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0. AURKEZPENA



Aurkezpena
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.

2022ko urrian OEEk 8 urte beteko ditu, eta Lazarraga Kultur Elkarteak (hemendik aurrera LKE), Gasteizko Kafe Antzokiaren 
(hemendik aurrera GKA) proiektuaren sustatzaile denak, OEEren programazioa bere osotasunean kudeatzen jarraitu du urte honetan 
zehar.

Aipatu beharrekoa da 2022an oraindik ere Covid-19ak eragindako arrastoak egon direla. Hala ere, urte hau berezia izan bada, 
Oihanederren lehenengo sei hilabetekoa bakarrik egin delako izan da. Izan ere, 2014 hartan hasitako Oihanederren ibilbidea 
2022ko ekainaren 30ean eten da, GKAren erronkari ehuneko ehunean arreta eskaini ahal izateko. Beraz, pandemiaz gain, eragin 
zuzena izango du orain arte egindako memorien datuetan, urte erdiko datuak aurkeztuko baitira hemengo honetan. 

Hona hemen datu esanguratsu batzuk:
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Erabiltzaile
3.903

-34,34%

Jarduera
68

-39,82%

Jarduera mota
13

Jarraitzaile
6.718

+3,17% -67,50%

Web erabiltzaile
15.334
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-34,34%

+51,7 % 

*2021eko ekainera arteko datuak alderatuta

+4,62 % 

*2021eko ekainera arteko datuak alderatuta



1. PROGRAMAZIOA



Programazioa

2022. urteko lehen seihilekoan 68 jarduera ezberdin antolatu ziren 
OEEn. Aurreko urtearekin alderatuz, 49 jarduera gutxiago izan ziren: 
honek ia %40ko jaitsiera suposatu zuen. Hala ere, 2021eko lehenengo 
seihilekoari erreparatuz gero, jarduera kopurua berdintsua izan da: 
2021ean 65 jarduera egin ziren uztailera bitartean, 2022an baino hiru 
gutxiago. 

Grafiko honetan ikus daitekeen moduan, OEEren irizpideen arabera 
bereizitako 13 diziplina ezberdin burutu ziren. Aurreko urteetan 
bezala, ikus-entzunezkoak nagusi izan ziren,  hain zuzen eskaintza 
osoaren % 34 izan ziren. Gehien egin zen bigarren jarduera mota 
ikuskizunena izan zen, jardueren % 15. Kontzertuak ere antzeko 
martxan, % 12 izan baitziren. Gainerako jarduera guztiak kopuru 
apalagoak dituzte.
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Programazioa
Helburuak

2022. urteko OEEko programazioa, aurreko urteetan bezala, jarraian 
zehaztutako bost 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 urteetan izandako helburuen arteko desorekari erantzuteko, 
lanketa sakona egin zen jardueren eta bakoitzaren helburuaren inguruan: 
jarduera bakoitzari lehentasunezko helburua aldatzea ekarri zuen horrek. 
Aurreko urteetako desorekak jarraitu zuen oraindik ere, kultur erreferente 
bihurtzeko helburuan 39 jarduera burutu baitziren. Euskara eta hizkuntza-
aniztasuna aztertzeko helburuan, aldiz, jarduera bakarra egin zen. 
Aurreko urteko datuekin alderatuz, jarduera gehien dituen helburutik 

jarduera gutxien dituen helburura dagoen aldea zertxobait igo da berriz ere: 
30 izatetik, 38ra igo da alde hori. 
Etorkizunera begira, hala ere, agerikoa den desoreka berdintzeko saiakera 

egin beharko da. 

