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Euskararen aldeko
mugimendu sozialak
gaur egun
onentzia hau, izenburu berarekin Iñaki
Arrutik eta ponenteak, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako XII. Udako Ikastaroen barnean eta «Hizkuntzaren berreskurapenaren aldeko mugimendu sozialak» deituriko mintegian aurkeztu zuten ponentziaren laburpena da.
Ponentzia osoa ezagutzeko interesa dutenek,
beraz, han aurkeztutako ponentzia guztiekin laister plazaratuko den argitalpenera jo dezakete.

zein hizkuntza politika definitzeko garaian, ezinbesteko suertatzen direla bai botere politikoa eta
bai herriaren borondatea.
1.- AZTERKETAREN ESPARRUA
Mugimendu sozial euskaltzalearen hedadura
horren zabala izanik, ezinbestekoa izan zaigu
esparru horretan hesiak jartzea. Mugaketa horretarako erabili ditugun irizpideak honako hauek
izan dira:

O.- SARRERA
Edozein teoria soziolinguistikok aipatuko
digu egoera minorizatuan dagoen hizkuntza normalizazio bidean jartzeko, hizkuntza komunitate
horretako partaideek helburu hori here egin egin
behar dutela.
• Beraz, nahi izatea da euskara biziberritzeko lehen baldintza. Baina nahi izate hori maila
pertsonalean ez ezik, talde-mailan ere hezurmamitu egin behar da.
Egoera demokratikoetan bizi diren herriek
bestalde, beren gizarte-antolaketarako erakunde
publikoak osatzeko aukera izan ohi dute. Bide
zuzena, erakunde publiko horien baliabideak eta
herritarren gogo eta praktika norantza berean
jartzea da: elkarlana, alegia.
Izan ere, hizkuntzen normalkuntza alorrean
dihardutenen artean, ia ahobatez onartzen baita
edozein hizkuntza plangintza garatzeko eta edo-

1.1.- Irizpide funtzionala
Gure aztergai nagusia, udalerri mailan irakaskuntzatik kanpo eta irakaskuntzaren osagarri
modura, bestelako esparru eta funtzioak landu
dituzten taldeak izango dira.
1.2.- Irizpide geografikoa
Euskal Herri osoan zehar, udalerrietan funtzionatzera iritsi diren mugimenduak izango dira
gure aztergai nagusi.
1.3.- Epeak
Aurreko bi baldintzak betetzen dituzten
lehen taldeak, demokraziaren etorrerarekin hasten dira eratzen, baina abiapuntutzat 1979/80
urteak hartuko ditugu: «Euskal Herrian Euskaraz» taldeen sorrera.
Esan genezake beraz, udalerrietako euskara-
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ren aldeko mugimendu sozial egituratua 80.
hamarkadako fenomenoa dela.

Hainbat ihardunaldi, hitzaldi, argitalpen,
etab.

2.- UDALERRIETAKO MUGIMENDU
SOZIAL EUSKALTZALEAREN TESTUINGURUA

3.- GERRAONDORENETIK 1980RA

Gaia, aurreko irizpideen arabera, azken bi
hamarkadetara mugatu badugu ere, ezin aipatu
gabe utzi gerraondotik 1980ra bitartean euskararen aldeko mugimendu sozialak hizkuntzaren
aide burututako lan erraldoia, maila handi batean
hizkuntza heriobidetik atera eta biziraupenerako
behar ziren oinarriak jarri zituena.
Garai hauetako euskalgintza borondatean
eta militantzian oinarritu zen. Egoera horren
larria izanik, «gauzak egin egin behar ziren, zernolakoetan gehiegi pentsatu gabe» (1).
Alderdi, eskema eta egitura politikoek erabat baldintzatuta jaio eta biziko da euskararen
aldeko herri-ekimena. Gerora begira euskalgintzak jasan behar izan dituen bi gaitzik okerrenak
ere garai hauetan sortu ziren:
• Politikagintzarekiko autonomia falta.
• Periferizazioa.
Gerraondorengo euskararen aldeko mugimendu sozialak hizkuntzaren erreprodukzio
mekanismotan jarri zituen lehentasunak. Laburki
bada bederen, ildo nagusi horien aipamena egingo dugu:
• Familia
• Irakaskuntza.
• Ikastolak:
• Helduen euskalduntze-alfabetatzea:
• Udako Euskal Unibertsitatea:
• Euskal Udalekuak:
• Komunikabideak
• Ukitzen an garen gaiarekin zerikusi zuzena izan zutelako bi puntu aipatu nahi genituzke
bereziki:

