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Oiartzungo udalak euskara hutsez funtzionatzeko plana jarriko du abian 
Horren eragina ez da bakarrik udalera mugatuko, erakundearekin harremana duten enpresa, erakunde, elkarte 
eta herritarrei ere eragiten baitie. Pixkanaka, \\\"Udalak eta biok, euskaraz\\\" dinamika hasi da xedea egia 
bihurtzen. 
Oarsoaldeko hitza:  http://oarsobidasoa.hitza.info/2014/05/28/oiartzungo-udalak-bere-barneko-euskara-
planaren-berri-eman-die-herritarrei/ 

Errenteriako Udalarekin lankidetzarako hitzarmena sinatu du Bai Euskararik 
Lankidetza hitzarmenaren helburua da bi erakundeen indar eta ahaleginen sinergiak batu eta arlo 

soziekonomikoan euskararen erabilera areagotzen jarraitzea. Hitzarmenari esker, Bai Euskarari Ziurtagiria lortzen 
duten entitateei bere kostuaren zati bat diruz lagunduko die Errenteriako Udalak. Sustapen kanpainan parte 
hartuko dute Errenteriako Udalak, Lau Haizetara Euskara Elkarteak eta Errenkoalde Merkatari Elkarteak. 

Bai euskarari:  http://www.baieuskarari.org/bai/210-errenteriako-udalak-eta-ziurtagiriaren-elkarteak-
lankidetzarako-hitzarmena-sinatu-dugu 

LANSAREAN aurkeztu dute, enpresa eta profesional euskaldunek elkar ezagutzeko 

erreminta 
Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkarteak arlo soziekonomikoaren euskalduntzean eragitea du helburu eta 
Enpresarean-en bitartez urrats esanguratsuak egin ditu. Lansarean.org helburu horretan bidea egiteko tresna 
berria da. Lansarean.org-en, enpresek beren lan-eskaintzak jarri ahal izango dituzte; lan bila ari diren 
profesionalek, curriculum-ak igo eta lan-eskaintzetan izena eman ahal izango dute. 
Bai euskarari:  http://www.enpresarean.org/berriak/ikusi/2014-05-27/lansarean-aurkeztu-dugu-enpresa-eta-
profesional-euskaldunek-elkar-ezagutzeko-erreminta 

  

Euskara lehenesten duten udalak salatzeari uztea galdegin dio Bizkaiak Urkijori 
Carlos Urkijo Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkariaren jarrera "espainiar ultranazionalismoaren eredu" dela 

adierazi du EH Bilduko bozeramaile Irune Sotok, eta salatu du "mehatxua" darabilela udal guztien ekintzak 

susmopean jartzeko. Urkijoren jarrera "inposatzailea" eta "erasokorra" da haren ustez. 
Berria:http://www.berria.info/albisteak/92369/euskara_lehenesten_duten_udalak_salatzeari_uztea_galdegin_dio_
bizkaiak_urkijori.htm 

Poztasunetik euskara bizitzeko jarrera berria: “Poziktibity” 
EiTBren lankidetzarekin batera egindako proiektu honek euskararen erabilera bultzatzea du helburu. Hezkuntza, 

Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua den Cristina Uriartek eta Hizkuntza Politikarako sailburuordea den Patxi 
Baztarrikak, “Poziktibity” proiektua aurkeztu dute Bilboko Bizkaia Aretoan. Ekitaldi honetan EiTB-ko zuzendaria 
den Maite Iturbek, Errealeko futbolaria den Imanol Agirretxek eta Athletic-eko aurrelaria den Aritz Adurizek hartu 
dute parte ere. 
Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1401169013 

 
Udako barnetegiak 2014 
Urtero bezalaxe, uda euskara ikasten eman nahi duen jendeari zuzendutako barnetegi-eskaintza zabala 
dago.Hona hemen Habek eskainitako aukerak. 
Habe: http://www.habe.euskadi.net/s23-

4728/eu/contenidos/noticia/udako_barnetegiak_2014/eu_2012/index.shtml 

EUS domeinuetan aitzindari bihurtzeko: baldintzak eta prozedura 
Jada abian da fase hau. .EUS domeinuak 90 aitzindari izango ditu, 90 webgune, 6 hilabetez ikusgarri izango diren 
.EUS domeinu-izen bakarrak izango direlarik. Norbanako, elkarte, instituzio publiko eta enpresei aintzindari 
izateko deia egin diete. 
Sustatu: http://sustatu.com/1398679058?utm_source=rss&utm_medium=feeds 

 Gazteen euskararen erabileraz 
“Gazteek euskarazko ikus-entzunezkoak kontsumitzea nahi bada, gazteentzako propio sortutako produktuak 
ekoitzi behar direla defendatzen du Amaia Pavonek Ikus-entzunezkoen Komunikazioan adituak.  
Unibertsitatea.net: http://www.unibertsitatea.net/aktualitatea/amaia-pavon-gazteek-ikus-entzunezkoen-bitartez-
interpretatzen-dute-mundua-eta-haien-bidez-eraikitzen-dute-taldearen-identitate-soziala 
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