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EDITORIALA

"Euskaraz bizi nahi dugu"
2011 urte bukaeran euskararen herri batzordetik kanpo bultzatu zen
Mintzalasai
ekitaldiak
bigarren
aldikoz
(bi
urtez
segidan)
egunerokotasunean euskararen biziarazteko nahikaria erakutsiko du.

Egitasmo kolektiboa
Hastapeneko ideiaren helburuak sinpleak dira :
- Euskararen molde guzietako erabilpenari dedikatu egunak antolatu,
- Euskararen babesean diharduten biziki eragile anitzak federatu,
- Biarritzen euskara ikusgarri eta erakargarri egin.
Horrela belaunaldi-arteko aktibitate egitarau parte hartzaile eta herrikoia
eraiki zen.

Ezagutzatik erabilpenera
Gero eta haur eta heldu gehiagok hurrenez hurren euskara eskolan eta
gaueko kurtsoen bidez ikasten dutela, erabiltzeko paradak biderkatu
behar dira. Mintzalasaien bildu eragileak hortan ari dira lanean.
Orduan, zuek ere berriz milurteko hizkuntza horrez jabetzeko gogoa
baduzue, hitzordua emaiten dizuegu… Sartzeko garai huntan, euskara
zinez denen helmenean baita.
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HELBURUAK ETA TRESNAK
3 HELBURU NAGUSI :
1) Euskararen molde guzietako erabilpenari dedikatu egunak antolatu.
2) Euskararen babesean diharduten biziki eragile anitzak federatu.
3) Biarritzen euskara ikusgarri eta erakargarri egin.
*

*
*

EZAUGARRI BATZUK :
• Historia: 2011ko azaroan
Batzordetik kanpo)

dinamikaren

sorrera

(euskararen

Herri

• Estatusa: Tokiko 20 egitura federatzen duen elkartea, ehunka kide
ordezkatzen dituena (Ikus Gehigarria).
• Funtzionamendua:
Parte hartzailea eta demokratikoa; erabakiak
antolaketa bilkuretan kide anitzek hartuak.
Bi entitateren partaidetzari esker funtzionatzen duen proiektua:
administrazioaren baliabideak eta elkarteen bizitasuna.
• Diruztatzea: Biarritzeko hiria – Euskararen Erakunde Publikoa – Euskal
Kultur Erakundea.
• Lema: « Egun, Bihar’hitz egin euskaraz – Vivre en basque à Biarritz ».
*

*
*

LES BASES DU PROJET :
• Antolaketaren oinarri azkarrak: Tarifa politika
apala - Euskararen erabilpenean oinarritua.
• Funtseko baloreak: Mintzalasai belaunaldiarteko
gertakaria da – Herrikoia – Parte hartzailea –
Diziplina anitzekoa – Berritzailea.
• Etengabeko lotura: Proposatu aktibitateak
elkarteek urte osoan euskaraz proposatzen
dituzten jarduera eskaintzan dautza, herri mailan
plantan ezartzen den hizkuntza politika publikoaren
erakusleiho izanez.
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2013ko EDIZIOAREN AURKEZPENA
3 MEMENTO NAGUSI:
• Irailaren 18a, asteazkena: Haurren eguna (Hirian – Midi geltokian).
• Irailaren 20a, ostirala : Kabaret afaria (Atabal aretoan).
• Irailaren 22a, igandea: Familien besta (Marion lakuan).
+ Hamar bat hitzordu aste osoan.

AKTIBITATE BERRITZAILEAK
Euskaraz arlo berritzaileak esplorazioa: Piknika
zientifikoa, graffiti tailerra, break dance ikastaroa,
artisten balentriak…
Baina ere: ate irekitzeak, irakasleendako bisita
pedagogikoa, irakurketa, krakada parte hartzailea,
proiekzioa, bisita gidatua, euskara kurtsoa kanpoan, …
Aurten ere, Mintzalasaiek harridura sortzen du, euskara hetsia den klixeak
baino haratago joanez eta ugari bezain ustekabekoak diren munduak aztertuz.
Aktibitate horiek guziek, etengabeko egokitzapenak eta bilakaera bizi dituen
euskara, beste hizkuntza guziak bezala, errotik 21. mendeko hizkuntza dela
frogatzen dute.

