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•	Arizmendi Ikastolaren Konfidantza-
ren Pedagogia liburua: Leire Elizagarai 
(Gasteiz), Castillo Suarez (Altsasu), Gorka 
Camara (Berriz), Odile Arrieta (Donostia).

•	Bilgune Feministaren Izena eta iza-
na: Usurbilgo Udal liburutegia (Usurbil), 
Idurre Aranguren (Arrasate), Aitor Aldai 
(Donostia),Sandra Losada (Gasteiz)

•	 EHNEren Ardatza harpidetza: Iñaki 
Biain (Donostia), Olaia Elortza (Zegama), 
Jokin Zuzuarregi (Errenteria), Ibon Gar-
mendia (Azpeitia)

•	 Euskal Memoriaren Euskararen Kate 
Hautsiak: Mikel Ozaita (Ibarra), Bergara-
ko Udal Euskaltegia (Bergara) 

Urriko sarituak

AGENDA
Azaroa ARGIA izango da 
Gasteizen egitaraua (ekitaldi 
denak Oihaneder Euskararen 
Etxean izango dira, 19:00etan):
•	 Azaroaren 3tik 24ra Trantsizioak era-

kusketa. Azaroaren 3an bisita gidatua 
erakusketan bertan: Amelia Barquín, 
Estitxu Villamor eta Bego Oleaga Erdoi-
tzaren eskutik.

•	 Azaroaren 11n, SolasALEA elkarrizketa 
irekia Jone Goirizelaiari .

•	 Azaroaren 16an, Garoña behin betiko 
itxi? Demokrazia energetikoa eta energia 
sozialak. Solasean Aitor Urresti (EHU) eta 
Patxi Alaña (Garoñaren Kontrako Foroa).

•	 Azaroaren 22an Ziztadak dokumentala 
eta solasaldia: Zigor Olabarria (Lurralde As-
kea) eta Saioa Iraola (Bilgune Feminista).

Bederatzi hizkuntza 
komunitatetako kideekin 
Garabidek eta HUHEZIk antolatzen du-
ten Hizkuntza Biziberritzeko Estrategiak 
ikastaroko kideak etorri ziren ARGIA-
ra bixitan urriaren 25ean. Kitxua, Nasa, 
Maia, Nahuatl, Katxikel, Aimara, Guarani, 
Maputxe eta Bariba herrietan hizkuntza 
biziberritzeko lanetan dihardute.

Komunikazio emozionala: tresna eta 
jokabide komunikatiboak gizartea mu-
giarazten. Artikulu honen titularrean 
esaldi hori ere jarri nezakeen, hori baita 
azaroaren 10erako antolatuta dagoen 
bosgarren Euskarabildua jardunaldie-
tako izenburua; baina egia esatea nahi 
baduzu, irakurle, orain modan dagoen 
samurtasun tailerra gehiago ekarri dit 
gogora komunikazio emozionalaren 
kontu horrek hitzaldi sorta bat baino. 
Bota didaten bigarren esaldia argiagoa 
iruditu zait lehen boterako: gizarte mu-
gimenduen arrakastarako gako komuni-
katiboak aztertzea du helburu aurtengo 
Euskarabilduak.
 San Telmo museoan egingo da Iame-
tza Interaktiboak, ARGIAk eta Ametza-
gaña Taldeak antolatutako jardunaldia, 
eta besteak beste, Euskal Herriko mugi-
mendu feminista, Kataluniako Diada eta 
Islandiako prozesua dira ikuspegi komu-
nikatibotik landuko diren egitasmoak.
 Marketinetik ulertzen dira askotan 
komunikazio plan eta proiektuak, baina 
horrek ez du ziurtatzen benetan gizar-

te mugimendu jakin baten mezua eta 
eraldaketa gauzatzea; hau da, komu-
nikazio planak arrakasta handia izan 
dezake zabalkundean, baina aldi berean 
mugimendu horren aldarrikapenean ez 
lorpenik ekarri. Egia da kanpainaren 
mezuak, hartzailea ondo identifikatuta 
izateak, edo mezua zabaltzeko erabi-
liko diren tresnak zehazteak garrantzi 
handia duela, baina tartean geroz eta in-
dartsuago ari dira kokatzen gizarte mu-
gimenduak. Orain arte hain eskuraga-
rriak ez ziren baliabideak edonork izan 
ditzake gaur egun, eta herri proiektuak 
horiez baliatzen ari dira beren mezua 
ahalik eta ozenen zabaldu eta masa mu-
gimendu handiak sortzeko. Baina zer 
dago benetan arrakasta honen atzean? 
Zein dira gakoak? Eta hizkuntzarekin 
zer gertatzen da?
 Jardunaldietara joateko izena eman 
beharra dago eta dagoeneko zabalik da 
epea. Webgune honetan eman dezake-
zu: www.euskarabildua.eus. Hitzaldi 
guztien informazioa ere bertan aurkitu-
ko duzu. n
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Gako komunikatiboak gizarte 
mugimenduen arrakastarako


