Osoko bilkura
Lekeition, udaletxean
2019ko abenduaren 20an

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,
Videgain, Xarles, buruordea,
Kintana, Xabier, idazkaria,
Aleman, Sagrario, diruzaina,
Arejita, Adolfo, Iker sailburua,
Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,
Azkarate, Miren,
González de Viñaspre, Roberto,
Iñigo, Andres,
Kaltzakorta, Jabier,
Peillen, Txomin,
Sagarna, Andoni,
Toledo, Ana,
Uribarren, Patxi,
Urkia, Miriam,
Zabaleta, Patxi eta
Zalbide, Mikel.
Osa, Erramun,
zegozkion gaietan.

Ezin etorria adierazi dutenak: Aurelia Arkotxa, Jose Irazu “Bernardo Atxaga”, Beñat Oihartzabal, Miren Lourdes
Oñederra eta Patxi Salaberri.
Ahalak: Aurelia Arkotxak ahala Sagrario Alemani; Jose Irazu “Bernardo
Atxaga”k ahala Andres Urrutiari; Beñat Oihartzabalek ahala Miren Azkarateri; Miren Lourdes Oñederrak ahala
Miren Azkarateri; Patxi Salaberrik ahala Andres Urrutiari.
Batzarra 2019ko abenduaren 20an,
ostiralean, 10:00etan, egin da Lekeition, udaletxean. Osoko bilkura hasi
aurretik, Koldo Goitia alkateak hurreratutako euskaltzainei harrera egin die.
A. Urrutia euskaltzainburuak euskaltzain guztiak agurtu eta etorririkoen zerrenda eta ahalak irakurri ditu.
Quoruma badela egiaztatu ondoren,
abenduko Osoko bilkurari hasiera
eman zaio.
Hasteko, E. Osa idazkariordeak argibideak eman ditu. Izan ere, Lekei-
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tioko basilikan, 12:00etan, R. M. Azkue lehenengo euskaltzainburuari omenaldia
eta lore eskaintza egingo zaizkio. Horrela, 11:30ean, Ana Otadui Bizkaiko Batzar
Nagusietako burua, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza
Politikako sailburua, Lorea Bilbao Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura
Saileko foru diputatua, Lekeitioko alkatea eta korporazioko zenbait kide batzar-aretora hurreratuko dira. Ondoren, euskaltzainak, agintariak eta herritarrak, kalejiran, Lekeitioko Andre Maria Jasokundearen elizara hurreratuko dira.

1. Osoko bilkurako (2019-11-29) bilera-agiria onestea, hala erabakiko balitz.
Oharrik ez da jaso. A. Urrutia euskaltzainburuak ahoz oharrik egin nahi den
galdetuta, ez da egin. Ondorioz, 2019ko azaroaren 29ko bilkurako bilera-agiria
onarturik gelditu da.

2. Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak. Batzorde Ahaldunduaren oharrak (XVII). Jasotako oharrak aztertu eta erabaki.
M. Urkia Batzorde Ahaldunduko idazkariak hitza hartu du. Aditzera eman duenez, azaroko bileran aurkeztutako oharrei iruzkin bakarra egin zaie, P. Zabaleta
euskaltzainak eginikoa, hain zuzen. erdara sarrerako 2. adieran ‘hizkuntza arrotza’
definitzailearen lekuan, ‘euskarari arrotza zaion hizkuntza’ jartzea eta infernuko erdara adibidea kentzea proposatzen zuen. Nolanahi ere, azaroko bileran, Batzorde
Ahaldunduak berak erdara hitza adiera bakarrera ekartzea proposatua zuen (‘Euskara ez den edozein hizkuntza; bereziki, gaztelania hegoaldekoentzat eta frantsesa
iparraldekoentzat’), bai eta adibidea ezabatzea ere. Horrela, oharra erretiratu du
Zabaletak.
P. Zabaleta euskaltzainak nabarmendu du Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutua berritzeko ireki den prozesuan, Erkidegoaz jardutean, izen desberdinak erabili direla eta anabasa dagoela. Horrela, euskarari dagozkionetan Euskaltzaindia
aholku-emaile ofiziala denez gero, proposatu du gogoetaren bat egitea eta dagokion batzordeari txosten bat eskatzea. Gaiak Euskaltzaindiaren Hiztegiarekin lo-
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turarik ez badauka ere, kontuan hartzea iritzi da eta prozesuak aurrera egin ahala,
egokia izan daitekeela, gai honen gainean, Euskaltzaindiak Eusko Legebiltzarrari
laguntza eskaintzea.

