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2018an omenduak izan diren 
Euskaltzaindiko kideak

Radio Bilbaoren Bikaintasun Saria Euskaltzaindiari

Apirilaren 17an, Bilboko Alondegian (Azkuna Zentroa), Radio Bilbaoren (SER 
Irrati katea) Euskara ataleko Bikaintasunaren saria jaso du Euskaltzaindiak. Hone-
la, ehun urtez Akademiak "euskararen zaintzan eta erabileran egindako lan esker-
ga" saritu nahi izan dute Radio Bilbao irratiko arduradunek.

Andres Urrutia euskaltzainburuak jaso du golardoa, baina hitzaldian argi utzi 
nahi izan du "kolektibo zabal baten izenean" jasotzen duela beste sari hau.

Arabako Foru Aldundiak Urrezko Domina eman die Eusko Ikaskuntzari eta 
Euskaltzaindiari

Arabako Foru Aldundiak, 2018ko Arabako Domina eman die Euskaltzaindia-
ri eta Eusko Ikaskuntzari, bi erakunde horiek sortu zireneko 100. urteurrenean. 
Apirilaren 28an, Artium museoan ospatu den ekitaldian, bi erakundeek Araba-
ren eta Euskal Herriaren hizkuntza, gizarte eta kultur ondarearen sustatzaile eta 
eragile moduan egindako "lan itzel eta goresgarria" goraipatu du Ramiro Gonzá-
lez Arabako diputatu nagusiak. “Eskerrik asko Eusko Ikaskuntza eta eskerrik asko 
Euskaltzaindia. Gure hizkuntza eta gure ondare kulturala, soziala, eta historikoa 
ulertzen eta gordetzen lagundu diguzue. Gure gizartea hazten jarraitzeko bi erakun-
de ezinbesteko zarete”, azpimarratu du Gonzálezek.

Euskaltzaindiaren Zuzendaritzako ordezkari ugari bildu da Artium museoan, 
euskaltzain oso, urgazle eta Akademiako beste langileekin batera. Andres Urrutia 
euskaltzainburuak "lanean jarraitzeko beste arrazoi bat" ikusi du aitortza honetan. 
"Orain dela ehun urte bezala, euskal gizarteari zerbitzatzeko gaude -gogoratu zuen 
bere hitzaldian Urrutiak-, eta egungo teknologia berriak baliatuko ditugu gure lana 
gizarteari eskaintzeko, iraganari so egiteak ez baitu etorkizuna konpontzen".
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Bilboko Liburu Azokak “Urrezko Domina” Joan Mari Torrealdairi

  Joan Mari Torrealdaik jaso du Bilboko Liburu Azokaren 48. edizioko Urrezko 
Idazluma saria. Andoni Iturbe Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura zuzendariaren 
eta Asier Muniategi Azokako arduradunaren eskutik jaso du golardoa.

Ekitaldi berean, Joxe Mari Sors Elkar-eko kudeatzaileak Torrealdairen ibilbidea 
aletu du. Ilusio handia egin dio Torrealdairi sari berriak, lumak sinbolizatzen due-
lako urteetako bere lana eta bere jardun intelektuala. "Luma honetan irudikatzen 
dut euskarari egin zaizkion irain, zigor eta injustizien kontra erabili dudan espiri-
tu kritiko salatzailea. Euskal Herriari jartzen zaizkion traba, zentsura eta politika 
beltzak aztertu eta agerian jarri nahi izan ditut", esan du agerpenean. Bere azken 
lanak ('Asedio al euskera' - Txertoa) ere ildo berbera jarraitzen du: "Nire lumarekin 
-gaineratu zuen- saiatu naiz erakusten Euskal Herria, bere txikian, errealitate oso 
bat dela, unibertso bat, eta euskal kultura aberatsa dela, anitza eta askotarikoa".

Adierazpen askatasunaren defendatzaile sutsua izanik, errealitateari eman dio 
hitza Torrealdaik, hots, informazio objektiboari eta datuari, sarritan iritzi kontra-
jarriei ere leku eginez.

