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Memoria



Duela hiru urte inguru, 2015eko udan Estatu Batuetan elkartu zen gazte talde baten amets zoro
batetik jaio zen ideia hura azkenean 2018ko uztailean mamitzea lortu dugu, erronkaz beteriko urte
baten buruan, egindako lanari eta jasotako hamaika laguntzari esker, egiteke zegoen ibilbide bat
sortuz.  EuskarAbentura Espedizioa 2018 egiazko egin da, Ruta Quetzalek inspiratutako proiektua,
zazpi  probintzia  euskaldunetako  eta  diasporako  120  gazte  euskaldun  elkartzea  helburu  zuena,
hilabete batez elkarrekin Euskal Herria goitik behera eta alde batetik bestera zeharkatzeko, Done
Jakue bideak jarraituz, hiriburu guztiak ezagutuz, gizateriaren ondareak bisitatuz, euskal kulturaz
blai eta, noski, hau guztia euskaraz.

Gure  hasierako  proiektua  hein  handi  batean  burutzea  lortu  dugu,  kenduta  guk  nahi  izango
genukeen baino 10 gazte gutxiago hartu ahal izan genituela gure artean; 120 izan zen gure ideala
eta, diru-iturri kontuak zirela-eta, azkenean 110ekin egin dugu bidaia. EuskarAbentura elkarteak
proiektu honekin lau helburu nagusi lortu nahi izan ditu: 

1. Gazteen artean euskara sustatzea 

2. Gazte euskaldunen sare bat sortzea

3. Euskal Herriaren ezagutzan sakontzea

4. Balore positiboak transmititzea

 Azter ditzagun banan banan haietako bakoitza zertan datzan, hauek lortzeko egin diren pausoak
eta emaitzetatik atera ditugun ondorioak: 



1. GAZTEEN ARTEAN EUSKARA SUSTATU

HELBURUA

Proiektu hau martxan jartzeko lehendabiziko motibazioa gazteen artean euskara sustatzea izan zen.
Izan ere, azken urteetako euskararen erabileren neurketek erakutsi bezala, euskaldunen ehunekoak
etengabe gora egiten badu ere eta euskararen biziberritze prozesua hasi  zenetik ezagutza inoiz
baino altuagoa izanik ere, hizkuntzaren erabilerak ez du neurri berean gora egiten. 

Euskalduntze  prozesu  honek  hezkuntza  izan  du  oinarri  (oinarrizko  hezkuntza,  akademikoa
unibertsitatean eta helduen alfabetatzea euskaltegietan) eta prozesu guztiz arrakastatsua izan da,
baina euskarak orain erronka berriak ditu aurretik, halaber, erabilera handitzea. Izan ere, hizkuntza
baten  biziraupena  bermatzeko  honek  bizirik  egon  behar  du,  bai  testuinguru  formalean,  baita
informalean ere, bata edo bestea salbuetsi gabe. 

Ikerketa linguistikoek erakusten dute hizkuntza baten desagertze prozesuan gehienetan prozesua
hau  dela:  hiztunak  zahartzen  dira,  belaunaldi  berriei  ez  zaie  hizkuntza  transmititzennez  dute
erabiltzen,  eta  belaunaldi  zaharrak  desagertzean  hizkuntza  beraiekin  desagertzen  da.  Gazte
euskaldunek testuinguru akademikotik irtetean euskara gutxiago erabiltzen dute, etxetik kanpo are
gutxiago  eta  lagunartean  oso  gutxi.  Horregatik  EuskarAbentura  Elkartearen  helburua  gure
hizkuntzaren  etorkizuna  erabakiko  duten  belaunaldi  gazteen  hizkuntza  ohituretan  eragitea  da,
ezagutzan eta partekatzean oinarrituko den esperientzia positibo eta ez-arautu baten bitartez. 

EGINDAKOA

1. Parte-hartzaileen jatorria 

Gure hizkuntzaren ezaugarri nagusienetako eta ederrenetako bat aberastasuna da, bai euskalkien
aldetik, baita hiztun bakoitzak euskararekin daukan harreman motaren aldetik ere. Hasieratik argi
geneukan  EuskarAbentura  espedizio  taldea  osatuko  zuten  parte-hartzaileek  (langile  eta  gazte)
Euskal  Herriko errealitate ezberdinen isla izan behar zirela eta euskal hiztun mota guztiak (edo
ahalik  eta  gehien)  ordezkatu  behar  zituztela.  Horregatik,  zazpi  probintzietako  eta  diasporako
gazteak erakarri nahi genituen gure proiektuan parte hartzera, eta jatorriaren araberako kuotak
ezarri  genituen ahalik eta talde orekatuena eta euskal  errealitatetik gertukoena lortzeko. Gazte
taldea osatzeko hona hemen jarritako helburua eta lortutakoa: 

JATORRIAREN ARABERA

JZIOQUITAR TALDEA 
HELBURUA

JZIOQUITAR TALDEA
EUSKARABENTURA 2018

Bizkaitarrak %36,5

Nafarrak %20,5

Gipuzkoarrak %22,9

Arabarrak %10,4

Lapurtarrak %8,2

Behe Nafartarrak %1

Zuberotarrak % 0,5 

Diasporakoak 2 gazte

Bizkaitarrak %43 = 48 gazte

Nafarrak %21 =  23 gazte

Gipuzkoarrak %19 = 20 gazte

Arabarrak %13 = 14 gazte

Lapurtarrak 1 gazte

Behe Nafartarrak 1 gazte

Zuberotarrak 1 gazte

Diasporakoak 2 gazte



Guztira ia 140 gaztek bidali zuten abenturako hautagai izateko eskatu genituen lana eta motibazio
gutuna (ikus. 1.ERANSKINA), gehiengoa bizkaitarra eta gehienak emakumeak. Gazte horien artean
jatorriaren,  generoaren  eta  izandako  notaren  arabera  hautatu  genituen  110  gazte  parte-
hartzaileak, 72 neska eta 38 mutil: jzioouitarrak. 

Urdinen  jatorriari  dagokionez  (elkartekide,  lantalde  eta  boluntarioak),  osatutako  taldearen
zenbakiak honako hauek izan dira:

EUSKARABENTURA 2018
JATORRIAREN ARABERA

URDINAK

Gipuzkoarrak

Bizkaitarrak

Arabarrak

Nafarrak

Lapurtarrak

Behe Nafartarrak

Zuberotarrak

Diasporakoak

14

7

8

1

0

0

2

0

Eta parte-hartu duten gainontzeko hizlari, boluntario eta elkartekideen ehunekoak honako hauek
dira:

EUSKARABENTURA 2018
JATORRIAREN ARABERA

HIZLARIAK/GONBIDATUAK

Gipuzkoarrak

Bizkaitarrak

Arabarrak

Nafarrak

Lapurtarrak

Behe Nafartarrak

Zuberotarrak

Diasporakoak

%27,5

%25

%22,5

%10

%7,5

%7,5

0

0

Esan  beharra  dago,  matrikulazio  kanpainan  hainbat  eskolatan  aurkezpenak  egin  genituela,
gazteekin zuzenean, eta arreta berezia jarri  genuela euskararen egoera hain osasuntsua ez den
eskualdeetan gure berri izan zezaten, esaterako, Nafarroako erribera, iparraldeko hiru probintziak,
Enkarterri… Uste genuen harnasguneetako gazteengana iristea naturalki gertatuko zela baina izen-
ematearen emaitza ikusita argi geratu da gazteen interesa lortzeko modu eraginkorrena zuzenean
haiengana joatea eta proiektua lehen ahotik kontatzea dela.  Izan ere,  izena eman duten gazte
gehienak aurkezpenak egitera joandako eskoletakoak izan dira.



