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EUSKARALDIA, 11 egun euskarazEUSKARALDIA, 11 egun euskarazEUSKARALDIA, 11 egun euskarazEUSKARALDIA, 11 egun euskaraz    

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra    

Sustatzaile izateko gonbidapenaSustatzaile izateko gonbidapenaSustatzaile izateko gonbidapenaSustatzaile izateko gonbidapena    

    

Herritarrak aktibatuta, hizkuntza-ohiturak aldatu eta euskararen erabilera areagotzeko 

helburua du Euskaraldia ekimenak. Euskarak 365 egun lan ildoaren baitan kokatzen da, eta, 

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean, Euskaraldia, 11 egun euskaraz gauzatuko 

dugu Euskal Herri osoko hainbat herri eta entitatetan.  

Euskaraldiak elkarlana du ardatz; elkarlana, tokian tokiko eragileen eta lurraldez gaindikoen 

artean, norbanako euskaltzaleen eta erakundeen artean, eta baita mota guztietako 

entitateen artean ere. Izan ere, guztiok dugu egitekoa euskararen erabilera areagotzeko, 

guztiok dugu ahalmena, eta ardura partekatua da: entitateena eta norbanakoena.  

Entitateei dagokienez, sustatzaile sare zabal bat du Euskaraldiak, etengabe zabaltzen ari 

dena. Euskaraldiko sustatzaileaksustatzaileaksustatzaileaksustatzaileak, , , , ekimena bultzatzea erabaki duten    entitateakentitateakentitateakentitateak dira, eta hiru hiru hiru hiru 

motatako sustatzaileakmotatako sustatzaileakmotatako sustatzaileakmotatako sustatzaileak daude:  

o Erakunde publikoak eta beren euskara sailak. 

o Euskalgintzako gizarte eragileak. 

o Euskararekiko ardura duten bestelako entitateak: enpresak, kirol taldeak, kultur 

elkarteak, guraso elkarteak eta abar.  

Sustatzaileek herriz-herriko ekimenetan zein egitasmo orokorrean har dezakete parte, 

beren eragite eremuaren arabera.  Ondorengoak dira sustatzaileek    funtzioakfuntzioakfuntzioakfuntzioak: 

� Ekimenaren zabalkundeazabalkundeazabalkundeazabalkundea egitea beren eremuan, langile, bazkide eta bezeroekin, 

zein nazio edo herri mailan. 

� Beren eremuko kideak aktibatzeakideak aktibatzeakideak aktibatzeakideak aktibatzea ahobizi eta belarriprest izan daitezen (pertsona 

erreferentzialak eta gainontzeko herritarrak). 

� Hizkuntza praktika horiek posible izan daitezen, babes neurri berriakbabes neurri berriakbabes neurri berriakbabes neurri berriak hartzea.  

* Aurreko lanak egiteko beharrezko baliabideak jartzea (komunikazio tresnak, 

aurkezpenak, kideen prestakuntzarako bideak, baliabide ekonomikoak…). Azken hau, 

entitatearen izaeraren, beharren eta aukeren arabera definitu behar da.  
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Aipatu bezala, sustatzaile sarea martxan dago honezkero. Urtarrilaren erdialdean, 

ondorengoak dira ekimen orokorreko sustatzaileak, ekimen orokorreko sustatzaileak, ekimen orokorreko sustatzaileak, ekimen orokorreko sustatzaileak, orden alfabetikoan: 

1. AEK 

2. Arabako Foru 

Aldundia 

3. Argia 

4. Artez Euskara 

Zerbitzua 

5. Bai Euskarari 

Elkartea 

6. Berria taldea 

7. Bizkaiko Foru 

Aldundia 

8. EHU 

9. Elhuyar 

10. Elkar Fundazioa 

11. Emun 

12. Eudel 

13. Euskal 

Konfederazioa 

14. Euskaltzaindia 

15. Euskaltzaleen 

Topagunea 

16. Euskararen 

Erakunde 

Publikoa 

17. Eusko Ikaskuntza 

18. Eusko Jaurlaritza - 

HPS 

19. Gipuzkoako Foru 

Aldundia 

20. Herri Elkargoa 

21. Hizkuntz 

Eskubideen 

Behatokia 

22. IKA 

23. Ikastolen Elkartea 

24. Irrien Lagunak 

25. Kontseilua 

26. Nafarroako 

Gobernua - 

Euskarabidea 

27. Sortzen 

28. Soziolinguistika 

Klusterra 

29. Tokikom 

30. Uema 

31. UEU 

32. Urtxintxa 

Gipuzkoa

 

Beraz, Euskaraldiko sustatzaile izan nahi duten entitate guztiei gonbidapena luzatzen diegu 

gurekin harremanetan jarri eta elkarlan sarean bildu daitezen. Era berean, informazio 

gehiago behar izanez gero, info@euskaraldia.eus helbidera edo zuzeneko bideetara jo 

daiteke. 

 

Eskerrik asko aldez aurretik, 

 

Euskaraldiko koordinatzaileak. 

 

 


