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Barrengo bilkura berezia
Bilbon, Egoitzan, 2016ko urriaren 28an

Aleman, Sagrario, 
Arejita, Adolfo,
Azkarate, Miren,
Coyos, Jean-Baptiste,
Davant, Jean-Louis,
Goenaga, Patxi,
Iñigo, Andres,
Irazu, Jose “B. Atxaga”,
Kaltzakorta, Jabier,
Kintana, Xabier,
Lakarra, Joseba,
Oihartzabal, Beñat,
Oñederra, Miren Lourdes,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Toledo, Ana,
Uribarren, Patxi,
Urrutia, Andres,
Zabaleta, Patxi eta

Zalbide, Mikel.

Osa, Erramun eta
Zabaleta, Joseba.

 Ezin etorria adierazi dutenak: Aurelia 
Arkotxa, Patxi Salaberri, Joan Mari To-
rrealdai eta Xarles Videgain.

Batzarra, 2016ko urriaren 28an, osti-
ralean, egin da Bilbon, egoitzan. Gai 
bakarra Euskaltzaindiaren Zuzendaritza 
hautatzeko bozketa izan da.

Barne-erregelen 66.3 xedapenak  
honakoa jasotzen du: "Bozketarako 
orduan, Euskaltzaindian izendatu za-
harrena buru eta izendatu berriena 
idazkari izango dira mahaia osatzean". 
Gauzak horrela, Jean-Louis Davant 
buru eta Jabier Kaltzakorta idazkari 
izan dira.

Jean-Louis Davantek euskaltzain guz-
tiak agurtu eta etorririkoen zerrenda 
eta ahalak irakurri ditu. Quoruma ba-
dela egiaztatu ondoren, urriko Barren-
go bilkura bereziari hasiera eman zaio. 
Buruak karguen hautatzea Arautegia-
ren 5., 28., 29., 30., 31. eta 32. artiku-
luen eta Barne-erregelen 13., 65., 66., 
67. eta 68. artikuluen arabera egingo 
dela gogorarazi du. 

Miren Azkaratek hitza eskatu eta 
batzar egunera arte hautagaiak zeint-
zuk diren ez jakitea ohikoa ez dela 
iritzi dio. Era berean, Zuzendaritza 
hautatzeko prozedurari buruz gogoeta 
egin dadin proposatu du, Barne-erre-
geletan eguneratzeak edo aldaketak 
eginez. Duela hiru urte azaldu zue-
la arrangura bera Osoko bilkuran. 
Andres Urrutiak esan du duela hiru 
urte (2013ko apirilaren  26an) izaniko 
eztabaida bere osotasunean gogora 
ekartzea komeni dela. Horiek horrela, 
M. Azkaratek esanikoari hurrengoan 
erantzuteko eskubidea gordetzen due-
la adierazi du.
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Andres Urrutiak Zuzendaritzako kide izan direnek beren buruak aurkezteko eta, 
Barrengo bilkura bereziaren konfiantza lortuz gero, segitzeko asmoa dutela aditzera 
eman du. Halaber, datorren urtean egin behar diren Barne jardunaldietan Bar-
ne-erregelak aldatzeko edo eguneratzeko aukera egongo dela adierazi du.

Patxi Goenagak euskaltzainek botoa emateko unean alde, kontra, zuri edo beste 
izen baten alde egin dezaketen galdetu du. Hala egitea hobetsi dute euskaltzainek.

Miren Lourdes Oñederrak gauzak nola diren galdetu du, ea berak bere izena 
aurkez dezakeen gaurko bilkuran, hain zuzen ere. Hala egin dezakeela adierazi zaio, 
Arautegiaren eta Barne-erregelen arabera.

Ondoren, J.-L. Davant bilkuraren buruak Jagon sailburua izateko euskaltzainen 
batek bere hautagaitza aurkezten duen galdetu du.

Jean-Baptiste Battittu Coyosek hitza eskatu eta aldi berrian Jagon sailburua izate-
ko bere hautagaitza aurkezten duela jakinarazi du. 

J.-L. Davantek besterik dagoen galdetu du. Halakorik egon ez denez, hautagaitza 
botoetara eraman da, emaitza ondorengoa izanik: hautagaiaren alde 21 boto, 2 zuri 
eta ezezko bat. J.-L. Davantek zorionak eman dizkio J.-B. Coyosi.

J.-B. Battittu Coyosek hitza eskatu eta eskerrak eman dizkie euskaltzainei erakutsi-
riko konfiantzagatik.