2. Espedizio aurreko inkesta

Behin jzioouitar taldea osatua genuela, eta beraien lanen eta gutunen bitartez soilik ezagutzen ez
genituenez, espedizio taldearen euskara maila eta ohituren termometro izango zen galdeketa bat
bidali genien, bidaia hasi baino lehen bete zezaten (ikusi 3.ERANSKINA). 

Horri  esker  badakigu  gure  parte-hartzaileen  %34k  bakarrik  sentitzen  duela  euskara  “bere
hizkuntza”  bezala  eta,  aldiz  gehiengoak,  %34,9k  erantzun  du  “ikasi  duen  hizkuntza”  dela.
Nabarmentzekoa ere, batek ere ez duela erantzun “kaleko hizkuntza” denik beraientzat. 

Bestalde,  jzioouitarren  %14,2k  bakarrik  hitz  egiten  dute  euskaraz  lagunekin  baina  %50,9k
erakusten du maiztasun hau handitzeko borondatea.  Bestalde, taldearen %86,8 D ereduko ikasle
da  baina  %31,1ek  bakarrik  egiten  dute  irakasleekin  euskaraz.  Kultur  kontsumoari  dagokionez,
gazteen %2,8k bakarrik onartzen du euskarazko kultura kontsumitzen duela. 



3. Taldekako banaketa

Espedizioaren logistika errazteko jzioouitar  guztiak 10 gazteko 11 taldetan banatu genituen eta
horretarako jatorriaren eta generoaren irizpideak hartu genituen kontuan. Gehienetan bi pertsona
zeuden probintzia berdinekoak, asko jota hiru eta talde gehienetan 3 mutil zeuden, gehienez bost
(kasu bakarra). Horrez gain, euskararen harnasguneetako gazteak talde guztietan banatu genituen,
baita erdararen erabilera nabarmenagoa den zonaldeetatik zetozenak ere.  

4. Sare sozialak

Hasieratik argi  izan genuen gaztengana (eta ez hain gazteengana)  iristeko sare sozialetan egon
behar  genuela.  Espedizio  aurretik  egindako  inkestaren  arabera  jzioouitarren  %18,9k  bakarrik
erantzun  zuen sare  sozialetan  erabiltzen  zuten  hizkuntza  nagusia  euskara  zela.  Kontuan  izanik
azkeneko  urteetan  komunikatzeko  bideen  artean  nagusitasun  handia  hartu  dutela,  gazteenen
artean  batik  bat,  euskarak  bere  gaztetze  prozesuan  konkistatu  beharreko  espazio  bat  dela
deritzogu. 

Espedizioa bukatutakoan, ikusi ahal izan dugu jzioouitarrek haien artean sare sozialetan euskaraz
egiten  dutela,  baita  whatsapp  bidez  dituzten  talde  elkarrizketetan  ere.  Facebook,  instagram,
twitter eta webgunean presentzia izateak eta argazkilari eta bideogile bat gurekin ekartzeak beste
abantaila gehigarri bat ekarri digu: haien bizipenaren argazki eta bideo ederrak bazituztenez, ez
zuten  beharrik  izan  beraiek  hainbeste  produzitu  eta  konpartitzeko,  eta  sakelako  telefonoen
erabilera uste genuena baino zentzudunagoa izan da. Gure sare sozialak:

 Facebook -@EuskarAbentura

 Twitter - @euskarAbentura

 Instagram - @euskarabentura

 Youtube – EuskarAbentura 

 www.euskarabentura.eus  

5. Soziolinguistka tailerrak

Espedizioaren  arlo  kurrikularraren  barruan  Euskal  Herriko  zonalde  ezberdinetako  ezagutza
soziolinguistikoan  sakontzea  erabaki  genuen.  Zazpi  probintzia  euskaldunak  igaroko  genituela
aprobetxatuz,  haietako bakoitzean bertako aditu batek ezagutarazi zigun eskualdeko euskararen
egoera zein zen. Honako hauek izan ziren:

PROBINTZIA HITZALDIA  
EMAN ZEN HERRIA

HIZLARIAK

Zuberoa
+
Behe Nafarroa

Donibane-Garazi - Xan Aire:  Seaskako teknikaria

- Garaziko Gaztetxeko asanbladako bi gazte

Nafarroa Gares - Koldo Colomo: Gareseko euskara teknikaria 

Araba Argantzun - Beñat Garaio: soziolinguistikan aditua

mailto:-@EuskarAbentura
http://www.euskarabentura.eus/


-  Ane  Pedruzo:  Oihaneder  Euskararen  Etxeko
teknikaria

Lapurdi Donibane-Lohizune - Eneko Gorri: Baionako euskara teknikaria 

Gipuzkoa Tolosa - Kike Amonarriz

Bizkaia Markina -  Jone  Goirigolzarri:  Soziologian  eta  Gizarte  eta
Kulturaren Antropologian aditua

- Txerra Rodriguez: hizkuntza aholkularia 

6. Musika eta erreferenteak

Espedizioan  zehar  jzioouitarrei  euskal  kulturako
erreferenteak  transmititzea  lehenetsi  dugu:  idazle,
zinemagile,  bertsolari,  musikari,  musika  talde...
Horretarako,  goizetan  esnatzeko,  denbora  librean
edo  dinamika  ezberdinak  egiteko  jartzen  genuen
musika  euskarazkoa  izaten  saiatu  gara.  Bestelako
erreferenteak  ahoz  transmititzeaz  gain,  bidaian
zehar  antolatutako  hainbat  ekintzetan  euskal
kulturgile garaikide batzuek parte hartu dute eta, era
honetan,  jzioouitarrek  lehen  eskutik  ezagutu  ahal
izan  dituzte,  esaterako,  Miren  Amuriza,  Odei
Barroso,  Ximun  Fusch,  Ander  Lipus,  Asisko

Urmeneta, Iñigo Etxezarreta (ETS taldekoa), Pello Armendariz, Iñaki Viñaspre. Aroa Arrizubieta...  

7. Txapa eta lepokoen dinamika 

Espedizioan  zehar  euskararen  erabileran  igoerak  eta  jaitsierak  identiikatu  genituen  eta  azken
hauei aurre egiteko hainbat baliabide erabili genituen. Haietako bat lepoko eta txapen dinamika
izan zen:

Talde  bakoitzeko  arduradunak  proposamen  bat  egin  zien  haien  jzioouitarrei:  momentu  zehatz
horretatik aurrera euskara erabiltzeko konpromezua hartzen zutela adierazteko lepoko eta txapa
batzuk  zeuden  eskuragarri.  Lepokoa  edo  txapa  janztea  guztiz  hautazkoa  zen,  beraz  norberak
erabakiko zuen jantzi  edo ez,  zenbateko konpromezua hartu (egun bat,  bi,  aste bat,  espedizio
osoa...)  edota intermitenteki  erabiltzea erabaki  zezaketen. Erabaki  hau taldearekin konpartituko
zen  eta  taldeak,  konpromezu  honen  berri  izanik,  taldekideetako  bakoitzari  lagunduko  zion
erronkari eusten. 

