
 

 

     

        
 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2019KO MAIATZEKO ALBISTEAK 

Ondarea, herritarren eskura eta klik batean 

Gauzatu dira Xenpelar Dokumentazio Jardunaldiak, Amasa-Villabonako Subijana etxean. Bilaketa 

bakarra eginda, hainbat datu basetako emaitzak erakusten dituzten bilatzaile zenbaiten esperientziak 

partekatu dira. 

 

Mendian euskararen erabilera "berreskuratzeko" ekimena sortu dute 

Lemoizko Etzandarri Euskal Mendi Taldea Mendian Ere Euskaraz egitasmoaren bultzatzaileetako bat 

da. Pagomakurretik Gorbeiara ibilbidea antolatu dute maiatzaren 25erako. Proiektuaren bultzatzaileek 

azaldu dutenez, horretan parte hartzeko baldintza bakarra euskaraz egitea da.    

 

Euskal Telebista, euskararen normalizaziorako tresna eraginkorra 

Euskal Telebistak eginkizun oso garrantzitsuak bete ditu eta oraindino ere betetzen ditu euskararen 

normalizazioan alderdi guztietatik begiratuta. Hala jasota dago Euskal Telebistaren sorrera, garapena 

eta funtzioa euskararen normalizazioaren testuinguruan izeneko tesian, Asier Larrinaga EiTBko Euskara 

Zerbitzuaren buruak defendatu duena maiatzaren 8an Euskal Herriko Unibertsitateko Komunikazio 

Zientzien Fakultatean.. 

 

 
26 alderdi politikok hartu dituzte euskararen normalizazioan eraginkortasunez aurrera egiteko 
konpromisoak 
Positiboki baloratu du Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak euskara hauteskunde kanpaina eta 

instituzioetan erdigunean kokatzeko “Ez we can´t” ekimena. 31 alderdirekin egin du harreman bira 

Kontseiluak, eta hauetako 26k hartu dituzte euskararen normalizazioan eraginkortasunez aurrera 

egiteko konpromiso zehatzak. 

 
Zein hizkuntzatan komunikatzen dira euskal gazteak sare sozialetan? 

Gazte denak edo ia denak ibiltzen dira Interneten; erabilera gehienen ardatza izaten da komunikazioa 

eta kontsumoa, eta, horretarako, sare sozialak erabiltzen dituzte nagusiki: hamarretik bederatzik. Baina 

zein hizkuntzatan komunikatzen dira gazteak eta, oro har, euskal hiztunak sare sozialetan? Berriak 

zenbait aditurekin hitz egin du, eta kaleko joeren antzekoak nabari dituzte horiek.  

 
Turismo eskaintzan ere euskararen balio erantsia aztergai (UEMAk antolatuta) 

UEMAko turismo lantaldeak deituta, berrogei lagun bildu ziren pasa den asteartean Zumaian, 

turismoan euskarari balio erantsia emateari buruzko gogoetak partekatzeko eta lanerako ildoei buruz 

hitz egiteko. UEMAko kide diren herrietako turismo teknikariak, euskara teknikariak eta ordezkari 

politikoak izan ziren bileran. Besteak beste, Zumaia, Zarautz, Orio, Getaria, Zestoa, Oñati, Oiartzun, 

Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Leitza, eta Nafarroako mendialdekoak. 
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