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Lezoko udala: euskara sustatzeko hitzarmena sinatu dute udalak eta bederatzi elkartek 
Lezoko elkarteen jardunean euskara sustatu nahi du udalak eta horretarako, hitzarmengintza egitasmoa abiatu du. 
Bederatzi elkartek egin dute bat eta gaur eguerdian bertan sinatu dituzte hitzarmenak. Lezoko Udalak bultzatutako 
egitasmoa, Ttakun elkarteak kudeatuko du eta horren arabera hainbat konpromiso hartu dituzte parte hartuko duten 
elkarteek euskara sustatzeko egunerokoan. Udalak eta Ttakunek, bitartekoak jarriko dituzte elkarte horien errealitatea 
euskaldunagoa bilakatzeko bidean 

Oarsoaldeko Hitza: http://oarsoaldea.hitza.eus/2015/03/25/euskara-sustatzeko-hitzarmena-sinatu-dute-udalak-

eta-bederatzi-elkartek/  

Carrefour Oiartzunen bezero euskaldunekin ohiko harremanetan euskaraz moldatzeko 

ikastaroa  
Carrefour Oiartzunen 2004. urtetik dute euskara plana martxan. Motibazioan, ezagutzan eta erabileran eragiteko 
askotariko ekintzak egin dituzte orain arte; horren haritik, iaz, Bikaineko oinarrizko ziurtagiria eskuratu zuten. Hainbat 
eremutan eragin ondoren, orain, bezeroekin euskarazko harremana ziurtatzea jarri dute erronkatzat 

Lantalan: http://www.lantalan.com/bestelakoak/carrefour-oiartzunen-bezero-euskaldunekin-ohiko-harremanetan-

euskaraz-moldatzeko-
ikastaroa?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LanaEuskalduntzeko+%28lana
+euskalduntzeko%29

Errenteriako Udala: Dendetan euskararen erabilpena sustatzeko kanpaina abiarazi dute 
Errenteriako Udalak herriko merkataritzan euskararen erabilpena sustatzeko urteroko kanpaina jarri du martxan. 
Euskara Departamendua da sustapena dinamizatuko duena, eta merkatari guztiei eskutitz bat bidaliko diete, zerbitzuen, 
diru laguntzen eta Bai Euskarari ziurtagiriari buruzko informazioaren berri emateko. Aurten arreta berezia eskainiko diete 

ile apaindegiei eta Biteri kaleko zein Beraun auzoko komertzioei ere. 

Oarsoaldeko Hitza: http://oarsoaldea.hitza.eus/2015/03/09/dendetan-euskararen-erabilpena-sustatzeko-

kanpaina-bairazi-dute/

Europako hizkuntza aniztasunaren goi bilera 
Europako hizkuntza aniztasunaren goi bilera proiektua gizarte eragileen, antolakundeen eta adituen arteko prozesu bat 
zabaltzea izango da, hizkuntzen arteko berdintasuna bermatzeko protokolo bat jorratzeko eta horren ondorioak 
nazioarteko goi bilera batean aurkezteko. 

Kulturklik: http://www.kulturklik.euskadi.net/lang/eu/europako-hizkuntza-aniztasunaren-goi-bilera-cumbre-

sobre-la-diversidad-linguistica-europea/

 "Euriak blaitu bagaitu ere,Korrika uholdea izan da" 
Korrikaren antolatzaileek hemeretzigarren edizioaren balorazioa egin eta euskahaldun guztiei eskerrak eman dizkiete. 
AEKren familia osatzen dutenak hunkiturik daudela adierazi ostean, “euriak blaitu bagaitu ere, Korrika uholdea izan da, 

jende uholde beroa euskararen garra hamaika egunez pizturik izan duena”, adierazi du Asier Amondo arduradunak. 

Argia: http://www.argia.eus/albistea/euriak-blaitu-bagaitu-ere-korrika-uholdea-izan-da

Hizkuntza aniztasuna bermatzeko protokoloa landuko du Kontseiluak Donostia 2016an 
Hizkuntzen arteko berdintasuna nazioartean bermatzeko protokolo bat ezarri nahi du Kontseiluak eta Donostia 2016k 
sustatuko duten Europako Hizkuntza Aniztasunaren Goi Bilerak. 

Argia: http://www.argia.eus/albistea/hizkuntza-aniztasuna-bermatzeko-protokoloa-landuko-du-kontseiluak-donostia-2016n

Euskara planak euskaraz egitea ez du onartu Urkijok 
Altzoko Udala auzitara eraman du gobernu ordezkariak, euskara plana euskaraz bidali diolako.  Euskarazko akten ostean 
hasi da planen aurka.  

Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/1851/015/001/2015-03-

27/euskara_planak_euskaraz_egitea_ez_du_onartu_urkijok.htm

Mintzanet-ek bidelagunak behar ditu 
Bidelagunak euskaldun jantziak dira, baina ez dute titulurik behar. Helburua ez baita eskola ematea, ordu erdian edo 
ordubetean euskara lasai praktikatzeko aukera izatea baizik. Lagundu nahi dutenek zehazten dute maiztasuna: astean 
behin, bitan edo hirutan, hamabostean behin… 

Zuzeu: http://zuzeu.eus/2015/03/15/mintzanet-bidelagunak/

Kataluiniako enpresek gaztelaniaren inposizioa jasaten dutela salatu dute 
Gaztelania erabiltzeko enpresek jasaten duten presio legalak 14 aldiz gainditzen du katalana erabiltzeko daukatena. 

Plataforma per la llengua: https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2798/denunciem-la-desmesurada-imposicio-

del-castella-que-pateixen-les-empreses-a-catalunya 
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