    

8. Argazkien dinamika

Euskararen erabilerara zuzendutako beste dinamiketako bat argazkien dinamika izan zen. Honen
arabera, jzioouitar bakoitzak pertsona bat aukeratu behar zuen, zeinekin hizkuntza harremanak
erdarazkoak ziren edo askotan erdaraz egiten zuen, eta espedizioan zehar ohitura horiek irauli eta
berarekin euskaraz egiteko konpromezua hartzen zuen. Pertsona aukeratutakoan berari  esango
zion,  elkarrekin  argazki  bat  aterako  zuten  eta  taldean  partekatu  guztiek  dinamikan  sortutako
bikoteen berri izan zezaten. 



9. Influenzerren interbentzioa

Antolakuntza  eta  langile  taldeek  gazteen artean eragin  berezia  zuten gazte  batzuk  identiikatu
genituen,  oso  hiztunak,  humore  handikoak,  irekiak,  karismatikoak...  Haien  artean  askok
gaztelerazko  hizkuntza  ohiturak  zituzten  eta  gaztelerazko  espresioak,  esamoldeak...  erabiltzen
zituzten etengabe, nahiz eta gehienek euskara maila ona izan. 

Gazte  hauekin  bilera  bat  egin  zen  eta  beraiekin  serioski   hitz  egin  zen,  heldu bezala  tratatuz,
espedizioaren helburu nagusia   gogorarazi  zitzaien,  haiek  hartutako konpromezua ere,  beraiek
taldean  zuten  eraginari  buruzko  gure  iritzia  eman  genien  eta  haiek  euskaraz  egingo  balute
taldearengan eragingo zutela uste genuela. Aurrerago haiek eskatu ziguten bilera errepika genezan.

       

ONDORIOAK

Lehenengo lau puntuekin pozik gaude eta datozen espedizioetan eredu hau errepikatzeko asmoa
dugu. Soziolinguistika tailerrek balorazio ona izan dute, beharrezkoak direla demostratu da eta gu
oso pozik geratu gara, baina interbentzio dinamikoagoak lehenetsiko ditugu, hauek izan direlako
hoberen  baloratuak,  esaterako,  Garaziko  gaztetxeko  gazteena  eta  Kike  Amonarrizen  hitzaldi
umoretsua.  Erreferenteei dagokionez, gehienak musikalak izan dira; datozen edizioetan gazteei
artista, kulturgile eta pentsalari euskaldun  gehiago ezagutarazi nahi dizkiegu, aurten bezala, arlo
ezberdinetan  aritzen  diren  gonbidatuen  parte-hartzearekin,  dinamika  ezberdinetan  pertsona
horien lana balioan jarriz  edota ahozko transmisioaz erreferente horien berri  emanez.  Azkenik,
“Lepoko  eta  txapen  dinamika”,  “Argazkien  dinamika”  eta  “Infuencerren  interbentzioa”ri
dagokienez, eragin txiki bat izan dutela uste dugu eta eraginkortasuna handitzeko dinamika hauek
diseinu garapen handiagoa behar dutela uste dugu, azalpen egoki eta argia, eta jarraipen estuagoa.

Bestalde,  espedizio  aurretik,  bitartean  eta  amaieran  egin
ditugun  inkesta  eta  ebaluazio  galdetegiak  tresna  oso
lagungarriak  iruditzen  zaizkigu  eta  bere  horretan
mantenduko ditugu. Gazteei euskararen erabilerari  buruzko
galdetegia pasako zaie bidaia hasi aurretik emailez eta bidaia
amaitzear  gaudenean  bertan  egin  dezaten.  Era  berean,
langile eta antolatzaile taldeak bidaia hasi eta gutxira, bidaia
erdian  eta  amaieran  espedizioaren  bilakaerari  buruzko
gogoeta  egiteko  bilduko  da  (eguneroko  bilerez  gain)  eta
euskararen erabilerari buruzko hausnarketa egingo da. Hiru
bilera mugiezin hauez gain, eguneroko bileretan euskararen
erabilera lehentasuneko gaia kontsideratuko da. 



2. GAZTE EUSKALDUNEN SARE BAT SORTU

HELBURUA

Lehenengo helburua betetzeko, hau da, jzioouitarrek euskaraz mintzatu ahal izateko, testuinguru
euskaldun  baten  beharra  izango  dute,  eta  askotan  ez  dute  haien  jaioterrietan  edo  bizi  diren
tokietan  erraz  topatzeko  aukerarik.  Sarritan  gainera,  gure  inguruan  dauden  pertsonen  egoera
gurearen  oso  antzekoa  izaten  da,  beste  errealitate  batzuk  ezagutzeko  aukerak  murriztuz.
Horregatik gure bigarren helburuak nahita nahiez izan behar zuen “Gazte euskaldunen sare bat
sortzea”. 

Espedizioko parte hartzaileek aukera izango dute jatorri, euskalki eta testuinguru sozioekonomiko
ezberdinetako lagunak ezagutzeko eta talde honetatik euskarak batuko dituen gazte lagun talde
bat  sortzeko,  behin  bidaia  amaitutakoan  zazpi  euskal  probintzietan  eta  mundu  osoan  zehar
hedatuko  dena.  Sarearekin  lortzen  duguna  da  jatorri  ezberdinetako  gazteek  elkar  ezagutzea,
bakoitzak bere euskalkia ekarri du, bere eguneroko errealitatea, bere mundua ikusteko modua...
Guztion artean hori partekatu eta ezberdinak garela konturatzeaz gain, lotzen gaituzten gauza asko
ere badirela ikasiko dute eta hilabete batean zehar bizipen bera eraiki eta partekatuko dute, are
gehiago elkartuko, aberastuko eta berdinduko dituena. Amaieran, bakoitza bere jatorrizko tokian
eragile bihurtuko da. 

 

EGINDAKOA

1.Proiektua beraren diseinua 

Hau  da  gure  helburua  betetzeko  tresna  nagusia.  Lehen  azaldu  bezala,  espedizio  taldea
sortzerakoan (jzioouitar taldea eta lantaldea, biak) hautagai bakoitzaren jatorria kontuan izan dugu,
baina  ez  soilik  probintzia.  Horien  barruko  zonalde  eta  eskualde  ezberdinen  ahalik  eta  gehien
ordezkatuak egon zitezen saiatu ginen,  adibidez,  Bizkaiko parte-hartzaileen gehiengoa ez zedila
Bilbo ingurukoa izan, baizik eta probintzia guztiko errealitate ezberdinen lagin bat izan genezan.
Espediziorako  egin  genituen  talde  txikiak  sortzerakoan  ere,  jatorria  izan  zen  (generoaz  gain)
kontuan izan genuen irizpide nagusia. 



