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365 egun euskaraz
Irailaren 22tik 28rat, astelehenetik igandera, 3. Aldiz Mintzalasai egunak
iraganen dira Biarritzen. Administrazioaren ahalak eta elkarteen ausardia
uztartuz, 7 egunez 70 aktibitate antolatu ditugu euskararen erabilera
ardatz.
Dinamiken abiapuntu
Haurrentzat euskara ikastetxetik haratago joatea nahi dugun bezala,
gure herrian 365 egunez euskaraz bizi nahi dugu. Zentzu horretan
antolatzen ditugu euskararen egunak: urtean zeharreko aktibitateen
erakusleiho izateaz gain, Mintzalasai garaian iraganen diren hainbat
aktibitatek ondoko aste eta hilabeteetan izanen dute segida bat.
Euskara jakitetik erabiltzera
Gure lemak dion bezala, Biarritz euskaraz egin eta euskaraz hitz egin nahi
dugu. 7 momentu azkarren inguruan landutako egitarau berritzaile,
parte hartzaile eta aktibatzailea hartara iristeko ekarpena da.
Elkarte
formakuntzetatik
arno
dastaketara,
haurren
egunetik
mintzaldietara, hizkuntzen topaketatik kabaretara, euskaraz topo
egiteko aukerak ez ditugu eskas izanen. Irailean Biarritzek euskararekin
hitz ordua du; baita euskaltzaleek Biarritzerekin ere!
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« Hizkuntza sekulan baino biziagoa »
Biarritzen iragan den Mintzalasai – Euskararen egunak ekitaldiaren 3. edizioaren
biharamunean, Euskararen Bulegoarekin batera proiektua antolatu eta eraman
duten 25 elkarteek sortu dinamikaren bilan baikor bat egiten dute.

Bilan baikor bat

Orotara, 3500 pertsonek dute aste osoan Biarritzen antolatu 70 jardueretan
parte hartu. Aste barneko tailerrek 1000 behari bildu dituzte eta kasik guziak
bete-beteak ziren. Bestalde, inguruetako 700 eskolier eta aisialdi zentro
desberdinetako haurrek ukan dituzte heziketa jarduera jostagarriak euskaraz.
Aste bukaeran, besta eta kultur hitzordu desberdinek, haien aldetik, gero eta
pertsona kopuru handiagoa hurbilarazi dute (azpimarratzekoa da
hitzorduetako betetze tasak %80 gainditzen duela, kausitu arrakastaren
seinale).
Zenbakiez haratago, bi gauza azpimarratu behar dira: alde batetik egun
hauetan parte hartzeko gero eta urrunagotik etortzen diren jendeen jatorria
eta, beste aldetik, denek goresten duten egitarauaren berezitasuna eta
kalitatea.

Hizkuntza, molde guzietan

Aste osoan gaindi, parte hartzaileek euskara bizi eta erabili ahal izan dute alde
desberdinetatik.
Plazerrari lotuz lehenik, jarduera jostagarrien bidez haurrentzat edo tailer
epikurianoak helduentzat. Jakintzaren alderditik hartuz ondoren, mintzaldi,
formakuntza eta erabilera psikosoziologikoko atelieren bitartez. Ikasiz ere, Aek
eta Maite Dugulako elkarteek haien sartzea antolatzen zutelako eta aire libreko
lehen irakaspenei esker, kuriosek ezagut zezaketelako. Eta beste hizkuntzei irekiz
azkenik (proiekzio, Pétricoteko hizkuntzen elkartzea), euskara hemen
suspertzeko lan eginez, kultur aniztasuna
laguntzen da munduan.

Dinamika iraunkor bat
Mintzalasaik urri guzian iraunen du erakusketa
batekin Mediatekan eta urte bukaera aitzin
aurreikusi beste hitzordu batzuekin. Hiriko hizkuntza
eragile desberdinek, haien aldetik, euskara
biziarazten segituko dute Biarritzen, urte osoan
gaindi.
Dinamika bat abian da eta oraindik gehiago
erakusten du euskara hizkuntza bizia eta
bateratzailea dela Biarritzen ere.
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Mintzalasai gertakizun bat baino dinamika gisara aurkezten da lehenik
eta behin.
Izan ere, sei hilabeteko lan bat baino askoez gehiago, elkarrekin egin
bidea eta horrek sortzen duena da guretzat garrantzitsua.