Gerraondorengo euskararen aldeko mugimendu soziala mugimendu berri eta propio
modura sortu zen. Sorrera horretan gainera bi
eten nabarmen soma genitzake:
2.1.- Gerraurreko euskalgintzarekiko etena
Gerraondorengo mugimendu euskaltzalearen eta gerraurrekoaren arteko loturak eskasak
izan dira. Nagusiki ikastolen mundura mugatutakoak.
Hain zuzen ere, mugimendu euskaltzalearen
partaide gazteek oso berandu ezagutuko dituzte
gerraurreko pertsona eta mugimenduek irakaskuntza esparrutik kanpora begira luzatutako proposamenak eta bideratutako ihardunbideak.
2.2.- Euskal Herritik kanpoko mugimenduekiko etena
Komunikazio gutxi izan ohi da Euskal
Herritik kanpoko beste mugimenduekin. Hizkuntz-gatazka bizi izan duten edo bizi duten
herrien erreferentzia teorikoak izan dira, baina ez
dira erreferentzia praktiko bihurtu.
Euskararen aldeko mugimendu sozialak
beraz, bide propioak jorratu ditu eta kanpotik
jaso dituen erreferentzia teoriko-praktikoak
Catalunya eta Quebec-era mugatu dira eta nahikoa berandu jaso dira.
Kanpotik hartu diren eredu teoriko nagusienak honako hauek izan dira:
-Catalunyatik: LI.V. Aracil-en teorizazioa.
R.L1. Ninyoles edo F. Valverdú gutxiago ezagutu, erabili eta aipatu izan dira.
-J.L.Calvet-en «Lingiiistique et Colonialisme» liburua.
-Fergusonen eta Fishmanen Diglosiaren
inguruko teorizazioak.
Kanpoko mugimendu sozialekiko harremanbideak gehiago izan dira pertsonalak, egituratuak
baino. Harreman horiek erraztu nahi izan dituzten ekinbideen artean honako hauek aipa genitzake:
-1983an Galiza, Herri Kataluniar eta Euskal
Herriko hainbat soziolinguista bilduz osatu zen
«Truriean Sortua» mugimendua. Mugimendu
honek bi emaitza konkretu eman zituen eta ez
zuen jarraipen gehiagorik izan:
•«Truilean Sortua» Izeneko manifestua.
1984ko Urrian Getxon izan zen «Hizkuntza
Minorizatuen Soziologi Biltzarrea».
Hizkuntza Gutxiagotuen Bulego Europearra.
Euskal Herriko ordezkaritza EKB-k du bere
gain.

• Kulturgintza

Euskal kantagintza berra, Kulturgileei ornenaldiak (Orixe, Lizardi...), Kultur Asteak, euskararen aldeko egunak eta ekintza solteak, jaialdiak, kultur taldeen inguruko ekitaldiak, OARGI
taldeak, etab. erruz ugaldu ziren bolada honetan.
Euskal Herrian zehar hedaturik baina egituratu
gabe zegoen mugimendu euskaltzalearen hazitzat hartu beharko lirateke.
.Aparteko aipamena merezi dute mugimendu honen aitzindari bezala, unibertsitateetan eta
hainbat herritan sortutako E.K.T.ak (Euskal Kultur Taldeak).
• Lehen kanpaina orokorrak

Mugimendu euskaltzale egituratuaren aurrekin nagusienetetako batzuk, aurreko 3 urteetan
garatutako 3 ekinbide nagusi hauek izan ziren:
-1977an Gipuzkoako 711 elkarte eta erakunde ez politiko-sindikalek eta 150.000 lagunek
manifestu bat izenpetu zuten euskararen ofizial-
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"Kanpoko mugimendu sozialekiko harremanbideak gehiago izan dira pertsonalak,
egituratuak baino".

tasuna eskatuz.
-1977-78an bultzatu nahi izan zen euskal
kultur eta sailen arteko koordinazioa.
-1978an zehar Euskaltzaindiaren babesean
antolatutako oBai Euskarari» kanpaina.

edozein partidu politikorekiko (...).
Abiapuntuko ideia hauek beraz garbi uzten
digute talde hauen filosofiaren oinarrizko ezaugarriak:
-Alderdi politikoen eta eskuratu berri diren
erakundeen euskararekiko utzikeriaren salaketa.
-Talde zabal eta irekia izateko borondatea.
-Salaketa eta borroka-kontzeptuak izango
dira beren ekimenaren ardatz.
-Euskalgintza esparru berrietara zabaltzeko
borondatea.