2.Sare sozialak

Gaur  egungo  gazteek  beraien  harremanetarako  eta  komunikaziorako  sare  sozial  eta  bestelako
aplikazioen  erabilera  handia  egiten  dute.  Horretaz  baliatuz  eta  tresna  hauek  ematen  dituzten
abantailak optimizatzen saiatu gara.  Hau da,  norberarengandik  urrun bizi  direnekin harremana
mantentzeko aukera ematen duten baliabide hauek ezinbestekoak izan dira espedizioa amaitu eta
gero jzioouitarrek haien arteko harremana mantentzeko. 

3.Topaketak

EuskarAbentura  espedizioak  taldea sortuko du  eta,  ziurrenik,  taldeak  kohesionatuta  eta  lotuta
jarraituko du haren parte diren banakoek bizirik mantenduko dutelako. Hala ere, hori bermatzeko
edota  jzioouitarren  eta  langile  taldearen  arteko  harremana  berpiztu  edo  iraunaraziko  duen
txinparta  moduan  parte-hartzaileen  arteko  topaketak  antolatuko  ditugu.  Dagoeneko  topaketa
handi bat egin zen, urriaren 12an Euskal Selekzioaren eta Venezuelako Selekzioaren futbol partida
jokatu zenean Gasteizen. Durangoko azokan topaketa oizial eta orokorra deituko dugu, espedizioa
amaitu zenetik talde (ahal dela) osoa berriz ere elkartzeko. Etorkizunean noizbehinkako topaketak
antolatuko  ditugu,  betiere,  ahal  dugun  heinean,  euskal  kulturarekin  lotutako  ekitaldi  baten
bueltan.   Proiektuak  urteetan  aurrera  jarraitzen  badu  eta  edizio  gehiago  baldin  badaude,
belaunaldi  ezberdinetako  jzioouitarrak  elkartuko  dituen  topaketaren  bat  egitea  ere  gustatuko
litzaiguke. 

LORTUTAKOA

Uste dugu EuskarAbenturaren oinarrizko ideiak, jatorri anitzeko gazteen parte-hartzeak eta inguru
ezberdinetako gazteen arteko elkar ezagutza sustatzeak (talde mistoen bitartez) oso aberasgarria
eta eraginkorra izan dela eta ezagutzen ditugun beste gazte-eskaintzekiko bereizten duen ezaugarri
nagusienetarikoa  dela.  Aldi  berean,  naturala  denez,  taldea  sortu  eta  antolatzeko  sistema  hau
baldintza ezinbestekoa izan da gure bigarren helburua erdiesteko. 

Sare sozialei dagokienez, hauetako bi azpimarratuko ditugu, 2018ko testuinguru honetan hoberen
funtzionatu  dutela  ikusi  dugunak,  halaber,  instagram  eta  whatsapp.  Lekuko  izan  gara  gazteen
arteko hartu-emanez eta ziurtasun osoz deklaratu dezakegu haien arteko harremanak uda osoa
oso aktibo iraun duela, bai gertuko jzioouitarren artean, baita elkarrengandik urrunago bizi zirenen
artean ere. 

Espedizioa  amaitu  ondoren  egindako  lehen  topaketan  (eta  bakarra  momentuz)  19  langile  eta
elkartekide  eta  49  jzioouitar  hurbildu  ziren,  gutxi  gorabehera  espedizioaren  erdia,  beraz  oso
arrakastatsua dela deritzogu,  batez ere kontuan izanda Topaketa Oiziala ez zela hau izan.  Hau
kontuan izanda, etorkizunean topaketak antolatzen jarraituko dugu eta arrakastatsuak izango direla
aurreikusten dugu, lehenengo hau bezainbeste gutxienez, ez bada gehiago. 



3. EUSKAL HERRIAREN EZAGUTZAN SAKONDU

HELBURUA

Gure atzetik datozen belaunaldiek  euskara mintzatu,  babestu eta  maitatzea  nahi  badugu,  uste
dugu lehenbizi  hau  ezagutu  behar  dutela,  edo gutxienez  euskarari  eta  euskal  munduari  buruz
gehiago jakiteak horretan lagunduko duela. Hori dela
eta, euskara, euskalkiak, lurralde euskaldunak, euskal
kultura,  geograia...  eta  hauen  guztien  aniztasuna
ezagutzeko  aukera  eman  nahi  genien.  Gaur  egun
gero  eta  errazagoa  da  urrunera  bidaiatzea  eta
askotan atzerriko toki exotikoez gehiago jakiten dugu
bi  pausora  ditugun  tokiez  baino.  Euskal  Herrian
badira  magiaz  beteriko  mila  txoko,  antzinako
istorioak  ezkutatzen  dituzten  hamaika  toki,  eremu
txiki  honek  denetariko  paisaiak  gordetzen  dizkigu
toki  hezeenetatik  basamortu  lehorrenetara,  lur  lau
eta malkartsu, itsaso eta mendi. Kanpokoa ezagutzea
beti da aberasgarri baina are gehiago osatuko gaitu
gu nondik gatozen ezagutzen badugu. Horretarako, EuskarAbentura Espedizioak Euskal Herriaren
hainbat ezagutza azpimarratu nahi izan ditu.    

EGINDAKOA

1.Ibilbidea

Argi dago hilabete bakar bat ez dela inondik ere nahikoa Euskal Herri osoa ezagutzeko baina aski
izan  zaigu zazpi  lurralde historikoetatik pasatzen diren 3  Done Jakue  bideak Mauletik Vianara,
Añana-Gestaltzatik Baionara eta Irundik Getxora ibiltzeko, bidea deskubritu edo birdeskubritzeko
(ikusi 2.ERANSKINA). 

ZEKARKATUTAKO HERRIAK

ETAPA AMAIERAK ZEHARKATUTAKO 

HERRIAK

Maule

Jutsi Pagolle

Donibane-Garazi Larzabale

Gamarthe

Donazaharre

Auritz Orreaga



ZEKARKATUTAKO HERRIAK

ETAPA AMAIERAK ZEHARKATUTAKO 

HERRIAK

Zubiri Auritzberri

Bizkarreta

Lintzoain

Iruñea Ilarratz

Larrasoaina

Zuriain

Irotz

Arleta

Gares Zizur Txikia

Zizur Nagusia

Zarikiegi

Uterga

Muruzabal

Obanos Gares

Lizarra Mañeru

Zirauki

Lorka 

Villatuerta

Los Arcos Alegi

Iratxe

Azoueta

Villamayor  de
Monjardin

Biana Torres del Río

Añana Gesaltza Donemiliaga Kukula

Argantzun Basouiñuelas

Arbigano

Mimbredo

Gasteiz Villanueva de Oca



ZEKARKATUTAKO HERRIAK

ETAPA AMAIERAK ZEHARKATUTAKO 

HERRIAK

Subillana

Gometxa

Agurain

Zerain

Tolosa Mutiloa

Ormaiztegi

Hernani Anoeta

Villabona

Aduna

Andoain

Urnieta

Irun Astigarraga

Oiartzun

Gurutze

Donibane-Lohizune Hendaia

Sokoa

Ziburu

Baiona Getari

Bidart

Miarritze

Irun

Donosta Errenteria

Pasai-Donibane

Pasaia

Zarautz Igeldo

Orio

Itziar Getaria

Zumaia



ZEKARKATUTAKO HERRIAK

ETAPA AMAIERAK ZEHARKATUTAKO 

HERRIAK

Markina Olatz

Gernika Aulesti

Nabarniz

Oma

Santimamiñe

Kortezubi

Bilbo

Getxo

2.Taldea

Aipatu  dugun  bezala,  parte-hartzaileak  jatorri  ezberdin  eta  ugaritakoak  izanik,  taldea  euskal
munduaren lagin bizidun bat zen. Gazte askoren kasuan, beraien bizilekuetatik edo ondo ezagutzen
zituzten tokietatik pasa ginen eta antolatzaile eta langile taldea ez ezik, beraiek ere bilakatu ziren
ezagutzaren  transmisore.  Era  honetan,  jzioouitarrak  parte-hartzaile  pasibo  izatetik,  ezagutza,
bizipen eta ikuspuntu ezberdinak partekatzen dituen talde baten kide aktibo bihurtu genituen,
erakutsiz guztiok izan gaitezkeela ikasle eta irakasle aldi berean eta aldebiko ikasketa dela prozesu
aberasgarriena. 