- 7 -

OEE MEMORIA 2022

I II III IV V

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

2021 9 18 35 39 12 Aldea: 4/30

2022 3 8 17 39 1 Aldea: 22/38

2022 Ekitaldiak Jarduera guztiaren Guztira Erabiltzaile 
guztien

I. Helburua 3 4,41 44 1,13

II. Helburua 8 11,76 278 7,12

III. Helburua 17 15,04 587 15,04

IV. Helburua 39 34,51 2978 76,30

V. Helburua 1 0,88 16 0,41

68 67 3903 100%



Programazioa
Ekitaldiak hilabeteka

2022/01/28 – 2022/02/27
Nortasuna + erakusketa 

2022/06/30
Kortxeak & Krispetak – Lukiek eta Liher 
taldeen kontzertua Falerina lorategian

 Hilero antolatutako ekimen kopuruari erreparatuz gero, apirilean eman zen 
beherakada handiena, hilabete horretan ospatzen diren Aste Santua eta San 
Prudentzio jaien eraginez. Urtarrilean, aldiz, Gabonetako jaien inguruan 
antolatzen diren jarduerak kontuan hartuta, 17 jarduera izatera heldu zen 
hilabete batean. 

 Urte hasierako gainerako hilabeteetan, hileko ekitaldien batez bestekoa 
orekatuagoa izan zen, gutxi gorabehera 10-13 ekitaldi hilabeteko.
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Programazioa
Zikloak

Zikloak dira OEEren urteko programazioaren hezurdura. Guztira, 12  
zikloren bueltan zehazten dira jarduera nagusiak. 2022. urtean 8 ziklo 
egiteko aukera izan da. 

Hauetaz gain, erakusketak, aurkezpenak, ekitaldi bereziak, ikastaroak 
eta deialdiak antolatu dira Oihanederren.

2022/02/25
Eskilarapeko soinuak – Sara Azurza

2022/05/11
Begi Belarri – Gure hots

2022/04/07
Egin leku! deialdia – Dei
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2. ERABILTZAILEAK



Erabiltzaileak
43% 2022an OEEn antolatu ziren ekitaldietara 3.903 lagun etorri ziren.  

2021eko lehenengo sei hilabetetako datuei erreparatuz gero, erabiltzaile 
gehiago izan dira aurten: 1.320 lagun gehiago. Batez beste, 57,39 
parte-hartzaile izan dira jarduera bakoitzeko. Aurreko urtearekin 
alderatuta, jarduera bakoitzeko erabiltzaileen kopurua zertxobait igo da, 
5 puntu inguru. Esan daiteke Covid-19aren eraginei buelta ematen hasi 
dela urte honetan, nahiz eta aforoa lehenengo hilabeteetan oraindik 
mugatuta egon.  

Generoaren ikuspegitik, aurreko urteetan bezala, emakumeak nagusi 
izan ziren. Irudi honetan ikus daitekeenez, erabiltzaileen % 57 
emakumeak izan ziren, eta gainerako % 43 gizonak. 2021eko datu berak 
mantendu ziren.

Erabiltzaileen adinari dagokionez, aurreko urteetako joera mantendu 
zen 2022an ere bai. Irudian ikus daitekeen moduan, 36 eta 64 urte 
bitarteko erabiltzaileak izan ziren nagusi, % 64a izan ziren. Gainerako 
adin tarteekin alderatuta, aldea nabarmena da.

57%
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Generoa

1217

3788
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Erabiltzaileak

Grafiko honek azken 8 urteetan erabiltzaile kopuruak izandako 
bilakaera islatzen du. Urdinez batez besteko totalak adierazita 
daude, erakusketak barne; lerro berdean, ordea, erakusketak ez dira 
kontuan hartzen.

Aurreko urteetako datuekin alderatuz gero, saio bakoitzeko batez 
bestekoak 2022an goranzko joera hartu du, ia % 5 igoera izan du.

2022an 2021ean bezala bi erakusketa izan ziren. Kasu honetan 
ere, saio bakoitzeko batez bestekoa zertxobait igo da ere bai.

 Grafikoan ondo ikusten da erabiltzaileen kopuru orokorrean 
erakusketek izan zuten garrantzia.
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Erabiltzaileak

Programazioaren atalean aipatutakoaren harira, oraindik ere, desoreka  
nabaria izan zen 2022ko helburuen, jardueren eta hauetako bakoitzaren 
erabiltzaile kopuruaren artean. 