4.- MUGIMENDU SOZIAL EUSKALTZALE BERRIAREN SORRERA: "EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ"
oEuskal Herrian Euskaraz» mugimendua,
1979ko azaroaren 4an sortzen da. Mugimendu
honen sorreran udalerrikako egituraketak izango
duen garrantzia izenean bertan isladatzen da.
Bere definizioan plurala erabiltzen da eta ez singularra: oEuskal Herrian Euskaraz» taldeak.
Sorrera-datak eta burututako lehen ekintzak,
argibide anitz ematen digute:
-Euskal Autonomi Estatutua 1979eko Urriak
25ean onartu zen eta talde hau handik bi astetara
sortuko da.
-Bere lehen ekintza, erakunde ofizial berrietan euskarak jasaten zuen bazterketa salatzeko
45 lagun Euskal Kontseilu Nagusiko Egoitzan
entzerratzea izango da (1979-XII-21).

4.2.- Burututako lehen ekintzak
Ideia horien inguruan taldeak 1979-81 epean
burutzen dituen lehen ekintzak ere maila honetakoak dira:
• Entzerronak.
• Errotuluen ezabaketa.
• Euskararen aldeko manifestaldiak.
• Komunikabideak: itxialdiak eta kanpainak.
4.3.- Mugimenduaren lehen garapen-fasea
Aktibismo hutsak markatutako lehen epe
honen ondoren ikuspegi zabalago bat agertzen
da. 198 1 eko maiatzean datatutako agiri batean
irakur genezakeen bezala helburua zehaztu egiten da: «Euskararen erabilpenaren dinamika bat
sortzea».
Eragin-esparru nagusienak aipatzean ondorengo lauak azaltzen dira: Irakaskuntza, administralgoa, komunikabideak eta zerbitzu publikoak.
Azkenik eta agiri berean, gerora begira EKB
izango denaren lehen zirriborroa aurki daiteke.
Ideia horietan oinarrituta, punto hauek azpi-

4.1.- Ezaugarri nagusiak
Taldearen izaera definitzen duten puntuen
artean honako hauek aurkitzen ditugu (2):
a)Elkarteen izaera berezia, erreibindikatzaile
eta borrokatzailea izango da (...)
b)Erreibindikapen eta salaketa hori ekintza
praktikoetan azalduko da.
d)Elkarte hauek autonomoak izango dira
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marratuko genituzke:
• Euskal Herrian Euskaraz-ek salaketa-lanaz
aparte, udalerrietan, beste alor batzuk jorratzeari
ekingo diote. Ekinbide hauetan ordea, aide
nabarmenak izango dira herritik herrira.
• Herrietako Euskal Herrian Euskaraz taldeek Udalei eta alderdi politikoei zuzenduko dizkiete bere eskaerak «Euskara Benetan Gure
Udaletan» kanpainaren barnean.
• Euskal Herrian Euskaraz-en inguruan
baina era autonomoan mugituko diren taldeak

mendu sozial euskaltzalearen oghetizazio» eta
maila batean (auto)marjinazioa eta erakundeen
aldetiko bide paraleloen eraikuntza.
5.2.- Etenak udalerrietan izandako eragina
• Udalerrietan egoera honek ondorio zuzenak izan zituen:
• Mugimendu sozialak oabanguardia»ren
eskemak erabiliko ditu:
• Jendez talde murritzak izan dira.
• Partaidetza joera sozio-politiko jakinetara
mugatu da.
Sektore sozialetan ja ez dute presentziarik
izango.
• Herriko bizitza sozio-kulturalean, periferian kokatu dira. Ekintza puntualez gain, ezer
gutxi gehiago egin da.
• Muga horiek areagotu egin ziren udalerri
askotan Euskara Zerbitzu edo Batzordeen sorrerarekin. Iharduera gehienak, Udalaren esku geratu ziren; ez zen jakin funtzio-banaketa egokirik
egiten eta Taldeak funtzioz ohustu» eta «presiotalde» huts izatera kondenatu ziren.