3.Soziolinguistka (ikus 1.b.5. Soziolinguistka ikastaroak atala)

4.Edukia

Bidaiari  ahalik eta etekin gehien ateratzeko hainbat ekintza antolatu genituen. Haietako batzuk
zeharkatzen genituen tokiak bisitatzeko helburua zuten: hango historian sakondu, bertako eragile
eta kulturgileen testigantza eta ezagutzak jaso. Bestetan,  besterik gabe, interesgarriak iruditzen
zaizkigun ekintzak burutu eta jakintzak partekatzea zen helburua. Kasu batzuetan elkarteak berak
antolatutako  ekintzak  izan  ziren,  askotan  begirale  eta  beste  langileen  laguntzari  esker.  Baina
gehienetan gonbidatu ezberdinen eskutik jaso genituen hitzaldi, lantegi, bisita etab.ak, haietako
asko euskal kulturgintzako erreferente direnak (Miren Amuriza, Kike Amonarriz...) eta beste batzuk,
hain ezagun ez izan arren, Euskal  Herrian ohikoak diren kultur  eragile txikien adibide izan dira
(dantza taldeak, laborarien sindikatuak...). 



Hona hemen bidaian zehar gauzatutako ekintzak (ez arautuak izan diren ekintzak ez dira gehitu) eta
horiek antolatzeko gurekin izan ditugun gonbidatuak:  

EKINTZA GONBIDATUA HERRIA

Ikus-entzunezko  proiekzioa:  Laborantza
Ganbararen dokumentala

Mahai-ingurua: Laborari gazteekin

Laborantza  Ganbarako
ordezkaria

ELBko laborari gazteak

Donibane-Garazi

Soziolinguistika  hitzaldia:  Zuberoa  eta
Behe Nafarroako egoera sozilinguistikoa

Xan Aire

Donibane-Garaziko gazteak

Donibane-Garazi

Truke-jolasa - Donibane-Garazi

Lantegia: Euskal dantza - Donibane-Garazi

Ikus-entzunezko proiekzioa: “Gartxot” - Auritz

Orreagako Posadara bisita Asisko Urmeneta Orreaga

Auzolandegia – Zabor bilketa Auritzeko Ingurumen teknikaria Auritz

Lantegia: arte eszenikoak

  - Hitz sorkuntza

  - Eszenograia

  - Gorputz adierazpena

  - Ahots adierazpena

  - Inprobisazioa

Odei  Barroso,  Ximun  Fusch,
Ander  Lipus,  Myriam  Perez,
Kattalin  Ansorena  eta  Peter
Ansorena

Auritz

Lantegia: Orientazioa - Zubiri

Dinamika: pauso bat aurrera

Mahai-ingurua:  generoak  eragindako
egunerokotasuneko ezberdintasunak 

-

Erromeria Nafarroa Oinezeko txosnan Nafarroa Oinez Iruñea

Masaje tailerra - Gares

Soziolinguistika  hitzaldia:  Nafarroako
egoera sozilinguistikoa

Koldo Colomo (Gareseko euskara
teknikaria)

Gares

Bisita: Karlismoaren museoa Karlismoaren museoa Lizarra

Hitzaldia: Karlismoa Asisko Urmeneta Lizarra

Hitzaldi eta lantegia: Esku pilota Patri Espinar Los Arcos



ETSko  Iñigo,  album  euskaldunaren
testigantza + mini kontzertua  n sormen
proiektua landu

Bisita: Yuso eta Suso monastegiak Donemiliaga Kukula Los Arcos

Bisita: Añana-Gesaltzako gatzagak Añana-Gesaltzako gatzagak Añana-Gesaltza

Behaketa Astronomikoa - Añana-Gesaltza

Kontzertu eta hitzaldia: ETSko abeslaria Iñigo Etxezarreta Argantzun

Bsita  eta  hitzaldia:  Argantzun  ikastola,
euskal  eremuetatik  kanpoko
euskalduntzea

Ikastolen Elkartea Argantzun

Igerilekua  (Gamarra)  +  Gurasoen  bisita
eguna

- Gasteiz

Bisita: Bertso-bisita ibiltaria Aroa  Arrizubieta  eta  Manu
Bendala

Gasteiz

Soziolinguistika hitzaldia: Arabako egoera
sozilinguistikoa

Ane Pedruzo eta Beñat Garaio Agurain

Hitzaldi eta lantegia: Sokatira Badaiotz sokatira neska taldea Agurain

Kontzertu  eta  lantegia:  hip-hop  eta
inprobisazioa

Iñaki Viñaspre Agurain

Hitzaldia:  "75  ordu  euskaraz"  eta
Euskaraldia

Asier Lafuente Agurain

Ibilaldia: Sorginetxe dolmenera bisita - Agurain

Bisita: Zumalakarregiren Museoa Zumalakarregiren Museoa Ormaiztegi

Bisita: Tolosako alde zaharra Tolosako Udala Tolosa

Ikus-entzunezko  proiekzioa:  “Zortzi
Yukon” dokumentala

Tertulianmikro irekia

Matn Zeberio Tolosa

Lantegia: arte eszenikoak

  - Hitz sorkuntza

  - Eszenograia

  - Gorputz adierazpena

  - Ahots adierazpena

  - Inprobisazioa

Ximun  Fusch,  Ander  Lipus,
Myriam  Perez,  Miren  Amuriza,
Kattalin  Ansorena  eta  Peter
Ansorena

Tolosa



Soziolinguistika  hitzaldia:  Gipuzkoako
egoera soziolinguistikoa

Kike Amonarriz Tolosa

Bisita eta hitzaldia: Berria egunkaria Martxelo Otamendi Andoain

Kalejira: Broken Brothers Brass Band Broken Brothers Brass Band Hernani

Ikus-entzunezko proiekzioa: “Handia”

Tertulianmikro irekia

Aitor Arregi Irun

Bisita: Abadia jauregia - Hendaia

Soziolinguistika  hitzaldia:  Lapurdiko
egoera soziolinguistikoa

Eneko Gorri (Miarritzeko euskara
teknikaria)

Donibane-Lohizun

Hitzaldia: Euskoa Xebas Kristi Baiona

Bisita ibiltaria: muga eta kontrabandoa Andoitz  Rekarte,  Koldo  Ribera,
Fernando  eta  Carlos  Sanchez
(Bitamine Faktoria)

