
 

     

        
 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2018KO MARTXOKO ALBISTEAK 

 

Euskarabidearen aurrekontua 2,8 milioitik 6,9ra pasa da legealdia hasi zenetik  

Horri esker hedabideen, euskaltegien, elkarteen eta tokiko entitateen laguntzak handitu dituzte. Euskararen 

institutuak egoitza bat eta bakarra izanen du, Kirol Etxean. 
 

 

Nahi dudalako! batxilergoan eta lanbide heziketan euskarazko ikasketak sustatzeko Kanpaina  

Aurreko urteetan bezala aurten ere Bilboko Udalak, Bizkaiko hainbat udalerrirekin batera, abian jarri du Nahi 

dudalako! kanpaina. Kanpainaren helburu nagusia da DBH euskaraz egin duten gazteek hortik aurrerako 

ikasketak ere euskaraz egitea. 
 

Hizkuntza Erabileraren Kale Neurketaren emaitzak aurkeztu dira Nafarroako Parlamentuan  

Pasa den martxoaren 9an, Nafarroako Parlamentuko Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetarako 

Batzordeak gonbidatuta Soziolinguistika Klusterrak lan saio batean parte hartu zuen Hizkuntzen Erabileraren 

Kale Neurketaren emaitzak aurkezten. 

24 ordu ditu euskarak Trebiñun  

Banaketa administratiboaz harago, egunerokoan euskaraz aritzeko zailtasun eta oztopo ugari dituzte 

Trebiñun. Hala ere, asko dira goizetik hasita iluntzera bitarte enklabean ere euskaraz bizi daitekeela 

erakusten duten trebiñarrak. Euskal erakundeen aldetik laguntza gehiago galdegin dituzte. 
 

Euskarazko bideoak nahieran, JarriON aplikazioarekin  

JarriON aplikazioa aurkeztu dute, euskarazko edukiak nonahi eta noiznahi kontsumitzea ahalbidetzen duen 

App-a. Kontsumoa gero eta pertsonalizatuagoa den garaiotan, App honen bidez, herritarrak erabakiko du 

noiz ikusi nahi duen zer eta aplikazioa euskarazko hedabide nagusien sorkuntzatik elikatuko denez, eduki 

asko izango dira eskuragarri.  
 

 

Bai Euskarari sarean ere  

Bai Euskarari Elkarteak sarean dauden denda eta zerbitzuei eskainitako ziurtagiri berria aurkeztu du Bai 
Euskarari Elkarteak eskaintzen duen ziurtagiriak esparru digitalera jauzi egin du. Gaur egungo bizimodu eta 
kontsumo joerei egokitzeko helburuarekin, ziurtagiri berria sortu du zerbitzua eta produktuak sarean 
eskaintzen dituzten webguneentzat: “Bai Euskarari, Sarean” ziurtagiria hain zuen ere. 

Martxoaren 8ko greba feministatik irakaspenik euskalgintzetan?  
Martxoaren 8ko grebak astindu ditu han eta hemen egitura batzuk. Ikusiko dugu astinaldi horiek iraunkor 
eta finko bihurtzen dituzten emakumeek*. Espero dezagun baietz. Azken urteotan euskalgintzetatik 
feminismoei begira egon gara eta, nire ustez, egun horretako mobilizazioetatik gako batzuk atera 
ditzakegu. Iritzi artikulua da. 
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