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Gipuzkoako Aldundiak
20.000 euro bideratuko ditu
Mintzanet proiektura
Euskaraz hitz egiteko aukerarik ez duten pertsonei zuzenduriko doako
zerbitzua da. Euskara ikasi nahi duenak mintzamena trebatzen lagunduko dionarekin harremanetan jarri eta sarearen bidez mintzatzen dira.
GARA | DONOSTIA

Gipuzkoako Aldundiak 20.000
euro bideratuko ditu Maramara
hizkuntza zerbitzuak sustatutako Mintzanet proiektura. Zigor
Etxeburua Aldundiko Euskara
zuzendariaren esanetan, tresna
horrek euskararen normalizazioari egiten dion mesedeagatik
babestu behar da. «Euskara doan ikasteko eskatzen ari garen
bitartean, matrikulen prezioa
murrizteko urratsak egin ditugu. Era berean, ikasitakoa praktikan jarri behar da, eta Mintzanetek euskara erabiltzeko
aukera paregabea ematen digu,
doan, teknologia berriei esker»,
adierazi zuen Etxeburuak.
Mintzanet egitasmoaren helburua euskaraz jarduteko aukera ez duen pertsona orori etxetik atera gabe euskara
praktikatzeko baliabideak ema-

tea da. Hori bermatzeko, euskaraz jardun nahi duten guztiek,
edonon daudela ere, euskaraz
eta nahi duten guztietan hitz
egiteko aukera dute www.mintzanet.net webgunearen bidez.
Diputazioak adierazitakoaren
arabera, euskaraz hitz egiteko
aukera eskaintzeaz aparte, bestelako ondorio positiboak ere
baditu Mintzanetek: «Mugak
gainditzea (distantzia, bakartze
linguistikoa edota partaideek
izan ditzaketen arazo fisikoak
edo denbora eragozpenak), askotariko euskaldunen arteko elkar ezagutza sendotzea, eta euskaldun kopurua handitzea».
Zerbitzuaren erabilera
Egitasmoa guztiz doakoa da eta
ezinbesteko bi oinarri ditu: bidelaguna eta bidelaria. Bidelaguna euskaraz dakien eta hainbat arrazoi tarteko euskaraz

egiteko aukera ez duen orori
mintzapraktika egiteko aukera
ematen dion euskalduna da, eta,
bidelaria, berriz, euskara ikasi
nahi duen ikaslea.
Horretarako erabiltzaileak
izena eman eta galdetegi bat bete behar du. Honela egitasmoaren koordinatzaileak euskara
ikaslearen aukerak, maiztasuna
eta ohiturak ezagutu ahal ditu
solaskiderik aproposena aukeratzeko. Honela elkartzen dituzte
bikoteka ikasleak eta irakasleak.
Mintzanet proiektuak munduan zehar barreiatuta dauden
euskaldunei zein Euskal Herrian
bertan daudenei euskaraz jardun ahal izateko doako aukera
ematea du helburu hasiera-hasieratik. Elkarren arteko komunikazioa bermatzeko gutxieneko euskara maila bat izatea
ezinbestekoa da bestela ezin
izango dute hitz egin.
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Medikuntzako 80 ikasle
inguru fakultatean itxi
dira, euskaraz ikasi nahi
dutela adierazteko
GARA | BILBO

Arratsaldean 80 inguru ziren, gauean gehiago, Leioako
EHUko Medikuntzako fakultatean itxi ziren ikasleak.
Euskaraz ikasteko eskubidearen aldeko protesta gaur
eguerdian amaituko da.
Aurreko lauhilekoan Eutsi
plana abian jarri zuten, euskararen aldeko mugimendua
aktibatu eta eragile desberdinak lanean hasteko helburuarekin. Aurrerapausoak
eman zituzten eta euskarak
unibertsitatean zuen «egoera tamalgarria» salatzeko
manifestazioak errektoretza
arazoaz ohartaraztea lortu
zuen.
«Mobilizazioen ostean
euskarako errektoretzak gure proposamenei kasu egitea
lortu dugu, irakasgai oso bat
eta beste batzuen zatiak euskaratuz», azaldu zuten irakurritako manifestuan. Hala
ere, ikasleek uste dute EHUk
eta Osakidetzak ez dutela
egoera aldatzeko borondaterik.

