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Euskara udalen kontratazioetan kontuan har dadila defendatu du Jaurlaritzak  
HPSko buruak esan du administrazio guztiak, baita estatuko administrazioa ere, EAEn, behartuta daudela herritarren 

hizkuntza eskubideak babestera eta kontratazio administratiboak ez direla salbuespen: “Zeharkako kudeaketaren 
bitartez eskaintzen diren zerbitzu publikoak ere ez daude betebehar honetatik salbu” 
Argia: http://www.argia.com/albistea/patxi-baztarrikak-udalek-kontratazioetan-hizkuntza-irizpideak-kontuan-hartzea-defendatu-du  

 
'Hizkuntz irizpideei eutsiko diegu'  
 Gipuzkoako udalek kontratazio politikan hasitako bideari segituko diote: euskaraz jakitea «ezinbesteko» baldintza 
izango da  
Berria:  http://paperekoa.berria.info/harian/2014-03-19/012/001/hizkuntz_irizpideei_eutsiko_diegu.htm   

Osakidetzak erabiltzaile berrien hizkuntz erregistroa egingo du  
Ekainera bitartean erabiltzaile berrien erregistroa egingo dute eta haiei galdetuko diete zein hizkuntza lehenesten 
duten Osakidetzarekiko harremanetan. Ohiko erabiltzaileei lehen arretako zerbitzuetan galdetuko diete eta norberaren 
datuen artean gordeta geratuko da. Galdetzeak ordea, ez du derrigorrez esan nahi eskatutako hizkuntzan aritzeko 
aukera emango dutenik. 
Argia: http://www.argia.com/argia-astekaria/2405/osakidetzak-erabiltzaile-berrien-hizkuntz-erregistroa-egingo-du  

 
Euskara internet bidez ikasteko ikastaro irekia.  

HABE erakundeak "Murgilduz" izeneko ikastaroa sareratu du B2 eta C1 mailetarako. Ikastaroa herritar guztientzat 
irekia da eta dohainik  
Erabili.com:  http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1392634154  

Euskaraz ikasi nahi duten hiru haurretatik birentzat tokirik ez Iruñean 
Hala nahi duten hiru haurretatik batek baino ez du euskaraz ikasiko: datorren ikasturterako Iruñeko haur eskoletan 
eskaintzen diren tokietatik %11,7 baino ez dira euskaraz  eta ez dira nahikoa egin diren 466 eskariei erantzuteko 
Argia.: http://www.argia.com/albistea/iruneko-euskarazko-haur-eskoletarako-eskaria-eskaintzaren-hirukoitza-da

 
Gaelikoaren alde lasterka  

Martxan da Rith lasterketa, gaelikoaren alde Irlandan egiten den lasterketa, Korrikaren antzekoa; hilaren 15ean 
bukatuko da, Belfasten, 700 kilometro inguru egin ondoren. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/plaza/2014-03-11/040/001/gaelikoaren_alde_lasterka.htm

 
Hizkuntzen arloko hainbat mitori aurre egiten  dien elkarrizketa:Juan Carlos Moreno 

hizkuntzalaria 

La 2 telebista kate espainiarrak elkarrizketa egin zion Juan Carlos Moreno Cabrera  katedradunari eta hizkuntzen 
arloko hainbat aurreiritzi hankaz gora jartzen ditu, besteak beste gaztelania eta Espainiako bestelako hizkuntzen 
arteko aurreiritziak agerian uzten ditu eta inperialismo linguistikoaz dihardu. 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rA2ghdnDoDM&feature=youtu.be

'Euskaraz bizi eguna' Gasteizen   

Euskaraz Bizi Eguna apirilaren 5ean izango da Gasteizen. 'Ez gara espaloitik jaitsiko. Euskaraz bizi!' lelopean jaia eta 

aldarrikapena uztartuko ditu Euskal Herrian Euskarazek antolatu duen jaiak. 
Hirinet.net: http://hirinet.net/euskararen-agenda/berriak2/euskaraz-bizi-eguna-gasteizen  

Euskarak aisialdi egitasmoetara irten behar du 
Euskararen inguruan egindako ikerketek esaten digute euskararen ezagutza hazten ari dela, haur eta gazteengan 
bereziki. Baina ingurura begiratuta, sarri entzuten ditugu gaztetxoak erdaraz kalean. Fenomeno hori aztertu du aste 
honetan Kike Amonarrizek gidatzen duen ‘Tribuaren Berbak’ saioak.  
Blogseitb: http://www.blogseitb.net/euskara/2014/03/06/euskarak-aisialdi-egitasmoetara-irten-behar-du/  

Hogeita bat film animaziozkoak, euskaratuta  

Jendea lan handia egiten ari da pelikulen azpidatziak euskaratzen, Azpitituluak.com webgunean ikus daitekeen bezala. 

Orain arte itzulitako film gehienak helduentzakoak izan dira, baina dagoeneko badago sorta eder bat, animaziozko 
filmez osatua, gehienak publiko gazteari begira egindakoak. 
Sustatu: http://sustatu.com/azpitituluak/1394022075?utm_source=rss&utm_medium=feeds

Kontseiluak Espainiako eta Frantziako estatuen aspaldiko erasorik handiena salatu du 
Kontseiluak 2013ko Hizkuntza-politiken urtekaria argitaratu berri du, laugarrenez. Iaz, hizkuntza politiketan gehien 

errepikatu den gertakaria Frantziako eta Espainiako estatuen aldetik jasandako esku-hartzea izan da.  
Argia: http://www.argia.com/argia-astekaria/2409/kontseiluak-espainiako-eta-frantziako-estatuen-aspaldiko-erasorik-handiena-salatu-du
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