3 helburu nagusi…
1)Erabilpenari eskaini egunak antolatu, bere molde guzietan.
2) Eragile desberdinak batu, euskararen inguruan.
3) Hizkuntza ikusgarria eta erakargarria bilakarazi Biarritzen.

… eta zeregin osagarriak
1) Aldi berean, euskararen politika publikoaren ekimen nagusia eta urte
osoan lekuan bereko eragileek burutu ekintzen erakusleihoa izan.
2) Euskara den 21. mendeko hizkuntza horren errealitatea lehen lerrora
ekarri: gaurkoa, barne hartzailea, balio eta jakintza eramaile.
3) Publikoa hizkuntza erronken urgentziari sentikor bihurtu, molde
baikorrean eta informazioa, erantzukizuna eta mobilizazioaren bitartez.

1) Erabilpenari
eskaini egunak
antolatu, bere
molde guzietan.

2) Eragile desberdin
anitz elkarretaratu,
euskararen
inguruan.

3) Hizkuntza
ikusgarria eta
erakargarria
bilakarazi Biarritzen.
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ADMINISTRAZIOA

Lankidetza eraginkor bat:

• Baliabideak
• Konpetentziak

Mintzalasai dinamika osagarritasun batez
oharturik abiatzen da:
Elkarte munduak, usu, ideiak eta bizitasuna
gainezka dauzka baina baliabide eskas
handia,
administrazioak
ahal
handiak
dituelarik (giza, logistika, diru mailan)
elkarteen erreaktibitatea eta ausardia ukan
gabe bortxaz.

ELKARTEA

• Mobilizazioa
• Kreatibitatea

Mintzalasai bi zangoen gainean dabilen
egitasmo bat da:
 proposamenak nasaiki egien dituen elkarte mundu bat,
 administrazio bat hauen obratzeko.

Elkarte estatutua eta demokatikoa:
1901 legearen araberako Elkarte gisa antolaturik, Mintzalasaik ehunka
kide ordezkatzen dituzten tokiko 20 egitura bateratzen ditu.
Elkarteak, kide batek edo gehiagok ordezkatzen dituzte Antolaketa
Batzordean. Beharren arabera urtean 10 aldiz bana beste biltzen den
instantzia honek egitaraua apailatu eta erabaki garrantzitsuak hartu
behar ditu. Erabaki guziak kolegialki hartuak dira, parte hartzea eta
kontsentsua etengabe bilatuz.
LAGUNTZAILEAK

•
•

BULEGOA

•
•

ANTOLAKETA BATZORDEA

•
•

EUSKARAREN HERRI
BATZORDEA

•
•

Kudeaketa
Mobilizazioa
Obratzea
Kudeaketa
Lanketa
Erabakiak
Sortzea
Ebaluatzea
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Eginbeharren bidezko banaketa:
Elkarteak haien eginbeharrak bete ditzaten, hiriko
euskara misio kargudunak du eguneroko eta
BEHAT
ekintza lana bere gain hartuko..
EGI
Antolaketa Batzordean hartu erabakietan
oinarritzen da eta batzordeetako erreferente
sare baten baitan bermatzen da.
LAGU
7 batzorde hauek antolaketaren arlo zehatz
NTZ.
bati lotuak dira eta haiei esker, misio
kargudunaren lana arindua da, laguntzaile
erreferenteek misio sinple batzuk haien gain hartuz.

PROG.
TEKN.

JAN &
EDAN

KOM.

DIRU

Mintzalasai, elkarte sarea eta herriko etxea (hautetsi,
administrazio enplegatu) harremanetan ezartzeko
molde zehatz eta praktikoa da ere.