Joan Mari Torrealdai (Forua, 1942), Teologian eta Informazio Zientzietan li-
zentziaduna. Zientzia Politiko eta Soziologian doktorea. Jakin Fundazioaren burua. 
Euskaltzain urgazle izendatua 1975eko ekainaren 27an eta oso 2007ko azaroaren 
30ean. “Bibliografiatik bibliotekara, esperantzari leihoa” izeneko sarrera hitzaldia 
irakurri zuen Foruan 2009ko urriaren 31n.

Gau Zuriak Euskaltzaindia omendu du

Bilbao 700 Fundazioak kontuan izan du Akademiaren ehun urteko jardun opa-
roa, eta gorazarre berezi bat egin nahi izan dio, zortzi eguzki-lore ”landatuz” Eus-
kaltzaindiaren egoitza nagusian (Plaza Barria, 15). Euskaltzaindiarekin batera, In-
dautxuko eskola ere omendu dute, bere mendeurrenean.
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Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxaren Manuel Lekuona saria Maria Jose Azur-
mendi soziolinguistarentzat

Azurmendi aitzindaria izan da soziolinguistika gaietan, bai eta psikosoziolinguis-
tika deitua izan den jakintza arloa garatzen ere. Nazioarte mailan hizkuntzaren 
ikerketan egindako zabalkunde lana ere ezaguna dela azpimarratu da. Beasaingo 
Alkartasuna lizeoko lehen zuzendari emakumea izan zen, baita Euskal Herriko 
Unibertsitatean (EHU) katedradun izatera iritsi zen lehen emakumeetarikoa ere. 
2000. urtean, Soziolinguistika Klusterreko bultzatzaile eta sortzailetako bat izan 
zen. Euskaltzaindiak 2018ko apirilaren 27an izendatu zuen ohorezko euskaltzain.

Azurmendi Deustuko Unibertsitateko Donostiako campuseko Ikasketa Unibertsi-
tario eta Teknikoetan aritu zen 13 urtez hainbat ikasgai irakasten, tartean soziolin-
guistikako gaiak, horretan aitzindaria izan zelarik.

Jarraian, EHUko Psikologia Fakultatean aritu zen eta zortzi urtez izan zen Psi-
kologia Fakultateko Dekanotzako kidea, Euskara dekanorde gisa. 2011n erretiroa 
hartu zuen, baina 2014ra arte luzatu zuen bizitza akademikoa, irakasle emeritu gisa 
arituz.

Quebeceko Laval Unibertsitateko ”Centre sur le Bilinguisme”-n irakasle gonbi-
datua izan zen eta 1980az geroztik zentro horren kidea izan da. Nevada-Renoko 
Unibertsitatean ere jardun du, irakasle gonbidatu gisa.

Euskaltzaindia eta Joxe Mari Iriondo ohorezko euskaltzaina, Euskal Kazetaritza 
saridunen artean

Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak antolatutako 2018 
Euskal Kazetaritza sariek irabazle hauek izan dituzte: Cesar Coca, Carmen Sar-
miento, Joxe Mari Iriondo, Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia eta ”Doce Miradas” 
bloga.

EAEko hainbat komunikabideetako ordezkariek osatutako epaimahai batek 
aukeratu zituen saridunak. Sari-emate ekitaldia azaroaren 7an izan zen, Bilboko 
BBK Aretoan.
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Euskal Kazetarien Elkarteak ematen duen Pertsonaia edo Giza Instituzioa saria 
Euskaltzaindiarentzat eta Eusko Ikaskuntzarentzat izan da, "euskararen kontserba-
zio eta defentsaren alde egindako aparteko lanagatik eta beren 100. urteurrenaga-
tik". Halaber, Kazetaritza Digitala saria ”Doce Miradas” blogarentzat izan da.

Cesar Cocak eskuratu duen Euskal Kazetariak ataleko saria, eta Adierazpen As-
katasunaren José María Portell saria Carmen Sarmiento kazetariarentzat izan da. 
Azkenik, Ibilbide Profesionalari dagokion saria Joxe Mari Iriondo kazetari eta oho-
rezko euskaltzainarentzat izan da, bere ibilbide profesional "bikainagatik".

