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Abenduaren 1ean euskararen alde egitera deitu dute 

euskaraz bizitzeko aldarria kalera ateratzera dei egin du euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak. 

Heldu den abenduaren 1ean antolatu du manifestazioa Donostian. Hilaren 30ean, Kontseiluko ordezkariek 

manifestazioa iragartzeko agerraldia egingo dute, Donostiako Miramar jauregian, 18:30ean 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-10-20/016/002/abenduaren_1ean_euskararen_alde_egitera_deitu_dute.htm 

 

Donostiako udalak euskararen erabilera sustatzeko hainbat ekimen jarriko ditu martxan hiriko 

auzoetan 
Donostiako Udalak hainbat motibazio-ekintza egingo ditu aurten; besteak beste, Topagunearen zergatik ez 

eta Urtxintxaren parketarrak 
Donostiako Euskara Patronatua: : http://www.euskaraz.net/Albisteak/1348833647

 
Euskaldun petoei esker  

Duela 17 urte neska madrildar bat Gipuzkoan agertu zen, eta, hemengo mendiak eta itsasoa ikusi, 

usaindu eta sentitu ondoren, gelditu egin zen. Hasiera guztietan bezala, jende asko ezagutu zuen, 

gehienak erdaldunak, eta gutxi batzuk euskaldunak. Bereziki birekin ondo konektatu zuen, Arantxi 

Mitxelena eta Amaia Astigarragarekin, biak euskaldun petoak. Haiei esker, euskararekiko grina piztu 

zitzaion, beti euskaraz mintzatzen zirelako, nahiz erdaldunak tartean egon 
Berria:  http://paperekoa.berria.info/iritzia/2012-10-22/019/004/euskaldun_petoei_esker.htm   
 

 Ugaritu egin dira euskara ziurtagiriak eta planak eskatzen ari diren enpresak  

Administrazioen neurriek duten eragina berretsi dute lan mundua euskalduntzen jarduten duten eragileek 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-10-

06/015/001/ugaritu_egin_dira_euskara_ziurtagiriak_eta_planak_eskatzen_ari_diren_enpresak.htm  
 

Maite ditugulako dokumentala aurkeztu du Behatokiak  

Hizkuntz Eskubideen Behatokiak “Duintasun bideak” bildumako dokumental berri bat aurkeztu du Iruñean. 

Dokumental berri honek “Maite ditugulako” izena du eta Nafarroa hegoaldeko hainbat herritarrek beren 

seme-alabek D ereduan ikas dezaten nahi dutelako pairatzen duten diskriminazioa, eskubide urraketa, 

azaltzen du. 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/S9FUGcbcpOo/  
Bideoa: http://vimeopro.com/duintasun/bideak 
 

Ilusioa, sudurrez sudur 

BERRIAren Zure ziztada behar dugu kanpainarekin bat egin dute euskal aktore eta antzerkizaleek. Bideo 

ederra prestatu dute!!! Zu gabe ez garelako gu,  Zure ziztada behar dugu. Ikusi eta zabaldu inguruan. 

Ilusioa, sudurrez sudur 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/OmvrQk49uuA/  

Gipuzkoako Foru Aldundia neurri zehatzak aplikatzen ari da euskara normalizatzeko bidean  

Euskara normalizatzeko eta euskaraz bizi ahal izateko Aldundiak hartu dituen konpromiso zehatzen berri 

eman dute foru erakundeko arduradunek. "Gobernu honek lehentasuna eman nahi dio euskarari, Gipuzkoa 

lurralde euskalduna baita", Larraitz Ugarte bozeramailearen esanetan. 
Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1349164361 

 
Hizkuntzen inposaketaz  

Xabier Euskitzeren iritzi artikulua Gipuzkoako Foru Aldundiak euskararen inguruan hartutako neurriei 

buruz. 

Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/10/07/opinion/columnistas/ziritik/hizkuntzen-inposaketaz 

 
Abenduaren 3an euskararen eguna: ordurako euskarazko doodle-a ikusi nahi duzu? 

Euskararen Nazioarteko Eguna da abenduaren 3an. Eusko Ikaskuntzak, mundu osoan gure hizkuntzak 

presentzia izan dezan proposamena luzatu du: Euskal Doodle-a.Googlek ideia aintzat har dezan sare 

bidez sinadura bilketari ekin diote. 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/Im7xDikUhRw/ 
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