Segidan, J.-L. Davantek Iker sailburua izateko euskaltzainen batek bere hautagaitza 
aurkezten duen galdetu du. 

Adolfo Arejitak hitza eskatu eta aldi berrian Iker sailburua izateko bere hautagaitza 
aurkezten duela jakinarazi du.

J.-L. Davantek besterik dagoen galdetu du. Halakorik egon ez denez, hautagaitza 
botoetara eraman da, emaitza ondorengoa izanik: hautagaiaren alde 19 boto, 4 
zuri eta boto bat Andoni Sagarna euskaltzainaren alde. Emaitzen berri eman os-
tean, J.-L. Davantek zorionak eman dizkio A. Arejitari.

A. Arejitak hitza eskatu eta eskerrak eman dizkie euskaltzainei erakutsiriko ba-
besagatik.

J.-L. Davantek Euskaltzaindiaren diruzaina izateko euskaltzainen batek bere hau-
tagaitza aurkezten duen galdetu du.
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Sagrario Alemanek hitza eskatu eta aldi berrian diruzain izateko bere hautagaitza 
aurkezten duela jakinarazi du.

J.-L. Davantek besterik dagoen galdetu du. Halakorik egon ez denez, hautagaitza 
botoetara eraman da, emaitza ondorengoa izanik: hautagaiaren alde 21 boto eta 3 
zuri. Emaitzen berri eman ostean, J.-L. Davantek zorionak eman dizkio S. Alema-
ni. Azken honek hitza eskatu eta eskerrak eman ditu.

J.-L. Davantek Euskaltzaindiaren idazkari izateko euskaltzainen batek bere hauta-
gaitza aurkezten duen galdetu du.

Xabier Kintanak hitza eskatu eta bere hautagaitza aurkeztu du.

J.-L. Davantek besterik dagoen galdetu du. Halakorik egon ez denez, hautagaitza 
botoetara eraman da, emaitza ondorengoa izanik: hautagaiaren alde 18 boto, 4 
zuri eta 2 ezezko. Emaitzak irakurri ostean, J.-L. Davantek zorionak eman dizkio X. 
Kintanari. Azken honek hitza eskatu eta bildutakoei eskerrak eman dizkie.

J.-L. Davantek Euskaltzaindiaren buruordea izateko euskaltzainen batek bere 
hautagaitza aurkezten duen galdetu du.

A. Urrutiak hitza eskatu eta adierazi du X. Videgain kanpoan dagoela, baina 
idatzi bat igorri duela, ondokoa esaten duena: "Ene burua aurkezten dut azken 
urte hauetan izan dudan kargua hemendik aurrera ere betetzeko, hots, Ipar Euskal 
Herriko arazoen arduradun izan eta euskaltzainburuorde izateko".

J.-L. Davantek besterik dagoen galdetu du. Halakorik egon ez denez, hautagaitza 
botoetara eraman da, emaitza ondorengoa izanik: hautagaiaren alde 17 boto eta 7 
zuri. Emaitzak irakurri ostean, J.-L. Davantek zorionak eman dizkio X. Videgaini.

J.-L. Davantek euskaltzainburua izateko euskaltzainen batek bere hautagaitza aur-
kezten duen galdetu du.

A. Urrutiak hitza eskatu eta bere hautagaitza aurkezten duela adierazi du.

J.-L. Davantek besterik dagoen galdetu du. Halakorik egon ez denez, hautagaitza 
botoetara eraman da, emaitza ondorengoa izanik: hautagaiaren alde 20 boto, 2 
zuri, ezezko bat eta boto bat Miren Azkarateren alde. Emaitzak iragarri ostean, J.-L. 
Davantek zorionak eman dizkio A. Urrutiari.

Azken honek, erakutsitako konfiantza eskertu eta Zuzendaritzak batzordeen, lan-
taldeen, egitasmoen eta zerbitzuen lana aurrera eramaten saiatuko dela adierazi 
du. Bereziki bi gai azpimarratu ditu: batetik, aldi berrian, Euskaltzaindiaren jardu-



na gidatuko duen Plan Estrategikoa berritzeak daukan garrantzia; bestetik, Akade-
miaren mendeurreneko lanak eta ospakizunak, 2018-2019 tartea hartuko dutenak. 

 Eta besterik ez dela, goizeko 11:00etan Barrengo bilkura berezia bukatutzat eman 
da.

 

  

  Jean-Louis Davant,          Jabier Kaltzakorta,

  Barrengo bilkura bereziko burua Barrengo bilkura bereziko idazkaria
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