Irun

Bidasoko Interpretazio Gunea - Irun

Hitzaldi  ilustratua:  Muga  eta
kontrabandoa

Asisko Urmeneta Irun

Bisita: Albaola Museoa Albaola Museoa Pasaia

Kontzertua  eta  hitzaldia:  Skakeitaneko
abeslaria

Pello Armendariz Donostia

Hitzaldia: Euskal baloreak eta narratiba Paul  Ríos  (Agirre  Lehendakari
Center)

Zarautz

Hitzaldia: euskal baleontziak Xabier Agote Getaria

Bisita: Zumaiako Flycha Euskal Kostaldeko Geoparkea Zumaia

Bisita: Ekainberri Ekainberri Zestoa

Lantegia eta hitzaldia: Markinako ezpata
dantza + Arretxinagako San Migel Ermita

Zerutxu dantza taldea Markina-Xemein

Soziolinguistika hitzaldia: Bizkaiko egoera
soziolinguistikoa 

Jone  Goirigolzarri,  Txerra
Rodriguez

Markina-Xemein

Ibilaldia: Omako basoa - Omako basoa

Bisita: Santimamiñe Santimamiñe Santimamiñe

Bisita: Gernikako Juntetxea - Gernika



Antzezlana:  bidaian  zehar  sortutako
sormen lanen taularatzea

- Bilbo  (Arriaga
plaza)

Bisita: itsasontzian itsasadarraren bisita - Bilbo-Portugalete

Bisita: Bizkaia Zubia Bizkaia Zubia Portugalete-Getxo

Amaierako gala Getxo

Baina  kultura  kontsumitzeaz  gain  jzioouitarrek
produzitu dezaten ere sustatu nahi dugu eta gazte
talde  honetan  etorkizuneko  kulturgile  potentzial
asko  dagoela  badakigu.  Horregatik,  bost  arte
eszeniko  ezberdinetan  formazioak  jaso  zituzten:
ahots  adierazpena,  gorputz  adierazpena,
inprobisazioa,  eszenograia  eta  hitz  sorkuntza.
Lantegi  horiek  zuzentzeko  diziplina  bakoitzean
aditua  den  pertsona  bat  ekarri  genuen.
Hurrenkeran: Ander Lipus, Myriam Pérez, Peter eta
Kattalin  Ansorena,  Ximun  Fusch  eta  Odei  Barroso
eta Miren Amuriza.  Espedizio osoan zehar taldeka
sormen  proiektu  bat  sortzeko  eskatu  genien  eta
espedizio  amaieran  talde  bakoitzak  sortutako
antzezlanak  Bilboko Arriaga plazan taularatu zuen
lagun,  senide  eta  handik  igaro  ziren  hiritarren
aurrean.

LORTUTAKOA

EuskarAbentura Espedizioa 2018an jarraitu dugun ibilbidea paregabea da Euskal Herriko geograia
balorean jartzeko,  gurutzatu genituelako bertan aurkitzen diren paisaia,  landaredia,  erliebe eta
klima anitz asko. Nafarroako gari  eta olo zelai  artean eguzkiak gogor jo  zuen, aldiz Irunera xira
jantzita galtzerdiak blai eta hankak lokatzez beterik iritsi ginen. Oinak ur gazitan busti genituen, bai
Miarritzeko  hondartzetan,  baita  handik  kilometrotara  aurkitzen  den  Arabako  barnealdeko
gatzagetan ere.  Datorren ediziorako ibilbidean egingo ditugun aldaketak txikiak izango dira eta
etapen  luzerari  dagozkie  batik  bat,  bidea  berdina  izango  da  pozik  baikaude  izandako
esperientziarekin.



Esan bezala,  soziolinguistika hitzaldiek  eman  dutenarekin  oso  pozik  gaude,  baina  goian  aipatu
bezala,  etorkizunean  hauetako  batzuk  dinamikoagoak  eta  parte-hartzaileagoak  izan  daitezela
gustatuko litzaiguke. 

Edukiak  ematera  euskal  kulturgileak  ekarri  izana  proiektua  asko  aberastu  duela  uste  dugu,
jzioouitarrek  zuzenean  ezagutu  ahal  izan  dituzte  euskal  kulturaren  erreferente  aktibo  direnak,
euskarazko  sorkuntzaren  aukera  eta  mugak,  zer  egiten  den,  nola  egiten  den,  eta  beraiek  ere
euskarazko  sortzaile  izan  dira,  bidaian  zehar  pentsatu,  garatu  eta  taularatu  behar  izan  duten
euskarazko  sormen  proiektuari  esker.  Hurrengo  edizioetara  begira  edukiaren  programazioa
espedizioaren erritmoetara moldatzea aurreikusten dugu, baita gehiago lantzea eta osatzea ere.
Faltan  bota  izan  da  lo  egiten  genuen  herriak  ezagutzeko denbora  libre  gehiago  eta  hori  gure
hirugarren helburu honetarako oso garrantzitsua dela uste dugu. 



4. BALORE POSITIBOEN TRANSMISIOA

HELBURUA

Jzioouitar taldea 16-17 urteko gazteek osatzen dute, heldutasunerako lehen urratsak ematen diren
adina, dagoeneko haurrak ez baina oraindik heldu ere ez diren tarte horretan daude. Nerabezaroan
bizitzen ditugun esperientziak asko markatzen gaituzte, gazteetako asko duela gutxi hasi dira hautu
kontziente eta hausnartuak egiten, beraien etorkizuna marraztuko duten erabakiak hartzen, egiten
dutenak inguruan sortzen duen inpaktuaz jabetzen. Baina nortasunaren eraikuntzan haustura eta
ezberdintzea  ere  bilatzen  dugu  askotan,  horregatik  araututako  inguruetan  (eskola,  familia...)
errebelde jokatzen dugu askotan. 

EuskarAbentura Espedizioa testuinguru ez formal bat izango da gazte hauentzat,  nahi  dutelako
daude  bidaian  eta  bertan  egoteko  esfortzu  bat  egiteaz  aparte,  konpromezu  bat  sinatu  dute
espedizioko  arauak  betetzeko.  Bi  baldintza  hauek  hein  handi  batean  bermatzen  dute  gurekin
datozen gazteek esperientzia honekiko izango duten jarrera egoki eta irekia. Horregatik, gurekin
hilabete oso bat emango dutela aprobetxatu nahi dugu guk positibo eta beharrezko kontsideratzen
ditugun  hainbat  balore  transmititzeko,  haietako  asko  eguneroko  bizitzan  eta  espedizioaren
jardueran bertan berez agertuko direnak: genero berdintasuna, zaborraren kudeaketa, bizimodu
osasuntsua, autonomia, bizikidetza...

EGINDAKOA

Genero  berdintasunari  dagokionez,  espediziotik
pasa  diren  pertsona  guztien  artean  (jzioouitar,
langile,  gonbidatu...)  genero  maskulino  eta
femeninoaren  arteko oreka  bat  bilatu  dugu  beti:
jzioouitarren  talde  osoan  eta  txikietan,  langile
taldean,  diziplina  ezberdinetako  gonbidatuetan...
eta  edukiari  dagokionez  garrantzi  berezia  eman
nahi  izan  diegu  kulturalki  oso  feminizaturik  ez
dauden  arloetan  aritzen  diren  emakumeei,
esaterako, Patri Espinar pilotaria, Badaiotz taldeko
sokatiralariak, Aroa Arrizubieta bertsolaria edota Jone Goirigolzarri soziologoa.