Erabiltzaile gehien IV. helburuak hartu zituen, “Kultura erreferente bihurtu” 
deritzon helburuak 2.978 lagun batu baitzituen. Jarduera guztien % 76a lortu 
zuen helburu honek. III. helburuak % 15 erabiltzaile inguru batu zuen, eta I. 
eta V. helburuak izan ziren ehuneko baxuenak lortu zituztenak: 10-50 
erabiltzaile. Hala ere, jardueren nolakotasunari erreparatuta, normala da hori, 
kontzertu batek beti erakarriko baitu ikastaro batek baino jende gehiago.
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3. ELKARLANA



Elkarlana 
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 Aurreko urteetan bezala, 2022an ere, Oihanederren 
jardunaren hezurdura osatzerako orduan kontuan hartutako 
irizpide nagusietako bat elkarlanean norekin aritzea izan zen. 
OEEko lantaldeak hasieratik bertatik argi izan zuen Gasteizko 
eta Arabako eragile eta sortzaile euskaltzaleekin egin behar 
zuela lan, elkarlana sustatu behar zuela, alegia, eta irizpide 
hori hartu zuen hainbat ildo jorratzerakoan.

 2022an 68 jardueretatik 44 izan ziren elkarlanean antolatu 
zirenak, eta programazio osoaren ia % 65 antolatu zen beste 
talde, entitate edo erakunde batzuekin batera. 



Babesleak

 Elkarlanaren gaiarekin jarraituz, beste bi elkarlan mota izan dira  
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, Nortasuna +, Taulara 
eta Batera deialdia babestu zituen entitate honek. Ildo beretik, Batera eta 
TopAraba deialdian hartu zuen parte Vital Fundazioak. 

 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.

Hedabide 
laguntzaileak

- 17 -

Elkarlana 
OEE MEMORIA 2022



4. KOMUNIKAZIOA



Komunikazioa
Euskarriak

Euskarri grafikoei dagokienean, guztira 2.350 kartel eta 750 eskuorri inprimatu ziren 2022an. 
Pandemia osteko datuak xumeagoak dira inprimaketei dagokienean: kartel ugari diseinatzen 
diren arren, batzuk digitalki zabaltzeko joera hartu da eta beste euskarri digital batzuk erabili 
dira, Mupi digitalak edo karteletatik eratorritako irudiak, esaterako. Eskuorriekin nabaritzen da 
gehien aldaketa, izan ere, erakusketei lotutako eskuorriak bakarrik argitaratu izan dira.  

Urtaroko antolaketak eta hiruhileko diseinuak mantendu ziren 2022an ere bai. Urte honetan 
negukoa eta udaberrikoa bakarrik argitaratu dira. 

Formatu handia beharrezko ikusi zenean, formatu txikiko diseinuan oinarritutako euskarriak sortu 
ziren: deialdiak edo urtaroak iragartzeko biniloak, panelak, banderatxoak,…, esaterako. Gizarte 
Etxeetako MUPIetan (Mobiliario Urbano para la Información) formatu handiko kartelak jarri ziren 
jarduera zehatzen zabalpenean laguntzeko (Nortasuna +  erakusketa eta Kortxeak & Krispetak 
zikloa). MUPI hauei hirian zehar ezarri diren Mupi digitalak jartzen jarraitu da 2022. urtean ere: 
TopAraba, Sastraka, Kortxeak & Krispetak. 

2.350
kartel

750
eskuorri

- 19 -

OEE MEMORIA 2022

Urtaroetako kartelak



Komunikazioa
Euskarriak
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Agerraldi eta kolaborazioak 19

kolaborazio

agerraldi 
komunikabideetan302

 Astelehenero, lehen orduan, asteko agendaren berri ematen duen 
buletina  bidali zen harpidetutako komunikabideetara (133). 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,  jardueretako protagonistekin harremanetan jartzeko kontaktuak 
helarazi  zitzaizkien hedabideei.

 

 Zenbait komunikabiderekin elkarrizketak, artikuluak, erreportajeak… 
adostu ziren, ekintzen komunikazio zabalagoa lortze aldera. Guztira, 
2022an egindako  prentsa clipping-aren datuei erreparatuz gero, ±302 
agerraldi izan ziren idatzizko komunikabideetan aurreko urtean baino % 
34a gutxiago, beti ere, 2021. urteko uztailera arteko datuekin alderatuta 
(460 inguru izan ziren orduan). ALEA, DNA, BERRIA eta El Correo izan 
ziren jardueren jarraipen handiena egin zutenak.

