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Pasaiako Euskararen Plan Estrategikoa osatzeko lan-saioen lehenengo fasea amaitzear da  

Pasaiako Udalak datozen 10 urteetarako udalerriko euskararen erabilera sustatzeko plan estrategikoa 

osatu nahi du herritarren parte-hartzean oinarrituta. Horren berri emateko prentsaurrekoa eman du 

Udalak, Elhuyar Aholkularitzako teknikariek eta prozesuan parte hartzen ari diren hainbat herritarrek 

lagunduta. 
Oarsoarrak.net: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/pasaiako-euskararen-plan-estrategikoa-osatzeko-lan-saioen-lehenengo-fasea-

amaitzear-da 

 
Egonaldiak familia euskaldunetan 

Azken urteotan HABEk Egonaldiak Familia Euskaldunetan izeneko ekimena antolatu izan du. Aipatu 

ekimenaren helburu nagusia, euskara, inguru euskaldun batean, praktikatu eta bertako bizimodu eta 

kultura gertutik ezagutu nahi duten pertsona helduei familia euskaldun batean egonaldiak eskaintzea izan 

da. 
GFA euskara: http://www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1303125376  

 
Erdaldunak erakartzea helburu 

Udaletako euskara zerbitzuen III. Udaltop topaketen lehen egunak emandakoaren laburpena jasotzen da 

hemen eta aurkezpenaren ideia nagusiak. 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2011-04-08/012/001/erdaldunak_erakartzea_xede.htm 

Diario Vasco:  http://www.diariovasco.com/v/20110408/al-dia-local/erdaldunei-egin-behar-zaie-20110408.html 

 
Euskara sustatzeko diru laguntzak  

Euskara sustatzeko asmoz hedabide, tokiko erakunde, enpresa, informazio eta komunikazio teknologia 

proiektu eta euskalgintzako eragileen artean banatuko dituen diru laguntzak onartu ditu Eusko 

Jaurlaritzak. Orotara, 12 milioi euroko aurrekontua izango da. 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2011-04-20/010/002/euskararen_alde_12_milioi_ematea_onartu_du_lakuak.htm 

 

Gaztelaniaz badakigu  

Gauza arrunta da dendetan euskaraz badakigu kartelak ikustea. Baina dendarien eguneroko hizkuntza 

euskara dela erakusten du beste honek... jakin, badakigu gaztelaniaz ere. Bergaran ateratako argazkia da. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/n5uLq-9oBTI/1303117223

 

Irakurketa sustatzeko asmoz Irakurri, Gozatu eta Oparitu 

Topaguneak Irakurri, Gozatu eta Oparitu egitasmoaren bosgarren edizioa aurkeztu du Donostian. 

Irakurketa sustatzeko asmoz sortu den egitasmoa Hego Euskal Herriko 12 herritan gauzatuko da, tokian 

tokiko euskara elkarteen, udal liburutegien eta liburu denden elkarlanari esker.  
Topagunea: http://www.topagunea.org/kultura/irakurri-gozatu-eta-oparitu-bosgarrenez 

 
AEKren esanetan, «jendetsuena eta kohesioarena» izan da 17. Korrika 

“Eskerrik asko, mila esker, Euskal Herria. Zoragarria izan da. Beste hitzik ez daukagu”. Modu horretan 

laburtu zuten AEK-ko kideek 17. Korrika burututa sentitzen zuten poztasun eta gogobetetasuna. Honekin 

batera; negar malkoak Gasteizko kaleetan; Korrika nazioartean eta bideotan; eta Akirrok salaketaren 

bideoa. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2011-04-20/010/001/aekren_esanetan_jendetsuena_eta_kohesioarena_izan_da_17_korrika.htm 
Korrika: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/F8l5nv7jlxU/ 

Korrika: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/p3Oa4hl_Ouk/ 

Noticias de Alava: http://www.noticiasdealava.com/2011/04/15/sociedad/euskadi/negar-malkoak-gasteizko-kaleetan 

Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110418/260944/eu/Euskara-bihotzetik-mingainera-eramateko-deia-eginez-agurtu-da-Korrika/ 

Gara: http://www.gara. 

 

Katalanaren aldeko lip dub-a 

Plataforma Per La Llenguak bultzatu du ekimena eta Kataluniako hainbat elkartearen laguntzaz grabatu 

dute bideo hau. 
Lip dub per la llengua catalana: http://www.youtube.com/watch?v=kWm0gqsjuoI&feature=youtu.be 

 