Biltzar zabal bat:
Dinamikak tokiko egituren andana zabal bat biltzen du, euskararen
defentsa elkarteen ohiko zirkulua gaindituz, euskarari beharrezkoa zaion
mobilizazio orokor eta zeharkakoaren gisara. Biltzar hau, beti eta
gehiago bateratzeko izaera eta gogo baten emaitza da.
Sareratze baten parada da ere, urte osoan gaindi burutu beharreko
lankidetza gauzatzeko funtsezko elementua baita.
*

*

*
Mintzalasai, 25 elkarte bere baitan bateratzen dituen eragile gisa
aurkezten bada ere, jarduera noizbehinkakoa eta zehatza du.
Dinamikaren xedea ez da elkarteen lana edo instituzioen eginkizunaren
ordea izatea.
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EGITARAU ABERATS ETA GAI ANITZEKOA:

HEDADURA HANDIKO MOBILIZAZIOA:

LURRALDLURRALDEAREN ESTALDURA ZABALA:
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ANTOLAKETA PRINTZIPIOAK:
 Euskararen erabilera sustatu: Mintzalasai ez da kultur aste bat baina bai
hizkuntza gertakizun bat. Egitaraua, publikoak parte har dezan asmatua da,
hiztun desmartxa aktibo batean abia dadin.
 Arlo berriak arakatu: Izari berritzailea funtsezkoa da, hizkuntza klixeetatik eta
usuegi kokatua den lekuetatik bereizteko.
 Ekintzaren iraunkortasunaren alde jo: Sartzearen garai betea hautatuz,
Mintzalasaik ekimen desberdin batzuk ager daitezen balio du. Jarraikitasun hau
bilatzen da, mobilizazio gertatzen den astean ez dadin geldi.
 Hizkuntza erronka identifikatuei erantzun: Proposatu jarduerak, arazo
ezagun batzuei erantzuten saiatzen dira: hizkuntzaren erabilera eta plazerra
lotuz eskolaz kanpoko oihartzun bat sortzeko haurrarengan, elebitasunak
sortzen dituen desafioei profesionalak formatzeko, hiztunak haien hizkuntza
usaietaz ohartarazteko, aurreiritziak zapuztuz euskaldunak ez diren jendeen
adostasuna pizteko garrantzia …

Euskara eta plazerra uztartu
,

,

Jarduera ludikoak Ikusgarriak Tailerrak

Euskararen inguruko ezagutza hobetu
,

,

Mintzaldiak Formakuntzak Erabilera tailerrak

Euskararen ikastea sustatu
,

,

Ate irekitzeak Iniziazioa Erabilera tarteak

Euskararen erronkei sentsibilizatu
,

,

Hizkuntzen topaketa Eztabaidak Mobilizazioak

BALIO AZKARRAK:
 Oinarrizko

balioak: Mintzalasai gertakizuna errotik belaunaldien
zeharrekoa – Herrikoa – Parte hartzailea – Diziplina anitzekoa da.
 Prezio apalen hautua: Jardueren % 80 baino gehiago osoki urririk dira,
eta ordaindukoak oso prezio arrazoizkoak dira.
 Gertakizun ekoarduratsua: Hondakinen bereizketa, komuna idorrak,
tokiko mozkinak, kalitatearen hautua, tokiko moneta... Ingurumena
errespetatzen duten praktika etikoak segituz jarduten du Mintzalasaik.
 Irekidura jarrera bat: Bukatzeko, ekimenak erabat irekia eta
pedagogikoa izan nahi du (euskarari lehen irakaspenak, sakelako
gaikako hiztegien argitaratzea, bat-bateko itzulpenak, jarduerak urririk...)
Etengabeko lan bat burutua da beti eta eragile gehiago biltzeko
egitasmoaren inguruan. Sartze garaian euskara denen helmenean dela
frogatzeko.
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Zinezko elkarte dinamika:
- 25 elkarte antolatzaile (15 2012an, 20 2013an).
- 10 antolaketa bilkura.
- 100 laguntzaile (18 urtetik 78ra).

Jarduera egitarau anbiziotsua:
- 7 egun eta 7 gau.
- 70 jarduera (35 2012an, 50 2013an).

Publikoaren parte hartze masiboa:
- 3.500 parte hartzaile aste osoan (emendatze jarraikia 2011z geroz).
- %80,25ko betetze tasa (%50,30 2012an, %78,50 2013an).

Komunikazio eraginkorra:
- Gune erreferentea: 3.158 bisita eta 2.361 banakako bisitari hilabete
batez
(Batez besteko hantatzea hilabetean 3 aldiz biderkatua).
- Argitalpen ugari: 3.000 A5 liburuxka - 500 kolaki - 500 A3 afitxa - 15
Decaux afitxa - 2 totem – Herriko Etxeko aitzindegi bat 1– 2 asteko
publizitate kanpaina.