 Aipatu beharrekoa da, Oihanederren amaieraren inguruan hedabideek 
egindako jarraipena zabala izan zela, eta oihartzun handia izan zutela bai 
irratian zein prentsan. 

 Horretaz gain, 2015ean martxan jarri ziren kolaborazioek aldaketak izan 
zituzten: ALEA FM eta Radio Euskadiko Graffitti irratsaioetan genituen 
kolaborazioak eten egin ziren 2021eko irailetik aurrera. Hala Bedin, 
Euskadi Irratiko eta Radio Euskadiko kultura saioetan eta Radio Vitorian 
mantendu egin ziren kolaborazioak. Bestalde, Naiz Irratian kolaborazio 
berria lortu zen 2022rako. Gora beherak tarteko, hala ere, 20 bat 
kolaborazio saio egitera heldu zen urte erdi honetan. 
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Publizitatea eta kanpo 
sustapena

2 
orri- erdi

18 
banner

37 
zutabe

2
faldoi

54 
irrati-kuina

 Publizitateari dagokionez, aurreko urteetan ALEA, Berria, DNA eta 
EITB taldearekin lotutako hitzarmenak mantendu egin  ziren, baina urte 
erdira egokituta: guztira 54 iragarki, 37 zutabe, 18 banner, 2 orri-erdi 
eta 2 faldoi txertatu ziren 2022an. 
 
 Udalaren Gabonetako egitarauan ere OEEn ekimenen berri eman 
zen.

OEEk bisita ezberdinak jaso zituen, guztira 9 bisita, eta guztiak 
Gasteiztxo programaren baitakoak izan ziren.

Guztira, 73 lagun inguruk izan zuten OEE gertutik eta hobeto  
ezagutzeko aukera. 

Programa honetaz gain, euskara eta hizkuntzaren nondik norakoak 
ikertzen ari diren bi ikasle izan ditugu gurean.



Oihanederren webguneak 15.334 erabiltzaile izan ditu 2022an zehar, eta 
48.173 bisita. 2021eko lehenengo sei hilabeteko datuei erreparatuz gero, 
14.852 erabiltzaile izan ziren orduan ere, eta 49.736 bisita. Erabiltzaileak gora 
egin dute eta bisitek behera, baina aldeak ez dira oso nabariak. Urte erdiko 
datuen konparaketa antzerakoa da, beraz. 

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. 
Igoera xumeak dira, baina goranzko joera mantentzea garrantzitsua da.

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

Bestalde, Telegram kanalak 66 harpidedun zituen 2022ko ekainean eta 
Whatsappeko difusio taldeak 240. Bi kanal hauen erabilera gero eta 
eraginkorragoa zela nabaritu zen 2019an, eta erabilera areagotu egin 
zen, oro har.

Aldi berean, kontaktu gehienak mailchimp plataforman mantentzea lortu 
zen, euskarazko taldearen igoera batekin: 721 lagun euskarazkoan (696 
izan ziren 2021ean) eta 39 gaztelaniazkoan.
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92240 76066
1,54%↑ 4,11%↑ 6,98%↑

1.7962.4802.350
1,25 % ↑ 0,48 % ↑ 7,16 % ↑

15.334
erabiltzaile

48.173
bistaratze

-40,3 %

 ↑ -43,24 %

 ↑

+3,25% 

*2021eko ekainera arteko datuak alderatuta

-3,14% 

*2021eko ekainera arteko datuak alderatuta



Komunikazioa
Sare Sozialak

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. 

2022ko igoera xumea izan den arren, goranzko joera izatea 
garrantzitsua da, eta gainera, urte erdiko datuak direla izan behar 
da kontuan. 
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        5. 2021/2022 IKASTURTEKO 
EBALUAZIOA



Ebaluazioa

2022ko uztaila eta iraila bitartean, ikasturteko ebaluazioa egin zen, baita 
ziklo guztiak banan banan baloratu, eta gainontzeko jardueren  
ebaluazioa egin ere. Ebaluazio prozesu honen ostean, etorkizun 
baterako jasotako ondorioak honako hauek  izan ziren:

HELBURUAK: Helburuen arteko desoreka egon da: II. helburua askoz 
hobeto landu da eta urteko zenbakiak onak dira. I. helburua jarraitzen 
du izaten ahulena. Ondo landu behar da hurrengo ikasturtean, eta 
gutxienez urtaro bakoitzean jarduera bat eskaini. Kontuan izan behar 
da pandemiak ez duela lagundu. 