ELKARTEEN INPLIKAZIOA
Egitasmoa Antolaketa batzorde batean elkartu 20 elkarteren lanean eta parte
hartzean oinarritzen da. Erabaki guziak edizio hortarako beharrezkoak izan diren
20 bilkuretan kide guzien artean hartuak izan dira.
Dinamikak tokiko egitura desberdin anitz biltzen ditu, Euskararen babesean ari
diren ohiko elkarte taldea gaindituz. Gure artean Les amis du Parc Mazon, Itsas
museoa, Atabal, Royal zinema edo les Petits Débrouillards izatea euskarak
beharrezkoa duen mobilizazio orokorraren eta zeharkakoaren erakusle da. Urte
osoan elkarrekin lan egiteko beharrezkoa den sarean ezartze baten egiteko
parada da ere bai.

IDEKIA ETA HURBILERREXA
Bukatzeko, desmartxak arras irekia eta pedagogikoa izan nahi du. Izpiritu
hortan dira euskara kurtsoa, sakelako hiztegi ttipiak, bat-bateko itzulpenak,
urririkako aktibitate gehienen kasuan (edo prezio apalean) proposatzen.
Etengabeko lan bat eramana da proiektuaren inguruan gero eta eragile
gehiago elkartzeko.
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KANTITAEZKO BILANA
Egiazko elkarte dinamika:
- 20 elkarte antolatzaile.
- 25 antolaketa bilkura.
- 100 laguntzaile (18 eta 78 urte artekoak).

Aktibitate egitarau anbiziotsua:
- 50 aktibitate aste osoan.
- 150 partaide (artistak, hornitzaileak, …)

Publikoaren parte hartze masiboa:
- 3000 parte hartzaile aste osoan.
- Betetze tasa %78,5ekoa.

Komunikazio ezin hobea:
- Erreferentziazko webgunea: 4.335 bisita eta 3.266 bisitari bakar 2
hilabetez
(Hilabeteko hantatzea 2,5ez biderkatua).
- Argitalpen anitz: 5000 liburuxka A5 formatuan - 1500 pegatina - 500
afixa A3 formatuan - 15 formatu handiko afixa - 3 totem – Herriko etxeko
erakusleiho 1 - #Biarritz lokalean presentzia – 5 iragarki orri aldizkarietan.

Ondorioz komunikabideetan aipatua:
- Prentsa idatzian 35 artikulu (paperean, web).
- 10 aipamen irratietan (kronikak, elkarrizketak, erreportaiak).
- 5 telebistako erreportaia (+10 bideo linean).

Aurrekontu menderatua:
- Aurrekontua: 30.000 €.
- Eredu ekonomiko egonkorra: %36 autofinantzamendua – %35 dirulaguntza publikoak – Hiriak zerbitzuen %20 bere gain hartu – %9 mota
anitzeko partaidetzak.
*
*
*

OROITARAZTEA: 2012ko EDIZIOKO ZENBAKIAK
- 30 aktibitate.
- 90 laguntzaile.
- 100 partaide.
- 2000 parte hartzaile.
- Betetze tasa %50,3koa.
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KALITATEZKO BILANA
1. PROGRAMAZIOA
Alderdi baikorrak
• Erabilpenean oinarritu egitaraua: Euskararen erabilpenari buruzko ardatz
nagusia segitua izan da, «aste kultural» batera lerratzea saihestuz.
• Programazio trinkoa eta anitza: Arlo aniztasun handia (kirola, kultura,
zientziak, ondarea, gastronomia, transmisioa, psikosoziologia...). Hitzordu anitz
proposatuak.
• Irakurgarritasun handiagoa: Antolaketa 3 memento nagusitan banatua
(Haurren eguna, Kabaret afaria, Familien besta) publikoaren jabetzea errexten.
• Kabaret afaria, sorpresa ona: Publikoak eta artistek maite duten kontzeptua.

Hobetzeko ideiak
• Hitzordu guziendako izen ematea linean egitea proposatu.
• Erabilpenaren gaia gehiago aztertu: Telp, Mintzaplaza, Mintzaldiak…
• Satisfamendu galdeketa bat publikoari eta hornitzaileei helarazi.

