
            

 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2014ko azaroko ALBISTEAK 

 

 

OLA PLANA:Euskara planen gaineko gogoeta egin dute Oarsoaldean 
OLA sistemaren bidez euskara plana indarrean duten Oarsoaldeko hainbat enpresak gogoeta egin zuten hilaren 20an, 
Lezoko Larrialdiak taldearen egoitzan. 
Hitza:  http://oarsobidasoa.hitza.info/2014/11/27/euskara-planen-gaineko-gogoeta-egin-dute-oarsoaldean/

 
Hizkuntza-komunitate guztientzako aitortza aldarrikatu du Paul Bilbaok Nazio Batuen 

Erakundean 
42 hizkuntza-komunitate biltzen dituen Europako Hizkuntza Berdintasunaren Aldeko Sarea - ELEN erakundearen izenean 
hartu du hitza Genevan. 

Kontseilua: http://www.kontseilua.org/index.php?id_saila=54&id_edukia=641

 
OIARTZUNGO UDALA: Elkarteetan, euskara aurrera 
Abiapuntua 2006an dago. Ttur-Ttur Euskaltzaleon Bilguneak eta Oiartzungo Udalak hitzarmena egin zuten herriko 

elkarteetan euskararen erabileran eta presentzian eragiteko asmoz. 
Hitza:  http://oarsobidasoa.hitza.info/2014/11/10/elkarteetan-euskara-aurrera/

 

ERRENTERIAKO UDALA: Euskara Sustatzeko Ekintzako osatzeko prozesua egingo dute 

herritarrekin 
Datorren urtetik 2017ra bitarteko erronkak, helburuak eta lehentasunak ezarri nahi ditu udalak. 
Hitza: http://oarsobidasoa.hitza.info/2014/11/11/euskara-sustatzeko-ekintzako-osatzeko-prozesua-egingo-dute-herritarrekin/

 
PASAIAKO UDALA: 60 merkatarik euskarak euren zerbitzuaren kalitatea handituko duela 

baieztatu dute 
Pasaiako Udalaren eta Laurak Bat Merkatari, Ostalari eta Zerbitzu elkarteak elkarlanean, eta Lotura Films enpresaren 
laguntza teknikoarekin, udalerriko 60 merkatarik euskararen normalizazioaren aldeko aurrera urratsa egin dute. 

Hitza: http://oarsobidasoa.hitza.info/2014/11/20/pasaiako-60-merkatarik-euskarak-euren-zerbitzuaren-kalitatea-handituko-

duela-baieztatu-dute/
 

Eusko Jaurlaritzaren 2013ko publizitate instituzionalaren datuak 
Publizitate eta komunikazioan Eusko Jaurlaritzak 2013an gastatu zuen aurrekontuaren %2 baino gutxiago iritsi zen euskal 
hedabideetara: 107.1911 € denera.  

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/O1msP6mU8O0/1415984357 

 
".eus" domeinua, publiko zabalarentzat eskuragarri abenduaren 3tik aurrera 
Euskararen Nazioarteko Egunean 1000tik gora '.eus' domeinu-izen aktibatuko dira, PuntuEus Fundazioak adierazi duenez. 
Abiarazte-aldian erregistratu dira guztiak. Orduan abiatuko da domeinua eskuratzeko fase irekia ere. 

Argia: http://www.argia.eus/albistea/eus-domeinua-publiko-zabalarentzat-eskuragarri-abenduaren-3tik-aurrera

 
Eusko Jaurlaritzak Canal+ -ekin sinatutako akordioari esker, urtero 100 film euskarazko 

azpitituluekin 
Jaurlaritzak eta Canal+-ek sinatutako akordio bati esker esker, Canal+-ek jatorrizko bertsioan eta euskarazko 
azpitituluekin eskainiko ditu bere estreinaldi gehienak (euskaraz eta gaztelaniaz sortutako lanak izan ezik beste guztiak 
azpititulatuko dira). 

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/iti_oUhs8FA/1416319962

39 erakundek jaso dute  Bikain ziurtagiria 2014ean 
Euskal Autonomia Erkidegoko 39 erakundek jaso zuten atzo, 2014-11-18, enpresaren baitan euskararen kudeaketa 
neurtzen duen Bikain ziurtagiria. Gaur egun, 177 enpresek dute ziurtagiria 

Erabili:  http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1416377845 

 

ERRENTERIAKO UDALA: 22 enpresak ‘Bai Euskarari’ ziurtagiria jaso dute 
Saretuz eta Lau Haizetararen lana aitortu zuen Balentziagak. Bi eragile horiek ziurtagiriaren sustapenean lagundu dute. 

Hitza: http://oarsobidasoa.hitza.info/2014/11/17/errenteria-oreretako-22-enpresak-tartean-oarso-bidasoko-hitzak-bai-euskarari-

ziurtagiria-jaso-dute/ 