3. UZEI Euskaltzaindiaren elkarte atxiki izateko erabakia hartu.
Gai hau aztertzeko unean, M. Urkia euskaltzaina eta UZEIko kide ere badena
batzar-aretotik atera da.
Zuzendaritzak, 2019ko azaroaren 29an egindako Osoko bilkuran, UZEI Euskaltzaindiaren elkarte atxikia izateko proposamena aurkeztu zuen. Hartara, oharrak egiteko aldia ireki zen. P. Zabaleta euskaltzainak bi kezka azaldu ditu: alde
batetik, bere ustez, argitu behar da UZEIk Eusko Jaurlaritzaren babespeko elkartea
izaten jarraitzen duen eta izendapen horren ondorioak zein diren, eta beste aldetik, garbi laga beharko litzateke elkarte atxikia izateak erakarri ote lezakeen ala ez
UZEIko langileak Euskaltzaindiko langile bihurtzea enpresa segidaren bitartez.
Zuzendaritzaren izenean, A. Urrutiak argibideak eman ditu. Lehenengo galderari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren aitortza bat dela nabarmendu du, aspaldian
UZEIri egin zitzaiona eta bestelako loturarik eta mendekotasunik ez dakarrena.
Bigarrenari buruz, elkarte atxikiaren izaerak ez dakar inolaz ere berekin UZEIko
langileak Euskaltzaindikoak izatea, alde batetik, erakunde bakoitza beregaina delako eta, bestetik, elkarte atxikiaren izaerak soil-soilik zenbait egitasmoren inguruabarrean harremanak estutzeko aukerak ematen dituelako, lankidetza izaerako harremanen bidez.
Azalpenen ostean, Euskaltzaindiaren Barne-erregelen 125. artikuluan jasota dagoenari jarraituz, UZEI elkarte atxikia izateko proposamena botoetara eraman nahi
den galdetu da. Inork ez du beharrezko ikusi. Beraz, onetsirik gelditu da. Horrela,
Zuzendaritzak UZEIrekin lankidetza-hitzarmen berria egiteko ahala jaso du eta,
lankidetza-hitzarmen berria daukanean, Osoko bilkurari emango dio horren berri.

4. Esku artekoak.
4.1. Hurrengo bilkurak eta ekitaldiak. Hona hemen
• Donostian, urtarrilaren 31n, 10:00etan Osoko bilkura egingo da, Gipuzkoako Foru Aldundian.
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• Donostian, urtarrilaren 31n, 12:00etan, 2019. urtean hil diren euskaltzain
urgazle eta ohorezkoei gorazarrea egiteko, Ageriko bilkura egingo da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jargi aretoan. Hona hemen egun horretan gogoan izango diren euskaltzain urgazleak eta ohorezkoak (hil diren hurrenkeran jaso dira)
• Jon Lopategi ohorezko euskaltzaina. Hilberri txostena Xabier Amuriza ohorezko euskaltzainak irakurriko du.
• Alan Roy King euskaltzain urgazlea. Hilberri txostena Miren Azkarate euskaltzain osoak irakurriko du.
• Angel Aintziburu ohorezko euskaltzaina. Hilberri txostena Xipri Arbelbide
ohorezko euskaltzainak irakurriko du.
• Txomin Solabarrieta ohorezko euskaltzaina. Hilberri txostena Luis Baraiazarra ohorezko euskaltzainak irakurriko du.
4.2. Manex Pagola zendutako euskaltzainaren diploma. Manex zendu zen izendapen-diploma jaso gabe. Hortaz, Txomin Peillenek proposatu du 2020ko apirilean Baionan egingo den Osoko bilkuran diploma ematea familiari.
4.3. Patxi Galék Euskaltzaindiarekin lan-harremana izango du. A. Urrutiak
aditzera eman duenez, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera Patxi Galé Euskaltzaindiko langilea izango da.

5. Azken ordukoak.
Ez da egon.
Eta beste aztergairik ez dela, euskaltzain guztiei Gabon zoriontsuak eta urte berri
ona izan dezaten opatuz, Osoko bilkura bukatutzat eman da, 11:30ean.
		

Euskaltzainburua,

			

Idazkaria,

		 Andres Urrutia				Xabier Kintana
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