"Gerraondorengo
mugimendu
euskaltzalearen eta
gerraurrekoaren arteko
loturak eskasak izan dira"

5.3.- Ondorioak
1985-89 urteetan hainbat talde desagertu
egingo da.
• oEuskal Herrian Euskaraz», gero eta
gehiago bihurtuko da nazio-mailako iharduera
eta kanpainak bultzatuko dituen talde bat.
• Mugimendu berrien sorrera geratu egingo
da.
• Epe honetan, beraz, herri-mugimenduaren
ahultze-prozesua gertatuko da eta egoera honi
irtenbide bat aurkitzeko asmotan E.K.B. eratuko
da.

ere sortu eta garatuko dira, udalerrietako lanari

hertsiki lotuagoak.
• Mugimendu guzti hau Hegoaldean kokatuko da.
• Talde guzti hauek eta filosofia honen egikaritzapena 1981-1984 urteetan artean gauzatzen
da.

5.- HASERAKO ESTRATEGIAREN
MUGAK ETA LEHEN BIHURGUNEA
5.1.- Etena
Lehen epe honen ezaugarri nagusiena, herrimugimenduaren eta erakundeen artean sortzen
den etena izango litzateke:
• EHE taldeek, beren ihardunaren ardatz
modura euskararen marko juridikoaren salaketa
hartuko dute, ezker abertzalearen esparruan
kokatuz.
• Legeria izan da urtetan administrazioaren
eta mugimendu sozialaren arteko liskar gehien
eragin dituen gaia.
• Euskarari dagokionez eztabaida puntu
hauetan kokatuko da:
Euskararen lege markoaren alde/aurka
Elebitasuna / Elebakartasuna.
• Egoera hau gainera, herrietan funtzionatzen an ziren beste mugimenduetara zabalduko
da, instituzioen eta herri-mugimenduaren arteko
leizea sortuz, maila guztietan.
Etenaren ondorioak ezagunak ditugu: mugi-

6.- KOORDINAZIOAREN ALDEKO
APOSTUA: EKB.
6.1.- Ezaugarri nagusiak
• 1983ko Martxoaren 12an aurkeztu zen,
bere burua honela definituz ; (3).
0... topagune eta elkargunea.
-Kultur erakundea, inolako talde politiko
nahiz soziali lotugabea (....)
• Euskal gizartea euskarari buruz jaberazteko, eta Euskararen eta euskal kulturaren normalkuntza sustatzeko, eskakizun, ekintza, eta plangintza bateratutarako oinarri zabala».
• Bere eginkizun nagusiak 4 ardatz hauen
inguruan kokatu zituen:
• Gizartearen jaberazpena
• Ekintza bateratua
• Eskakizunak
• Plangintza orokorra
6.2.- Ekinbideak
EKBk garatu dituen ekinbideak maila askotakoak izan dira. Batzuk aipatzearren, Euskara-
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"Legeria izan da urteetan administrazioaren eta mugimendu sozialen arteko liskar gehien eragin dituen gaia".

ren Egunak, Sailez-saileko topaketak, Matrikulazio-kanpainak, egitasmo bereziak...
• Horiekin batera bere zerbitzuak antolatzen
joan da: Dokumentazio-Zentrua, BAT Soziolinguistika-Aldizkaria, Aholkularitza Juridikoa....
Aportazio teorikoak:
• «Euskararen Plangintzarako Oinarriak» 4
• «Hizkuntz Normalkuntzarako Ekinbideak
Udalerri mailan» (5).

