearen jardunari dagokionez hiru 
eragin nabarmen nozitu ziren: 

Antolatutako jarduerak eten  
Egitasmo berriak atzeratu 
Egoera berrira egokitu eta kultur eskaintza online formatura eraman 

Horrela aritu ginen ia lau hilabetez, harik eta ekainaren amaieran aurrez aurreko 
ekitaldietara bueltatu ginen arte. Egoera, neurri eta arau berrietara egokitzea izan zen 
hurrengo lana, eta uste dugu bai udako eta zein udazkeneko nahiz neguko 
programazioan egindako egokitzapenak egokiak izan zirela egoera berriari aurre egiteko. 

Hala ere, erabiltzaile gutxiago izan du Oihanederrek, jakina, baina harro esan dezakegu 
antolatutako gehienetan gonbidapen guztiak agortu zirela. 

Bestalde, udatik aurrera programazioa hiruhilabeteka, urtaroka,  antolatzen hasi ginen 
Oihanederren, eta orain arteko esperientzia ona izan da. Horrek gure helburuak lortzeko jarduera 
kopurua hobeto orekatzen, publiko berrietara hobeto heltzen eta komunikazio ekintza 
eraginkorragoak lantzen lagundu zigun. 

Oihaneder Euskararen Etxeak sei urte bete ditu, koskortzen hasia da dagoeneko, eta garai berri 
honetara egokitzen den bitartean, praka motzak utzi, eta galtza luzeak janzten hasi beharko da 
laster ekin beharko baitio Gasteizko Kafe Antzokia proiektuaren zehaztapen lanei.  

2020an lortutakoa zaindu zen, eta etorkizun laburrean hobetzeko oinarriak ere ipini ziren;  ea 
2021erako prest diren egitasmo berriak aurreko urteetakoak bezain arrakastatsu izaten diren!



“Kultura apaingarri da oparotasunean,  

eta babesleku zoritxarrean”
-Esaera greziarra-  