Euskaltzaindiak Bilboko Hiriko Urrezko Domina jaso du

Bilboko Udalak hiriko Urrezko Domina eman dio Euskaltzaindiari, urriaren 
26an egindako ekitaldian, Akademia sortu zeneko ehungarren urteurrena betetzean, 
udalbatzako alderdi politiko guztiek aho batez hala erabakita.

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak urrezko domina eta diploma entregatu dizkio 
Euskaltzaindiari, eta Andres Urrutia euskaltzainburuak jaso ditu haren izenean. 

Aitortza handi hau egiteko ekitaldian Bilboko Udaleko zinegotzi guztiak izan 
dira, bai eta euskaltzain oso eta urgazle ugari ere. Ospakizun osoan zehar, txistula-
rien udal bandak zenbait pieza jo ditu. Gainera, mazolariak eta galazko zaindariak 
ere izan dira, ekitaldia arrandiaz jantziz.

Demokrazia iritsiz gero, Bilboko Udalak 20 urrezko domina eman ditu. Hona 
hemen urrezko domina jaso dutenetako batzuk: Deustuko Unibertsitatea, Erruki 
Etxea, Basurtoko Erietxea, Arte Ederren Museoa, Bilboko Ingeniaritzako Goi-mai-
lako Eskola Teknikoa, Bilboko Cocherito Kluba, Athletic Club, Merkataritza Es-
kola, Bilboko Merkataritza Ganbera edo Bizkaiko Mediku Elkargoa...
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Euskaltzaindiak Gipuzkoako Foru Aldundiaren III. Ondare saria jaso du

Epaimahaikide izan dira Felipe Juaristi idazlea, Juan Bautista Mendizabal Eus-
kal Herriaren Adiskideen Elkarteko lehendakaria, Rocio Peña arkitektoa, Susana 
Soto San Telmo Museoko zuzendaria, Maria José Telleria Kultura zuzendaria, eta 
Gabriela Vives Foru Aldundiko Ondare Historiko-artistikoaren eta Artxiboen Zer-
bitzuko burua. 

Beraz, epaimahaiak aho batez erabaki du "Euskaltzaindiak betetzen dituela aur-
tengo edizioko sariaren irabazle izateko ezaugarriak eta berezitasunak, argi eta garbi 
biltzen baititu proposamenak baloratzerakoan epaimahaiak nabarmendu dituen 
alderdi horiek guztiak". 

Epaimahaiak nabarmendu du erakundearen bizi-luzetasuna eta ibilbidea, eta ba-
lioetsi du Euskaltzaindiari saria emateko aukera bere sorreraren mendeurrena eta 
euskara batuaren 50. urteurrena betetzen denean. Hain zuzen ere, euskara batua 
gizartearen arlo guztietan aitortzen eta partekatzen den ondarea da, erakundeak 
euskara zaindu, ikertu eta bultzatzeko egindako lanari esker; lehen mailako ondare 
immateriala eta gure kultura identitatearen funtsezko adierazpena. Enfasia egin 
dute, baita ere, "erakundeak ondasun hau biziberritzeko izan duen gaitasunean, 
eta euskararen zabalkundeak eta erabilerak gure gizartean izan duen eraginean eta 
sortu duen eraldaketa kulturalean".

Ondare saria 2009an sortu zen eta bitan bakarrik eman da Euskaltzaindiak 
hirugarrena jaso duen arte: 2009an, Fermin Leizaolari, bere ibilbideagatik eta 
abian jartzen ari zen Gordailua proiektuarekin zuen loturagatik, eta 2011n, Juan 
Garmendia etnografo eta historialariari, ohiko kulturaren alderdiak eta moduak 
biltzeko, sailkatzeko eta zabaltzeko ikuspegiagatik, egindako landa-lan eta artxibo 
lanagatik, eta bere lana sozializatzeko eskuzabaltasunagatik. 

Sari-emate ekitaldia azaroaren 16an izan da.

Euskaltzaindiak Ortzadar Saria jaso du

Abenduaren 17an, Noticias Taldearen 2018 Ortzadar saria jaso du Euskaltzain-
diak. Kike Hermosilla Iparragirre argitaletxeko merkataritza zuzendariak eman 
dio saria Andres Urrutia euskaltzainburuari, Akademiaren Bilboko egoitzan. 
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