Estaldura mediatiko handia:
- 30 artikulu prentsa idatzian (papera, web).
- 10 irrati emanaldi (kronikak, elkarrizketak, erreportaiak).
- 5 TB erreportaia (+10 bideo linean).

Aitzinkontu zorrotza:
- 40.000€-ko aitzinkontua.
- Eredu ekonomikoa arrunt orekatua eta ezin hobeki menperatua:
%42 autofinantzaketa.
%32 diru laguntza publiko.
%22 Hiriko hornidura.
%4 orotariko partaidetza.
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PROGRAMAZIOA:
Aldi berean trinkoa eta kalitate handikoa den programa, denek goretsi
duten
berezitasuna
eta
ausardiarekin
burutua.
3.
edizioa
heldutasunarena da.

ELKARTE DINAMIKA:
Duen ibilmolde demokratikoa dela medio (kideen arteko erabakitzeak,
irekidura jarrera, engaiamenduen errespetua...) Mintzalasaik bizkortasun
handia lortu du.
Jende anitzen parte hartzea bilkuretan, beneboloen engaiamendua eta
25 elkarteren mobilizazioa honen adierazle dira.

HANTATZEA:
3500 partehartzaile eta %80,25eko betetze tasarekin, Mintzalasaik
segitzen du indarra hartzen.
Publikoaren desberdintasuna kontutan hartzekoa da, bai adinari
dagokionez, eta bai jatorri geografikoa edo ideiei dagokienez.
Berrikotasuna: jendea gero eta urrunagotik dator eta izen emateak biziki
ongi ibiltzen dira.

KOMUNIKAZIOA:
Komunikazio plan eraginkorra, estaldura mediatiko ona, gune
erreferente eta eraginkorra, elebitasun bizkorra eta bisual identifikatua;
bilana arrunt baikorra da.
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Laburbilduz Mintzalasaiko 3. edizio honen arrakasta aitzineko
bien irudikoa da eta erakusten du, oraindik egin behar ba zen
ere, badela elkarteen eta biztanleen partetik jarduerak
euskaraz bizitzeko gogo gero eta handiagoa.
Iraganera pixka bat itzuliz, ohartzen ahal gara zoin fite
Mintzalasai plantatu den Biarritzen eta fama bertatik baino
askoz urrunago kausitu duen. Aitzinkonturik gabe abiaturik
2011n, dinamika 3 urtetan hizkuntza politikaren momentu
azkarra eta hiriko elkarteen eskaintzaren erakusleihoa
bilakatu da.
Horrelako indarra hartzea ez daiteke gertatuko tokian bereko
eragile eta laguntzaileen engaiamendu azkarrik gabe.
3 urtez sendotuz joan ondoren, Antolaketa Batzordea
ohartzen 3 urteko ziklo berri bat ireki behar dela ez dadin
dinamika eta gertakizun xume baten arteko aldaketa bat
gerta, eta oroz gainetik nekadura ez dadila barrea publikoa
eta antolatzaileengan.
Zinezko indar hartze bat da prestatzen ari beraz. Pista
desberdinak aztertuak dira Mintzalasaik segi dezan, 2017 arte,
bere zereginak eta helburuak betetzen.
 Mintzalasai ardatz zentral baten inguruan antolatu,
sakontzeko gisan (aisialdia eta euskara, turismoa eta
euskara, saltegiak eta euskara, etorkizuneko erronkak
eta euskara…)?
 Dinamikaren
hedadura
zabaldu
(geografikoki,
denboran, …)?
 Hitzordu berriak antolatu urte osoan gaindi?
Egitasmo asko daude eta elkarte antolatzaileak suhartasunez
beterik dira. Osagaiak hor ditugu aitzinera segitzeko.
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Mintzalasai
Maison des associations
Place des Résistants
64200 Biarritz
06.16.71.06.31.
mintzalasai@gmail.com
www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu
www.facebook.com/pages/Mintzalasai
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Xahutze eta sartzeen taula
Komunikazio euskarriak
Argazki hautaketa
Prentsaren itzulia
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