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Herri agintari, ikastetxeko ikasle eta irakasle, arratsaldeon. Eskerrik asko eta 
zorionak. 
 
Kultura Ondarea Saria abian jarri zenean baikorrenak ere ez zuen aurreikusten 
honek izan duen bilakaera. Lehen urtean  61 bideo jaso genituen, bigarrenean 
92 eta aurten 157 jaso ditugu. Epaimahairen arabera, gainera, horietako asko 
“maisu-lanak” izan dira. Egindako lan batzuekin txundituta gelditu direla esan 
digute.  
 
Kultura, ondarea eta hezkuntza elkarren eskutik hartuta doaz ekimen honetan.  
Horrekin batera, talde lana, teknologia berriak edota bideogintza darabilzue 
ondarearen inguruko zuen mezua transmititzeko. 
 
Ekimen honek erakusten du posible dela kultura eta ondarearen erakarmena 
nabarmentzea proiektu erakargarri baten bidez. Hori da sari honen helburua. 
Gutxienez, Sócratesen garaitik ba omen daude zabalduta helduen iritzi kritikoak 
gazteen inguruan; guk badakigu inoizko gazteriarik prestatuena daukaguna, 
jantziena. Argi dago,  adierazteko aukera ematen dizuegunean baieztatu egiten 
diguzuela. Harro esan behar dugu hori.  
 
El objetivo de este Premio es favorecer el conocimiento y difusión del 
patrimonio cultural vasco entre la juventud. 
 
Estamos muy agradecidos por vuestra participación. Hace tres años se 
presentaron 61 vídeos y este año han sido 157. El jurado, al que agradecemos 
su labor, nos habla de un salto cuantitativo y también cualitativo. Es evidente la 
mejora en la calidad de los trabajos presentados. 
 
Habéis aportado vuestro propio relato sobre el patrimonio cultural y lo habéis 
hecho con creatividad. Habéis aprendido las técnicas audiovisuales desde la 
práctica. Habéis conocido lo que significa trabajar en equipo. Además, habéis 
aportado una nueva mirada para poner en valor nuestro patrimonio, desde la 
innovación. Gracias a vuestro trabajo vamos a conocer más y reconocer mejor 
nuestro patrimonio cultural. 
 
Ondarearen inguruko ikuspegirik zabalena hartzen du proiektu honek. Hori 
ondo baino hobeto ulertu duzue. 
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Zer da ondarea? Azkoitiko San José Floreaga Salestar ikastetxeko lagunek 
ondo azaldu duten bezala, euskara da ondarea. Gure hizkuntza da kultura 
ondarea: bere aniztasunarekin, euskalkiekin, eta bere adierazkortasun 
guztiarekin; mendeetan barrena gorpuzturiko aberastasun guztiarekin eta  bere 
etorkizun oparoarekin. Gure txikitasunetik mundu globalizatu honi egin 
diezaiokegun ekarpen garrantzitsuenetako bat da euskara. 
 
Ondarea da, baita ere, etxean jasotako guztia, Lauaxeta Ikastolako lagunek 
erakutsi diguten bezala. Kasu honetan, etxean, amaren bitartez, jasotakoa: 
balioak, zintzotasuna, elkartasuna, kultura, euskara. Oxobik idatzi eta Mikel 
Laboak abestu zuen bezala: “Ama! Hitz goxo bakar horrek mundu bat darama.”  
 
Ordiziako Oianguren Bigarren Hezkuntzako Institutu-ko ikasleek erakutsi 
digute kulturaren inguruan eraikitzen ari garena, ere, badela ondarea. Antza, 
batzuetan kanpotik esan behar izaten digute bagarela eta bagoazela aurrera. 
Erakutsi diguzue oinarri sendoak dituela Euskadik: balioak, kultura, elkartasuna. 
Horiek dira, dudarik ez, oinarririk irmoenak. 
 
Durangoko Maristak ikastetxeko ikasleak bideo gehien bidali dituztenak izan 
dira eta, eurei ere, eskerrak eman behar dizkiegu lan asko eta lan fina egin 
dutelako. 
 
Nik, ere, parte hartu nahi izan dut proiektu honetan. Estibalizko Santutegian 
egin genuen grabaketa, Emiliano Ozaeta monjearekin eta Erdi Aroko Araba 
proiektuaren arduraduna den Arantza Corderorekin. Egia esan,  asko ikasteko 
aukera izan nuen.  
 
Bideo horren bitartez, mezu bat igorri nahi izan nuen: “guztiona den ondarea 
guztion ahalegina eskatzen du.” Gu joango gara, baina herri honen ondarea, 
altxor hori, geratuko da.  
 
Badakit egun batzuen buruan irabazleak Irlandara joango zaretela. Bakarrik 
eskatuko dizuet esperientzia hori aprobetxatzeko eta gozatzeko, merezi duzue 
eta.   
 
 Beraz, zorionak eta eskerrik asko! 
 

 