ANTOLAKETA:  OEEren programazioak berdin antolatuta jarraitzen 
du. Zikloek osatzen  dute hezurdura nagusia. Urtaroka antolatzea 
apropos ikusi da. Aurreikuspen gehiagorekin lan egitea 
ahalbideratzen du, eta garrantzitsua da. Eredu hau eraginkorragoa ere 
bada. 

ELKARLANA:  Ikasturte honetako datuetan oinarrituz, iaz bezala ia 
%60 elkarlanean egin da, egonkor mantentzen da, antolatzen ditugun 
3 jardueretatik ia 2 elkarlanean izaten dira. Hala ere, aurten ere ez 
gara kultura arloko eragile ezberdinetara hurbildu.

PROPOSAMENAK:  jasotako proposamen kopuruak behera egin du, 
8 gutxiago. Baina hauetatik gauzatutakoak iazko datuekin alderatuz 
handitu egin da,  %21,6tik %29,31ra.

JARDUERA KOPURUA:  Jarduera kopuruari dagokionez, aurreko 
urteetako joera mantendu da. 

PUBLIKOAK:  Publiko segmentu guztiei ez zaie eskaintza bera egin. 
Kulturgune berrira begira hau kontuan izan beharko da, publikoak 
erdigunean jarri behar dira, eta eskaintza horren arabera antolatzen 
saiatu.

Programazioa
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Ebaluazioa
Komunikazioa

KUDEAKETA: ikasturte honetan lankide berri bat izateak erraztu egin ditu lanak, oro har. Lan karga banatzeko aukera eman du honek, eta 
esparruan ekintza gehiago egitera heldu da. Hala ere, lantaldea handitzeak koordinazio handiagoa eskatzen du: erakutsi, delegatu, 
jarraipena egin eta autonomia ematearen arteko oreka aurkitu behar da.  Komunikazio protokolo ezberdinak ezarri dira, ekintza 
komunikatiboak koordinatuagoak izateko. Plangintza sarriago errepasatu behar da, programazioan sor daitezkeen beharrak behar bezala 
asetzeko. 

WEBGUNEA eta GONBIDAPENAK:  Webgunea eguneratzen joan gara. Gonbidapenak bibe.me plataforma bidez bideratu dira: 
arduradunek egindako eguneraketen ondorioz, sisteman azkarrago egiten dira aldaketak eta erreserbak. 

SARE SOZIALAK:  jarraitzaile kopuruek goranzko joera izan dute. Ordaindutako publizitateak eragina izaten du, baina promozio gehiago 
egin behar da eragina esanguratsua izateko. Hala ere, Whatsapp eta Telegrameko kanaletako jarraitzaileak ez dira automatikoki lortzen. 
Streaming bidez eskaini dira hainbat jarduera. Streaminga kalitate handiagoarekin ematea lortu behar da, hala ere, eta ikasturte berrira 
begira, baliabideak jarriko dira horretarako. 

ZOZKETAK ETA LEHIAKETAK: hileko maiztasunaz gain, ALEA eta sare sozialetan zozketak eta lehiaketak burutu dira. Mara Mara eta Zuloa 
Irudia liburu dendetan zozketak maizago egin dira. Interesgarria litzateke zentzu honetan kolaborazio gehiago lortzea.

KOMUNIKABIDEAK:  Kolaborazioekin jarraitzen dugu. Kolaborazio berriak lortu eta mantendu behar dira. Bestalde, 2019 urte hasieratik 
prentsan izan dugun agerraldien jarraipen zehatza egin da: ALEA, DNA, El Correo eta Kulturklik izan dira aipamen eta jarraipen gehien 
eskaini dizkigutenak. Egindako jarraipen zehatzetik, komeni zaigun hedabideekin, harreman pertsonalizatuagoa lortu behar da.