6.3.- Oztopoak
Asmo berriek aurretik zetorren inertzia izango dute oztopo nagusi:
• Erakundeek jaiotza beretik hartuko dute
EKB, ezker abertzalearen inguruko mugimendu
bezala.
• EKBren jaiotza, tentsio-testuinguru horretan eman zen, eta asmoak bestelakoak izan arren,
here partaidetzaren esparrua, erakunde nahiz
pertsona-mailan esparru politiko-sozial jakin
batera mugatua geratuko da, salbuespenak salbuespen.
Haserako ideia koordinazioaren filosofia
herrietara transmititu eta herri mailako EKBak
sortzea izan bazen ere, muga eta oztopo guzti
horiek, lehendik ere ahulduta eta zokoratua
zegoen mugimendua (ber)sortzea eragotzi zuten.
7.- EUSKALGINTZA BERRIAREN
OINARRIAK ETA ERAGILEAK: 1.990 1.993
1986tik 1989ra doan epe honetan, gaur egun
sortzen an den egoera berriaren haziak eta oina-

rriak aurkituko ditugu.
Izan ere, euskalgintza zulo horretatik ateratzen an dela eta ARO BERRI BATERA SARTZEN ART DELA esatera ausartzen gara.
Hau esateko ditugun indikatzaileak, aurreko
hamarkadan bide okerretik ibili garela esateko
erabili ditugun berberak dira. Indikatzaile hauek,
ordea, balore negatiboak izatetik, neutroak eta
positiboak izatera pasatzen an dira. Hau da, jendea (ondoren erakundeak) bere otxokoetatik»
atera da eta komunikazio kanalak eta ilusio berri
bat sortzen an dira.
Pertsona-mailan gertatu ohi den modura,
gizarte-mailan ere, edozein prozesu kontzientek
hiru urrats nagusi ditu; nahi izatea, jakitea eta
egitea (motibazioa, ezagutza eta erabilera). Hiru
urrats hauek edukin berriz osatzen doazen heinean eta pertsona mailatik gizarte mailara garatzen
doazen heinean, an da aipatu aro berra eratzen.

7.1.- Hamabost urteko esperientzia (borondatea)
Euskalgintzako hainbat jenderengan azken
hamabost urte hauetako dinamikak goia jo du.
Dinamika horrek ondorioztatzen zuena eta norberak zuen euskaldun izateko nahia, zein euskararen biziberritze saioetan partehartzeko gogoa
ez zetozen bat. Eta hori horrela gertatu da herriekimenaren gune oso aktiboetan.
Esperientzia bat frustrantea ez izateko
ordea, modu bakarra dago; esperientzia txar hori
aztertu, gaizki egindakoa arrazionalizatu, gaizki
egindakoaz ere ikasi eta hori norberaren ezagutzara barneratu. Momentu honetan horrelako
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UN FUTURO
PARA NUESTRO PASADO
claves de la recupe- , teoría social de las
Lenguas
racido del Euskara

Jose M Sánchez Carrión
"Txepetx"

"Liburu honek, euskalgintzan ziharduen hainbat euskaltzaleri bere esintazunaren zergatiak
azaltzeaz gain, hartu beharreko norabide berra formulatzen dio".

aldaketa prozesu bat nabarmentzen an da.
7.2.- Jose Mari Sanchez Carrion; "Txepetx"(ezagutza)
«Un Futuro para nuestro Pasado» (6) liburuan, besteak beste, euskalgintzan ziharduen
hainbat euskaltzaleri bere ezintasunen zergatiak
azaltzeaz gain, hartu beharreko norabide berra
formulatzen dio. Euskal gizarte-hizkuntzalaritzak urrats kualitatiboa emateaz gain, herri-ekimenari bere erantzunkizuna (bigarren axioma),
here nolakotasuna eta here egunerokotasuna
argitzen dizkio.
Lan honek, beraz, herri-ekimenaren eta orohar euskalgintzaren egoera arrazionalizatu egiten
du eta herri-ekimenaren zati garrantzitsu bat
beronekin identifikatu egiten da.
7.3.- Arrasate Euskaldun Dezagun (erabilera)
Nahia oinarrian bazegoen, ezagutza nahi
horrekin bat egiten zuen teoria oso batek ematen
zuen, baina hori errealitate egitea beste kontu bat
zirudien. Arrasatek funtzio berezia bete du punto
honetan:
• Zenbaitzuk ezinezkoa zela zioena egin
egin zuten.
• Alderdikeriak sortutako etena gainditu
egin zuten.
Nahiz eta Arrasate Euskaldun Dezagun
Elkartea 1.983an jaio (7), hau da, oso garai politizatu eta iskanbilatsuan, iparrari eutsi eta egin
nahi zuen hura egiteko harto beharreko erabakiak harto izan ditu.
Horretarako euskararen aldeko dinamika ezalderdikoia eraikitzea lortu zuen eta horren oina-