2. ELKARTE DINAMIKA
Alderdi baikorrak
• Funtzionamendu
demokratikoa:
kideen
arteko
erabaki
hartzeak,
engaiamenduen errespetua, irekidura desmartxa, parte hartzearen bultzatzea,
eragileen aniztasuna (Ikus gehigarria)...
• Mintzalasai ekitaldiaren eragile bezala izena emaitea: elkartearen sortzea
eta egoitza bat aurkitu, Bai Euskarari labela eskuratu, EKEko kide egin,
euskoaren hornitzaileen aurkitegian izena eman, elkarteen foroan parte hartu.
• Egitasmoari atxikimendua: urte osoan bilkuretan parte hartze handia izan da.
• Animazio eta koordinazio zorrotza: deialdiez arduratzen den misio
karguduna, oroitarazteak, bilduma eta bitarteko bilkurak.

Hobetzeko ideiak
• Mintzalasai ekitaldiaren karta eta oinarriak idatzi.
• Mintzalasai federaziora Elkarteen kide egitea formalizatu.
• Dinamika Biarritzeko elkarteei irekitzen segitu.

3. FREKUENTAZIOA
Alderdi baikorrak
• Parte hartze handia: Aste osoan 3000 pertsona eta betetzea %78koa.
Aktibitate guziek arrakasta nabarmena ukan dute. Euskaraz bizitzeko
nahikariaren erakuspena.
• Publikoen aniztasuna: Adin aniztasun handia, jatorri geografikoena,
sentsibilitateena… Jendearen biltzeko gaitasun zabala.
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Hobetzeko ideiak
• Publiko batzuen mobilizatzeko zailtasunak:
o Eskola publikoak eta pribatu katolikoak (kasik sartzearekin betan).
o Asteazkenean burasoak (aktibitate anitzetan oro har).

4. KOMUNIKAZIOA
Alderdi baikorrak
• Komunikazio plangintza eraginkorra: euskarri anitz, komunikazio zuzena,
prentsarekiko partaidetza eraginkorra.
• Komunikabideek molde eraginkorrean ekitaldia aipatu: Ikus kantitatezko
bilana eta prentsa azterketa. Prentsa hitzaldi erakuslea eta interesgarria.
• Webgune eraginkorra eta azkarki garatzen ari diren sare sozialak.
• Euskararen sustatzaile den elebitasun dinamikoa eta asimetrikoa: Ekitaldiaren
inguruko komunikazio guzia elebiduna, ez du nehor baztertzen. Hala ere,
euskarari lehentasuna emaiten zaio.

Hobetzeko ideiak
• Proiektuaren aurkezteko hitzartzeak kontuan hartu.
• Igandeen komunikabideen gunea antolatu.

5. LAGUNTZAILEAK & GIZA BALIABIDEAK
Alderdi baikorrak
• 100 laguntzaileen jarraikitasuna, eraginkortasuna eta engaiamendu azkarra
(18 eta 78 urte artekoak).
• Batzordeetako erreferenteen inplikazio azkarra: lan zama arintzen du.
• Internet bidezko izen ematea ibili da: Izena eman dutenen %70ak linean egin
du.

Hobetzeko ideiak
• Antolatzeko giza baliabide kopurua emendatu:
o Euskara misio kargudunarentzat lan zama handiegia (117 oren gehigarri,
hauen artean 25 laguntzaile moduan).
o 3 hilabetez Euskararen Bulegoan ikastaro bat egiten duen ikasle bat hartu.
o Alderdi teknikoaren kudeatzaile bat hartu 2 asterentzat.
• Euskarazko formakuntza segitzen duten langileak partaide egin, egiazko lan
egoeretan eta jendeekin mintzatzeko euskara erabil dezaten.

6. KONTULARITZA
Alderdi baikorrak
• Tarifen arrazoizko politika Aktibitate gehienak urririk.
• 2. edizioa mozkin ekarle izan da, gastuak zorrozki kontrolatuz (hornitzaileen
indarrak, gastuen ttipitzea, laguntzaileen ekarpena, …)
• Erakundeen sostengua (diru-laguntza zuzenak %41 + zerbitzuen prezioaren
%20 hiriak bere gain hartu du).
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KONTAKTUA

Mintzalasai
Elkarteen etxea
Erresistenteen Plaza
64200 Biarritz
Tel. 06.16.71.06.31.
E-posta: mintzalasai@gmail.com
www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu
www.facebook.com/pages/Mintzalasai
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ANTOLATZAILEAK
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GEHIGARRIAK

Gastu eta irabazien taula
Komunikazio euskarriak
Argazki bilduma
Prentsa azterketa
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