EUSKARRIAK:  egiten diren euskarriei erabilgarritasun handiagoa emateko euskarri eratorriak osatu dira (bideoetatik ateratako irudiak, 
esaterako).   
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        6. LAZARRAGA           
      KULTUR ELKARTEA



LKE
Egitura Lantaldea

5 langile

LKEk du, 2014ko abenduaz geroztik, OEE egitasmo kulturalaren  ardura 
Montehermoso jauregian. Betebehar hori  burutzeko kontratua du 
Gasteizko Udalarekin, eta  zuzenean kudeatzen du proiektua.

LKE Oihaneder ezagutarazten eta sendotzen aritu den  bezala, 
etorkizuneko GKAren egitasmoa lantzen jarraitu du, Gasteizko Udalarekin 
zein euskalgintza eta  kulturgintzako erakunde desberdinekin, Kulturgune 
euskaltzalea  martxan jartzea baita, hurrengo urteei begirako erronka 
nagusia.

Azpimarratzekoa da bazkide kopuruak izugarrizko gorakada izan duela 
aurreko urtearekin konparatuz: % 197 gorakada, hain zuzen ere.

Talde eragilea
9 lagun

Bazkideak 
89 bazkide
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Lantaldea
Etorkizuneko 
erronkak

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

Bien bitartean, proiektuaren zutabe nagusiak lantzen dihardu elkartearen 
Talde Eragileak, hau da, ezinbestekoak diren izaera juridikoa, kudeaketa 
eredua  eta baliabide ekonomikoen zehaztapena.

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 ere izango du uztartuta.

Ruiz de 
Bergara  
jauregiko 
aurrealdea

Ruiz de Bergara  
jauregiko 
barnealdea
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        7. LABURPENA



2022. urteko lehen sei hilabeteak bereziak izan ziren, Oihaneder 
Euskararen Etxeari agur data ezarri, eta ekainaren 30ean eman 
baitzitzaion amaiera ia zortzi urteko ibilbide oparoari. Beraz, azken 
hilabeteak garai baten amaiera gisa ere prestatu eta antolatu ziren.

Ohiko jarduerez gain, ahalegin berezia egin zen bestelako ekintza edo 
ekitaldiak egiteko: seihileko honetan bi erakusketa interesgarri ekarri 
ziren Oihanederrera, Nortasuna+ eta Sastraka, gure sortzaile emankorren 
erakusgarri. Eta ikasturtearen nahiz Euskararen Etxearen ibilbidea 
amaitzeko, jai eta kontzertu jendetsua izan ziren Falerina lorategian, 
ekainaren 30arekin. 

Bien bitartean, sorkuntzari lotutako Batera, TopaAraba eta  Taulara deialdi 
eta lehiaketak garatu ziren hilabete horietan zehar.

.

Esan daiteke bukaera duina eman zitzaiola zortzi urteko ibilbideari, eta 
horrekin batera, kultur gune berrirako zumitzak prestatu zirela, 
Errementari kaleko Ruiz de Bergara jauregia edukiz beteko duen 
proiektua ere landu baitzuen Lazarraga Kultur Elkarteak.

Erabiltzaile ugari hurbildu zen eskainitako jardueretara, ia 4.000 
erabiltzaileren langa gainditu baitzen. Esan daiteke COVID-19ak 
eragindako ondorio latzak gainditzeko bidean direla, eta kultur zaleak 
berriro ari direla hurbiltzen eta parte hartzen eskaintzen zaizkien kultur 
proposamenetara.

Oihaneder Euskararen Etxeak zortzi urteko ibilbidea (2014-2022) egin du 
Gasteizko muino zaharrean, Montehermoso kulturunean, eta orain 
Lazarraga Kultur Elkarteak sustatzen duen proiektuak beste erronka 
batzuei  egin beharko die aurre.
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Urteko laburpena



“Hizkuntza ez da edukitzekoa, lizuna egiten zaio barruan 
gordeta, lika. Beraz klika, instalatu eta aplika. Euskara ez da 
euskararen gauzetarako aplikazioa. Euskarak behar du herri 

honen sistema eragilean. Memoria handiko lur honen 
hizkuntza beti eguneratua, eta software librekoa. ”

-Maialen Lujanbio-
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