Sexuaren  araberako  talde  banaketak  ez  egitea  gure  premisetako  bat  da  ,eta  espedizioa
ordenatzerakoan gogoan izan dugu beti. “Naturalki” sortzen diren taldekatze horiek diluitzen ere
saiatu gara.  

Gai hau era zuzenago batean ere jorratu izan dugu jzioouitarrekin. Antolakuntzatik prestatu izan
ditugun dinamiketako baten helburua gazteei ikusaraztea zen nola emakume edo gizonezko izateak
gure izaera,  jarrera  eta  ekintza  asko baldintzatzen dituen ia-ia  konturatu  gabe.  Gure  gizartean
kristalizatuta  dauden  horrelako  mila  ezaugarri  txiki  eta  askotan  ikusezin  horiek  bistaratzea  da
pixkanaka-pixkanaka desagerrarazten hasteko modua.

Zaborraren  kudeaketak  ere  garrantzi  handia  izan  du  gure  egunerokotasunean.  Horretarako
protokolo bat sortu eta hasieratik martxan jarri genuen. Espedizioan sortzen genituen hondakinak
beti lau  multzotan  sailkatu  ditugu,  banaketa  berbera  ez  zuten  tokietan  ere:  organikoa,



edukiontziak, papera eta kartoia, eta errefusa. Egunero sortutako zaborra pisatu eta, tokian-tokiko
banaketa sistemaren arabera, ahalik eta zabor gehien birziklatu dugu.

Hasieratik jzioouitarrengan piztu  nahi izan dugu sortzen ari  ginen zaborraren kontzientzia, bere
begiekin ikus zezaten, 135 pertsonako talde batek zenbat hondakin sortzen dituen egunero. Keinu
txikien garrantzia  ere  transmititu nahi  izan  diegu eta norbanakoen laguntzak  zenbat  laguntzen
duen.  Horretarako,  besteak  beste,  etapan  zehar  sortzen  genituen  hondakinak  ziploc  moduko
poltsetan  gordetzen  genituen  gure  motxiletan,  gero  gure  zaborrontzietan  botatzeko.  Modu
horretan ez  genituen bideak zikintzen,  norberak sortzen duen hondakinez konturatzen zen eta
espedizioak sortzen zuen zabor guztia kontabilizatzeko ere balio izan digu. 

Horrez  gain,  Auritzen  egon  ginenean  hango  alkateak  proposatuta,  erreka  zaborrez  garbitzeko
auzolan bat egin genuen herriko ingurumen teknikariak gidatuta. 30 esku pare eskatu zituzten eta
50 gazte agertu ziren boluntario, euripean  ingurua zikintzen zuten hondakinak jasotzeko.   Ingurua
kristalez eta plastikoz garbitzea lortu genuen, pentsatu baino denbora laburragoan gainera. 

Bidaiatzeko modu ezberdin bat eta aisialdian egiteko ekintza osasuntsuak ekarri nahi izan dizkie
gure proiektuak jzioouitarrei. Egunero 15-25 km oinez egitea eta bizimodu sedentariotik aldentzea
da. Gizaki guztiok (edo gehienok) ditugun baliabide minimoekin, bi hankekin, bidaiatu ahal izatea,
kutsadura minimoa sortuz, gure gorputza mugituz. Gure gorputza zainduz gero, ondo tratatuz gero,
kasu askotan erronkei aurre egitea eta garaitzea borondate kontua da. Horregatik lehen egunetik
azpimarratu dugu norberaren egoera isikoa zaintzearen garrantzia, ongi elikatzearena, oinak ongi
prestatu eta zaintzearena, lesioak ekiditeko neurriak hartzea, segurtasuna beste ezeren aurretik
lehenestea, azala eguzkiarengandik eta beste erasoengandik babestea, hidratazioa, higienea etab. 

Gorputzari on egin ahal diogu aktiboki zainketa espeziikoak eginez, baina baita bazter batean utziz
aktiboki kalte egin ahal dioten ohiturak. Horregatik, eta noski, gazteak adin txikikoak zirelako, droga
legal  edo  ilegalik  kontsumitzea  guztiz  debekatua  egon  da
bidaian  eta  abiatu  baino  lehen  gazteek,  beraien  gurasoekin
batera,  idazki  bat  sinatu  zuten  sustantzia  toxiko  hauek
espedizioan  zehar  ez  hartzera  konprometituz  (ikusi
4.ERANSKINA).

Azkenik, gazteak neurri handi batean heldu moduan tratatzen
ahalegindu  gara,  ulertuz  pertsona  heldu  bat  eskubide  eta
betebeharrak  dituen  indibiduo  moduan,  norberarekiko  eta
taldearekiko ardura eta erantzukizun batzuk dituena eta zeinen
arrazoitzeko gaitasunaz idatzen garen. Horregatik bakoitzaren
ardura zen norbere gauzak zaintzea, arropak garbitzea, gauzak
lokalizatuta izatea, baita taldearenak ere. Igarotzen ginen toki
guztiak garbi uztea ere, egun bakoitzean talde baten zeregina
zen  eta  pixkanaka  gazteek  gutxiago  zikintzen  ikasi  zuten.
Motxilak  eta  materiala  furgonetatik  deskargatzea,  ondoren
dena  jasotzea,  janaria  banatzea...  izan  dira  taldeek  zituzten
zereginetako batzuk.

LORTUTAKOA

Genero  berdintasunaren  arloan  jarritako  helburuak  bete  ditugula  uste  dugu,  ez  da  genero
bazterketarik  identiikatu  bidaian,  ez  langile  eta  antolatzaile,  ez  gazteen  aldetik,  komentario
txikiren bat kenduta. Genero berdintasuna lantzea helburu zuten dinamikek oso harrera ona izan
zuten eta eztabaida interesgarri eta aberasgarriak ekarri zituzten. Hala ere, nahiz eta gazte talde



ireki eta errespetu handikoa tokatu zaigun aurten, horrelako dinamikak behar-beharrezkoak direla
iruditzen  zaigu  eta  horiek  lantzen  jarraituko  dugu,  askotan  espresiorako,  hausnarketarako  eta
ikuspuntu  ezberdinak  ezagutzeko  balio  dutelako.  Sexu  orientazioari  dagokionez  ez  dirudi
bazterketarik egon denik. 

Espedizioan 1.150 kg zabor sortu dira, hauetatik %60 organikoa, %17 plastikoa, %15 papera eta
kartoia, eta %8 errefusa. Azpimarratu behar da organikoaren %40, ontzien %70 eta paperaren %90
zegokien zabor ontzietara bideratu direla eta, bataz beste, sortutako hondakinen %50 zegokion
ontzira bideratu da eta birziklatu ahal izateko. Esan behar da espedizioaren jarrera birziklapenaren
aldekoa izan dela, baina moldatu behar izan da herriek eskaintzen zituzten azpiegituren arabera.
Gazteen  kontzientziazioari  dagokionez,  eraginkorra  izan  dela  uste  dugu,  lehenengo  egunetan
zaborrarekiko edo txukuntasunarekiko axolagabetasun handiagoak ikusi bagenituen eta batzuetan
gazteen gainean egon behar izan bagenuen ere, amaieran bakoitzak ikasia eta barneratua zuen
guztiok elkar bizitzeko errespetatu beharrekoak eta zaborra ondo kudeatzeko moduak. Jzioouitarrei
espedizio amaieran pasatako inkestan berresten da guk esandakoa, haietako gehiengoak onartzen
duelako  zabor  kantitateak  harritu  zituela  eta  hondakinen  kudeaketa  egokiaren  garrantziaz
konturatu direla. 

