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Administrazioarekin euskaraz aritzea bermatu nahi du Donostiako Udalak 

Datozen bost urteetako euskara Planaren arabera, lanpostu gehiagok edukiko dute hizkuntz eskakizuna 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-07-
18/013/003/administrazioarekin_euskaraz_aritzea_bermatu_nahi_du_donostiako_udalak.htm 

Azterketa estatistiko baten arabera, euskara munduko hizkuntza arrunt eta korrienteenetakoa 

da 
Silicon Valleyko datu-zientzialari batzuek azterketa estatistikoa egin dute munduko ehunka hizkuntza konparatuz, eta 

bitxitasunaren arabera sailkatu dituzte. Euskara munduko hizkuntza arrunt eta korrienteenetakoa da. 239 hizkuntzako 

sailkapenean, 230.a da euskara (!!).Baina metodoa eta emaitzak apur bat azaltzeak merezi du, eta saiatuko gara 

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/ldH_kTI468g/1373093116 

Gureaz blai: euskaldunon kezken inguruko irratsaioa 
2012ko udazkenetik hasita, Emunek Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eta Info7rekin batera, Gureaz blai 
irratsaioa ekoitzi du. Mintzatuko gara euskaldunon kezken inguruan? Hitz egingo dugu euskaldunon sentimenduez 

gure hizkuntza nonahi erabiltzen dugunean? Konpartituko ditugu egoera horiek gainditzeko baliabideak? Euskaldunak 
aktibatzeko irratsaioa da, euskaldunei euskaraz bizitzeko deia eginaz eta, hizkuntza ikuspegitik, herritar kontziente 
aktibo bilakatzen lagunduz. Gureaz blai irratsaioaren lehen denboraldiko saio guztien bilduma. 
Lantalan: http://feedproxy.google.com/~r/LanaEuskalduntzeko/~3/wDqQ7B5b4Ac/gureaz-blai-euskaldunon-kezken-inguruko-irratsaioa 

Euskaraz bizi nahi dut herri-lasterketak bigarren urtez egingo dira  
Aurten bigarren aldiz antolatuko ditu Kontseiluak herri-lasterketak. Euskaraz bizitzearen aldeko hautua egin eta 
egindako hautu hori harrotasunez, herri-lasterketen bitartez adierazi nahi da Euskal Herriko herri desberdinetan. 
Kontseilua: http://www.kontseilua.org/index.php?id_saila=54&id_edukia=555

Babelen indarra  

Eleaniztasunaren inguruko erreportajea. Anna Solé Bruselan bizi den katalanaren esperientzia eleanitzetik abiatzen 

da. Eleaniztasunak arlo ezberdinetan dakartzan abantailak azaltzen ditu. Enpresen ikuspegia 29. minututik aurrera, 
oso interesgarria da. Batez ere, Hagen-ek ematen dituen datu zehatzak.  

La noche temática (La 2): http://www.youtube.com/watch?v=k8pYhjEq39o 

Faszinantea  
1992an erdaraz egiten genuen lana; orain ez dago dudan… Hartu bide hori, benetan faszinantea baita. Horrela amaitu 

zuen Antzuolako (Gipuzkoa) Elay enpresako Anaje Narbaizak bere hitzaldia, ekainaren 28an Bai Euskarari Sarien 
banaketa ekitaldian.. 

Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/0qa696h3wuk/  

Fagor Ederlaneko lan-bazkideak kantari eta musikari, 50. urteurreneko bideoklipean  

Fagor Ederlanen 50.urturrena ospatzeko bertako langileek Ederlantzen bideo klipa osatu dute, 40 lagunek baino 
gehiagok hartu dute parte. 
Goiena: http://goiena.net/albisteak/fagor-ederlaneko-lan-bazkideak-kantari-eta-musikari-kooperatibaren-50-urteurreneko-bideoklipean/ 

Euskararen hainbat datu  
Eustaten neurketak: 14.400 euskaldun irabazi dira EAEn; 7tik 1ek egiten du euskaraz familian EAEn. UEMA herriak: 

"gaixo dago euskara" artikulua, UEMA udalerrietako biztanleek erabiltzen duten gehien euskara kutxazain 

automatikoetan.UEMAk web gunea berritu du... 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/jxDfga1qlMk/1374058176 

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/U58pc17JWqU/1374058268 

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/Y9NcKjoglVE/1374140921325 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-07-21/013/001/gaixo_dago_euskara.htm 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-07-
19/013/003/zazpitik_batek_egiten_du_etxean_euskaraz_araban_bizkaian_eta_gipuzkoan.htm 

Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/vEk4me9C2W0/ 

 
Mihiluzeren ondarea  
Kike Amonarrizek Mihiluze programan erabilitako esapide, hitz eta jokoak jarri ditu bere blogean denon eskura. 
Hizkuntzarekin jolasean egiteko hona hemen hainbat joko eta trikimailu. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/R0yuNupvH7I/1368538437
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