
              

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 14a 

 

Kaixo, lagunok: 

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitarteko 11 egunetan, 16 urtetik gorako 

milaka euskaldun “EUSKARALDIA, 11 egun euskaraz” izeneko ariketa sozial 

masiboaren protagonista izan ginen. 

Ekimen kolektibo eta erraldoi horren helburua eta estrategia bat eta bera 

izan ziren: euskararen erabilera aktibatzea. 

Esperientzia horrek bere lehen ediziotik lortu zuen jende asko eta 

askotarikoaren gogoarekin bat egitea eta ilusioa piztea. Antolakuntzan 

elkarlanean jardun zuten izaera anitzeko erakunde publiko eta gizarte eragile 

askok. Horrek ekarri zuen milaka herritarrek parte hartzea, batetik; eta mota 

guztietako entitate ugarik bat egitea proposamenarekin, bestetik. 

Euskararen erabileran aurrera pausoak ematen jarraitzea erabaki du gizarte 

honek, hori dela eta, abiatua dugun Euskaraldiaren bigarren edizioan egun 

gehiagotan egingo dugu ariketa bera eta parte hartzaile gehiago izango gara, 

eremu gehiagotan eta modu sakonagoan. 

2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean, 15 egunez, milaka norbanakok 

identifikatuko dugu geure burua belarriprest edo ahobizi modura eta horren 

araberako hizkuntz portaera izango dugu, konplizitate handiz elkarri 

eraginez. 

Lehen edizioan herritarren parte hartzea ikaragarria izan zen, oraingoan 

norbanakoen ahalmen hori talde ahalmen ere bihurtuko dugu. Horretarako 

entitateek parte hartzeko modu eraginkorra proposatzen dugu: administrazioan, 

herriko elkarteetan, lantokietan, zerbitzu enpresetan, kirol taldeetan… 15 

egunez euskaraz arituko diren taldeak, ARIGUNEAK, aktibatuko ditugu.  

Herritarron gogoa eta ilusioa mota guztietako entitateetara eramango ditu 

Euskaraldiak, eta proposamenarekin bat egiten dugunok, euskararen erabilera 

areagotuko dugu,  gure ohiko talde-jardueretan.  

ARIGUNEAK identifikatu edo sortu eta aktibatzeko proposamen horrek 

kontrastatutako esperientzietatik edaten du eta horiek izandako arrakastak 

hauspotua da. 

2020ko EUSKARALDIA bera eta, batez ere, mota guztietako entitateentzat 

dakarren dei berri eta berezia azaltzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzaren 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, Foru Aldundiek eta Euskaltzaleen 

Topaguneak sektorekako aurkezpen irekiak antolatu ditugu hurrengo urriaren 

28, azaroaren 4 eta azaroaren 5erako Euskal Erkidegoko hiru lurraldeetan. 

Beraz, entitatearen ordezkari moduan aurkezpen horietako batean parte 

hartzera gonbidatzen zaitugu. 

 

 

 



              
 

Honako hauek dira hitzorduak: 

-Urriaren 28an, astelehena, Gasteiz. Jaurlaritzako egoitza. Euskaldun Berria 

aretoa (Lakua) 

 9:30 – 11:30: Erakunde publikoak 

 12:00 – 14:00: Hirugarren sektoreko enpresak (zerbitzuak) 

-Azaroaren 4an, astelehena, Donostia. Jaurlaritzako egoitza. Andia 13 kalea. 

Areto nagusia. 

 9:30 – 11:30: Hedabideak eta sindikatuak 

 12:00 – 14:00: Hezkuntza sektorea. 

-Azaroaren 5ean, astelehena, Bilbo. Jaurlaritzako egoitza. Gran Via 85. Areto 

nagusia. 

 9:30 – 11:30: Gizarte mugimenduak eta elkarteak (kultura, kirola, 

euskara) 

 12:00 – 14:00: Lehen eta bigarren sektoreko enpresak 

 

Aldez aurretik izena ematea eskertuko genizueke: izena eman 

 

 

 

Adeitasunez, 

 

 

 

Arabako Foru Aldundia 

Bizkaiko Foru Aldundia 

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza 

Topagunea 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7W_IwaAKXkaSvluX4rWE-bu84VjNwWpCgxyqqjMithJUQjRZMkRBQlY0VU00RVNRWkw5QVY3VlJLTi4u