«Oraindik pentsaera berdinekin jarraitzen dute: euren
betebeharra osasungintzako
graduak eskaintzea dela, euskaraz eman zein ez. Ez da
onargarria mundu osoan
euskaraz ikas daitekeen unibertsitate bakarrean euskararen aldeko jarrera aktiborik ez egotea. Gure ardura da
jende horri begiak ireki, eta
benetako norabide aldaketa
baten beharra dagoela erakustea», azpimarratu zuten.
Osakidetzari dagokionez
esan zuten «osasungintzako
ikasleon ikasketa prozesuaren aurrean jarrera guztiz
pasiboa» nagusitzen dela.
«Euskara inertziaren esku
uzten dute, eta begi bistakoa
da, hizkuntza gutxitua izanik, inertziak egoera txartu
baino ez duela egiten».
«Gure esku dago gaurko
osasun ikasketak euskalduntzea, biharko osasun zerbitzua euskalduntzea. Bada garaia euskaldunok bigarren
mailako herritar izateari uzteko. Gure eskubidea da euskaraz bizitzea», argitu zuten.

Maroto recoge firmas en Donostia para
modificar la legislación sobre la RGI
GARA | DONOSTIA

Concentración contra el proyecto Heziberri en Gasteiz.
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Steilas denuncia «déficit
democrático» en el proceso
de constitución de Heziberri
GARA | GASTEIZ

El sindicato Steilas decidió no
acudir a la reunión convocada
ayer por el Departamento de
Educación de Lakua para hablar
sobre los borradores curriculares previstos en el plan educativo Heziberri 2020 al considerar
que este proceso está marcado
por un «déficit democrático».
Steilas denunció con su ausencia que el proceso de elaboración de los currículos «no ha si-

do todo lo participativo que debiera». Convocaron una concentración en la que manifestaron
sus impresiones: «No es participar poder hacer alegaciones a
un texto elaborado por otros. Y
menos si es el Departamento
quien fija el texto final. Ningún
representante de los trabajadores de la enseñanza ha estado en
las dos primeras fases de Heziberri en igualdad de condiciones
a otros agentes. Tampoco estaremos en la tercera fase».

El alcalde de Gasteiz, Javier
Maroto, acudió ayer por la tarde a Donostia para recoger firmas a favor de a modificación
de la legislación en sobre la
Renta de Garantía de Ingresos
(RGI).
«Mientras los partidos se
niegan a evitar los abusos y el
fraude en las ayudas sociales,
estamos viendo cómo existen
tramas que vienen al País Vasco no a trabajar y a integrarse,
porque esos tiene todo nuestro apoyo, sino a llevárselo
crudo. No a cobrar las ayudas
sociales una vez al mes, sino
tres veces como ha descubierto recientemente la Ertzaintza. Y eso sucede porque hay
quien lo permite», aseguró el
parlamentario del PP.
Su objetivo es recoger
33.000 firmas para «obligar»
al parlamento de Gasteiz a
que cambie algunos aspectos
de acceso a las ayudas sociales
contemplados en la actual ley.
Según él, lo que pide su partido es «lo mismo que hace todo el mundo en Dinamarca,
Suecia, Alemania y el Reino
Unido».
La visita de Maroto no sentó bien al Gobierno local que

la calificó como «estrategia
para destruir las políticas sociales». «Maroto es libre de
venir a pedir firmas para cambiar la ley, pero hay que recordarle que su campaña abre
una trinchera entre los ciudadanos que más necesidades
tienen, y está claro que quiere
aprovechar el momento de
crisis para destruir las políticas sociales», dijo el concejal

donostiarra de Bienestar Social, Jon Albizu.
Según él, el alcalde de Gasteiz «ha lanzado una campaña
cargada de prejuicios que fomenta la xenofobia y pone en
tela de juicio el funcionamiento de las ayudas sociales. Maroto y su partido tienen otros
ámbitos en los que puede investigar el fraude y el despilfarro del gasto público», matizó.

Javier Maroto junto Borja Semper en Donostia.
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