rrian herri honi egin dion aportaziorik interesgarriena gauzatu zuen; ideologia desberdinetako
euskaltzaleak euskararen aide, elkarrekin, ihardun zezaketela frogatzea.
Emandako urratsak laburki azaldu behar
badira, hauek lirateke: nahiz eta pentsakera politiko desberdinekoak izan, euskararentzat garrantzitsuak ziren pertsonak elkartu eta komunitatea
egituratzen hasi ziren, honek herriko euskaldungoan sinesgarritasuna sortu zuen eta gaur egun,
euskararentzako funtzioak berreskuratzen an
dira (administrazioa, komunikabideak...).
Hiru faktore hauen konbinaketak, hau da,
aurreko dinamikarekiko aldaketa nahiak, dinamika berriak behar lituzkeen ezaugarriak ezagutzeak eta horren adibide bat izateak eragin du euskararen aldeko herri-ekimena aro berri baten ataran aurkitzea.

8.- UDALERRI-MAILA
Pertsona zehatz batzuk, aurreko esperientzian oinarriturik eta ezagutza osatuagoz ekintza
berri bati ekiten diote, eta hori, udalerri-mailan
egiten hasten da gauzatzen.
8.1.- Herri-ekimena
Une honetan 20 bat dira dagoeneko funtzionatzen an diren eta aipatu berri ditugun ezaugarriak biltzen dituzten herrietako Euskara Taldeak. Horietaz gain, badira beste batzuk oinarriak
finkatuta dituztenak (batzuk aurkezpenak ere
eginda). 20 horietatik gehienak Gipuzkoan (15),
4 Bizkaian eta 1 Araban.
Talde gehienak lehen azaldutako 3 aldagaien
inguruan osatu dira:
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"AEDk euskararen aldeko dinamika ez alderdikoia eraikitzea lortu zuen. Honi da herri honi
egin dion aportaziorik interesgarriena".

• Elkarteen sorrera-prozesuan partehartu
dutenen artean aurreko hamarkadan euskararen
aldeko herri-ekimenean ihardundako jendea
dago. Zaharren eskarmentua eta berrien gaztetasuna uztartu dira.
• Txepetxen lanak gidatu du teorikoki eragileen iharduna.
• A.E.D. izan da hain beharrezkoa izan den
erreferentzia.
Elkarte hauen ezaugarri amankomuna, pentsakera desberdineko euskaltzaleak bildu izana
da, honek, euskaldungoarengan erreakzio positibo bat («bazen garaia» modukoa) eragin duelarik. Aurkezpen «jendetsuak» ezagutu dituzte
talde gehientsuenek.
Espazio sinbolikoa nuklearizatu egin da,
hizkuntza komunitatea egituratzen hasi da eta
beren iharduna funtzio-berreskuraketan zentratu
dute.
Aurreko hamarkadako euskararen aldeko
herri-ekimenak ez zuen euskaldun kontzienteak
elkartzea lortu, ondorioz hizkuntza komunitatea
ezin izan zen egituratu, eta beraz, beren iharduna
egunerokotasunean eta funtzio berreskurapenean
kokatu beharrean (saiatuta ere seguruenik ez
zuten lortu), dinamika soziala lortzeko antzuak
izan diren diskurtsoetan kokatu zen (legeria, e.a.).
Planteamendu aldetik salto kualitatibo
honek sinesgarritasuna ez ezik praktika erreala
lortu badu ere, egunerokotasunak beste hainbat
oztopo izaten ditu, eta elcimen berri hauek antzutu ere egin ditzake.
8.2.- Euskara elkarteak
Txosten hau lantzeko burutu dugun datu-bilketaren emaitzen arabera, aipatu elkarteak 20
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herritan sortu dira. Beren ezaugarri nagusienak
honako hauek lirateke:
• Talde autonomoak dira. Organikoki, ez
dute loturarik, ez udalerriko beste taldeekin, ez
nazio mailako erakundeekin.
• Gipuzkoako erdi-mailako udalerrietan
daude (10.000 - 30.000 biztanle).
• Udalerri horietako euskaldungoak biztanlegoaren %40-50etik gora osatzen du.
• 200 bazkidetik gora dituzte.
• Udalarekin nahiko harreman onak dituzte
(ekonomia barne) eta udal horiek Euskara Zerbitzua dute.
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