Etorkizunerako hondakin gutxiago sortzea da gure helburua, batez ere ontziei dagokionez, adibidez
unitate indibidualetan dauden hainbeste jaki edo edari ez banatzen. Janaria ere gure hobetzeko
puntu bat izan da, jzioouitar askok janari guztia jan ez eta bota egiten zuten eta orokorrean ere
janari asko soberan egon da, janari kopurua murriztuz erraz konpon daitekeen arazoa. 

Talde bizitzari, ardurei, bizikidetzari eta autonomiari dagokienez, gurea bezalako bidaia batean oso
nabarmena da norbanako bakoitzak taldean duen inpaktua,  bai  positiboa,  baita negatiboa ere.
Gazteek orokorrean kolektiboaren abantaila eta desabantailak ezagutu ahal izan dituzte, baina ia
ez dugu erantzun negatiborik  jaso.  Alderantziz,  uste dugu askok taldearen laguntzari  esker eta
bertan  aurkitu  duten  kariñoari  esker  lortu  dutela  animoari  eustea,  momentu  zailetan  aurrera
egitea eta beste egoera batean lortuko ez zituzten helburuak lortzea. Talde handi batean, hilabete
oso  batean  eta  hain  intimitate  gutxi  izanik,  erraz  ikusten  da  denok  ditugula  gure  indar  eta
ahultasunak eta askotan antzekoak direla. Horrek norberaren burua txikitzea ekiditen du, guztiok
maila berean edo antzekotsuan jartzen gaituelako. 

Gazte  gehienak  bet laguntzeko  prest  egon  dira,  guztok  elkarri  lagunduz  lana  arintzen  zela
ikusten zuten, honek esfortzua gutxitzen zuen baina lana eginda ikustean horren parte izanaren
asetasuna ere irabazten zuten. 



ONDORIO OROKORRA

EuskarAbentura Espedizioa 2018k sobera bete ditu proiektu honekin bilatzen genituen helburuak
eta  horregatik  erabaki  dugu,  egitasmoari  jarraipena  ematea  eta,  momentuz  2019ko  edizioa
antolatzea. Espero dugu aurretik geratzen zaizkigun etapa askotako bigarrena izatea. 

Proiektuaren diseinu orokorra mantenduko dugu, hori bai, aurten 120 gazteak eramateko ahalmen
ekonomikoa izatea espero dugu. Gainera, lehenengo urte honetan izan dugun lan ez-ordaindua
profesionalizatu  nahi  dugu.  Lortzen dugun diruaren  araberako moldaketak  egingo ditugu,  gure
egoerak oraintxe bertan ez digulako aukerarik ematen beste modu batean jokatzeko. Etorkizunera
begira egoera ekonomiko egonkorrago bat bilatu nahi dugu, edizio berriei ekin baino lehen jakiteko
zenbateko inantza ahalmena izango dugun horri aurre egiteko. Espedizioan zehar landuko dugun
curriculuma, edo edukia,  esperientziaren beharretara moldatuko dugu, baina soilik kantitatearen
aldetik,  kalitatearen  mesederako.  Jorratuko  ditugun  gaiak  hobeto  eta  sakonago  aztertzea
lehenetsiko dugu, baita  dinamika parte-hartzaileagoak baliatzen dituzten formatuak ere. Ekintza
“formalak”  murrizteak  denbora  libre  gehiago  utziko  die  gazteei  bisitatzen  ditugun  tokiak
ezagutzeko edota talde kohesioa lantzeko, beste joko eta dinamiken bitartez. 

Zaborraren kudeaketan ere hobetzen saiatuko gara. Lehenengo edizioan zerotik hasi gara baina
bigarrenean  erreferentzia  bat  badugu  behintzat.  Hondakin  gutxiago  sortzen  eta  aurten  bezala
kudeatzen saiatuko gara. 

Orokorrean, lehenengo urtean zerotik hasita sortutako guztia hobetzea izango da bigarren edizio
honen helburua:  lanen banaketa,  gazteen ardurak zehaztea eta lehenengo egunetik haiei  ondo
azaltzea,  kasu zehatzen aurrean jarduteko protokoloak...  Aurten,  joan  den urteko erreferentea
badugu, lehenengo edizioa primeran atera da; bigarrena are hobea izango da! 



1. ERANSKINA (ESKUORRIA)



2. ERANSKINA (KARTELA)



EUSKARAREN ERABILERARI BURUZKO GALDETEGIA3. ERANSKINKA: 
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4. ERANSKINA (KONPROMEZUA)

PARTE-HARTZAILEAREN

KONPROMEZUA
EuskarAbentura espedizioko parte-hartzaile izatearekin batera jarraian zerrendatutako baldintzak 
betetzera konpromettzen naizz

a) Espedizioko gainontzeko parte-hartzaileekiko (gazteak, langileak, begiraleak eta arduradunak) 
errespetuz arituko naiz.

b) Nire gauzak zaintzeaz arduratuko naiz. 

c) Espedizioaren flosofari jarraiki euskaraz mintzatuko naiz une oro.

d) Espedizioan zehar erabiliko ditugun instalazioak zeuden egoera berean utziko ditut.

e) Nik sortzen dudan zaborraren kudeaketaz arduratuko naiz ingurumena errespetatuz.

f) Nire osasuna edo beste edonorena arriskuan jar dazakenik ezer ez dut egingo.

g) Ez dut tabako, alkohol edota beste drogarik kontsumituko espedizioan zehar.

h) Mugikorraren erabilerari buruz taldean erabakitakoa errespetatuko dut. 

i) Nire lagunen, espedizio kideen baita espedizioan zehar inguruan dauden pertsona edo animalien
irudiak ateratzen baditut, bideo eta argazki horien erabilera arduratsua egingo dut.

j) Espedizioan zehar sexu harremanak baldin baditut, beharrezko neurri guztak hartuko ditut 
hauek seguruak izan daitezen eta harreman hauen ondorioak neure gain hartuko ditut. 

Nik __________________________(e)k __________________NAN zenbakia duenak eta nire 
guraso/tutorea den _______________________(e)k, NAN zenbakia ____________________ 
duenak, baldintza hauek irakurri eta onartzen ditugu. Baldintza hauetako bat bete ezean, edozein 
momentutan nire seme-alaba kanporatua izan daitekeela onartzen dut, antolaketa taldeak horrela 
erabakitzen badu. 

Ulertzen dugu ere Espedizioan uztailaren 1etk  1ra izango dela eta egunen bat huts egitekotan, 
arrazoi justfkatu batengatk izango dela (azterketak, gaixorik jartzea, arazo ezberdinak…).

Gaztearen sinadura Guraso/tutorearen sinadura

….…………….n, 2018ko ………………ren …………..(e)an




