
 

 

 
 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2019ko AZAROA-ABENDUKO ALBISTEAK 

54. Duragoko azoka osorik izan da.  

Durangoko Azokaren 54. edizioaren oso balorazio ona egin du kulturaren plazako antolakuntzak. 

Aurtengo edizioa emankorra, orekatua, oso jendetsua, anitza eta baikorra izan da. Aurkeztu den 

ikerketaren arabera, Azokaren eragin ekonomikoa 5’8 milioi eurokoa da. Hainbat datu 

esanguratsu jakinarazi dituzte: bisitariaren profil gaztea, Azokaz egiten den balorazio ona eta 

Azokak zenbait eragileren fakturazioan duen eragin handia. Gerediaga elkartea pozik agertu da 

54. edizioak eman duenarekin, “lau egunez Azoka osatzen dugun guztion artean ekosistema berezi 

honi bizia eman diogulako”. 

Astebeteko egonaldia egin dute Hondarribin, hizkuntza gutxituen biziberritze prozesua aztertzeko  

Erasmus+ programaren bitartez Zizurkilgo zortzi gazte, Elgoibar, Donibane Garazi eta Irlandako 

beste 24 gazterekin batera izan dira, euskararen eta gaelikoaren inguruko kezkak partekatu 

dituzte.  

Euskararen Egunerako adierazpen bateratua: ‘Bide berriak, modu berriak’.  

UEMAk, Eusko Jaurlaritzak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek, Gasteizko, Bilboko 

eta Donostiako udalek eta EUDELek adierazpen instituzional bat adostu eta kaleratu dute 

abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna dela eta. Bide berriak, modu berriak. Ongi etorri 

etorkizunera’ izenburupean, erakunde hauek nabarmendu dute ezinbestekoa dela euskara 

“etengabe eguneratzea, eraberritzea eta irudimenez biziagotzea”. “Argi erakusten ari gara 

euskalgintzan ari garen guztiok prest gaudela, eta gogotsu, irakaspena barneratzeko eta praktikan 

mamitzeko”, azpimarratu dute. 

Errigora: 200.000 euro gehiago, euskarari puzka  

Inoiz baino saski gehiago banatuko dituzte aurten Errigorako kanpainan. Iker Ajuriagerra 

Errigorako kidea pozik agertu da, euskara sustatzeko ekimenei egindako ekarpenean ere eragina 

izango duelako.  

Hainbat entitatek bat egin dute Euskaraldiarekin 'ariguneak' sortzeko 

Mota guztietako hainbat entitatek 'ariguneak' (euskara erabiltzeko babestutako guneak) sortzeko 

prozesua jarri dute abian, 2020ko azaroaren 20tik.en Euskaraldiaren bigarren edizioarekin bat 

eginda. Bilboko Itsasmuseum-en egindako ekitaldi batean aurkeztu dituzte ekimenarekin bat egin 

duten lehenengo 15 entitateak. Mota, tamaina, jatorri eta sektore desberdinetakoak dira 

entitateak. Datorren urte amaierari begira 'ariguneak' sortzeko baldintzak aztertzeko, 

identifikatzeko eta sustatzeko konpromisoa hartu dute. 
 

 

https://zuzeu.eus/kultura/54da-balorazioa/
https://ataria.eus/zizurkil/1575276871829-astebeteko-egonaldia-egingo-dute-hondarribin-hizkuntza-gutxituen-biziberritze-prozesua-aztertzeko
http://www.uema.eus/2019/11/28/euskararen-egunerako-adierazpena-bide-berriak-modu-berriak/
https://irratia.naiz.eus/eu/info_irratia/20191202/errigora-200-000-euro-gehiago-euskarari-puzka
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/osoa/6861452/euskaraldia-2020-ariguneak-sortzeko-konpromisoa-hartu-dute-entitatek/

