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AURKIBIDEA | Nun zer?   
 

1. HITZAURREA | Nola erabili gida hau?   
2. AHOLKUAK | Nola berrabiatu herri batzordea?   
3. BILANA | 2018ko lorpenak & hobekuntzak   
4. ARGUDIATEGIA | Zer da xuxen Euskaraldia?  
5. BERRITASUNAK | 2020ko Euskaraldia 
6. KRONOGRAMA | 9 hilabeteko etapak 
7. ENTITATEAK | Identifikazioa & Mobilizazioa 
8. LANKIDETZA | Nork zer? Funtzio banaketa  
9. AHALDUNTZEA | Tailerrak, materiala, …  
10. IDEIA KUTXA | Lurraldeak girotzeko  
11. KOMUNIKAZIOA | Zerbitzuak & Materiala 
12. AZKEN HITZA | Segi aitzina! 

 
 



 

 

1. HITZAURREA | Nola erabili gida hau?   
 
Gida xume hau urtarrila eta martxo bitartean landua izan da, Euskaltzaleen Topagunea eta 
Euskal Konfederazioaren lankidetza bati esker burutu den prefigurazio ariketa baten baitan. 
Dokumentu horren xedea, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoan berrabiatze fasean diren Herri 
Batzordeei informazio praktikoak ematea da.  
 
ZERGATIK?  

 Herri batzordeak Euskaraldiaren oinarria direlako; haien antolaketa indartu nahi da.  

 Euskaraldia ariketa sozial berria delako; horren hobeki prestatzeko tresnak partekatu nahi dira.  

 Auzolanaz eraikitzen den dinamika soziala delako; garrantzitsua da denek ongi bizitzea, 
elkarzaintza…  
 
ZER ATZEMANEN DUZU GIDA HUNTAN?  

 Euskaraldia hobeki ulertzeko aurkezpenak (figura desberdinak, entitateen kontzeptua, ariguneak…).  

 Euskaraldia hobeki aurkezteko elementuak (2018ko irakaspenak, argudiategia, egutegia…).  

 Euskaraldia errexkiago antolatzeko baliabideak (aholkuak, ideiategia, zerbitzuak…).  
 
URRUNAGO JOATEKO…  

 Intraneta: dokumentu sintetiko huntan diren gaiak luze ta zabal lantzeko baliabideak atzemanen dituzue. 

 Zuzenezko informazioa: Ipar EHan Euskaraldiari dedikatuko 2 langileak zuen bidelagun ere izanen dira.   

 Herri batzordeen topaketak: azaro arte, 3 topaketa antolatuko dira informazio trukaketa sustatzeko, gai 
batzuk lantzeko, estrategiak elkarrekin adosteko… (ikus kronograma 9. orrian).  
Dokumentu huntan agertzen diren aholkuek taldea laguntzea dute xede. Ariketa sozialaren koadroa 
errespetatuz gero, Herri Batzorde bakoitzak askatasun osoa du bere dinamika nahi bezala eramateko.  
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2. AHOLKUAK | Nola berrabiatu herri batzordea?   
 
ANIZTASUNA ETA LANKIDETZA 
Jatorri, sentsibilitate eta ibilbide anitzeko kideek osatzen dute Herri Batzordea: Euskaltzale norbanakoak, 
Euskalgintzako ekintzaileak (gau eskolako irakaslea, ikastolako langilea, lurraldeko euskara teknikaria…) 
eta aurten beharbada Entitateetako ordezkariak. Aniztasun hori, lankidetzarako indar bat da. Bakoitzaren 
motibazioak eta bizipenak errespetuz hartzea ezinbestekoa da talde kohesioa mantentzeko.  
 
DEIALDI ZABALA 
Berrabiatze bilkurak badu garrantzia: herritarrekiko tonua markatzen du eta ondoko dinamika baldintzatzen.  

 Prestaketa: lantalde batek antola dezake bilkura, hasieratik gutasun kolektibo horren lantzeko.  

 Tokia: gela erosoa hautatu eta sinbolikoki bateratzailea.  

 Gomitak: zure lurraldeko Ahobizi eta Belarripresten kontaktuak badituzu, bilkuraz informatzeko.  
Ez mugatu mezu elektroniko bat bidaltzera: interakzio zuzena funtsezkoa da (SMS, telefono dei,  
ahoz aho, afitxa…). 

 Hizkuntza: ezinbestekoa da Herri batzordearen komunikazio hizkuntza euskara izatea.     
    
BILKURAREN EDUKIA 
Herritar gehienek Euskaraldiari buruz duten informazioa aski urrun da. Helburua bikoitza izan daiteke: 
Denen informazioa maila berdinean eman & zuen antolaketaren oinarriak taldean adostu.  
Ondoko gidoia segi dezake (1:30 inguru):  
0) Harrera eta bilkuraren helburuak zehaztu (5mn) 
1) Bilan partekatua egin (20mn)  
2) 2020ko berritasunak aurkeztu & Herrian sortzen 
ahal dituen aukerak azpimarratu (20mn) 

3) Kronograma zuen herrian kokatu (10mn) 
4) Herriko entitateak zerrendatzen hasi (20mn)  
5) Lana banatu & beharrez komisioak osatu (10mn) 
6) Herriaren izen ematea egin (5mn) 



 

 

3. BILANA | 2018ko lorpenak & hobekuntzak   
 
2018ko edizioan parte hartu zuten Ipar Euskal Herriko 6000 Ahobizi eta Belarriprestei eta 66 herri batzordeei 
igorritako galdetegien bidez eta 15 pertsona erreferenterekin izandako parez-pareko elkarrizketen bidez, 
aitzineko edizioko puntu positiboak eta aurten hobetu beharrekoak bildu ditugu. 
 
2018KO LORPENAK 

 Euskaraldia ariketa berria zen eta Euskal Herri osoan eraman zen aldi berean. Parte hartzea handia 
izan zen eta txaparen erabilerak jendea bultzatu zuen bere hizkuntza ohiturak aldatzera. 

 Antolakuntza mailan, herri batzordeak hutsetik sortu ziren eta Euskaraldiko antolatzaileek lagundurik, 
ariketa haien herrian animatu zuten. Animazio horiek arnasguneak eskaini zizkieten Ahobizi eta 
Belarriprestei. 

 Ariketa kolektiboaren aitzineko prestakuntza tailerrak eta beroketak positiboki baloratu ziren. 
 
HOBEKUNTZA PISTA BATZUK 

 Lanketa berezi baten beharra ikusten da ariketa, publiko guziei ongi ulertarazteko: erdaldunak, 
Euskaraldiaren beharrik ikusten ez duten euskaldunak… 

 Ahobizi eta Belarriprest profilak eta horien engaiamenduak hobeki komunikatu behar dira. 

 Herri batzordeen aldetik, koadroa eta funtzio banaketak argitzea gomendatzen da lana errexteko.  

 Baliabide gehiago behar dira herri batzordeentzat (materiala, ekonomikoa). 

 Prestaketa tailerrak sinpleago eta praktikoagoak egin behar lirateke. 

 Euskaraldia balia daiteke harremanak sortu eta garatzeko: beste herriekin, instituzioekin...  
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4. ARGUDIATEGIA | Zer da xuxen Euskaraldia ?  
 
AHALDUNTZE ARIKETA 

Gaur egun Euskal Herri osoan euskararen ezagutza tasa eta erabileraren artean, sekulako tartea bada. Lapurdi, 
Baxe Nafarroa eta Xiberuan adibidez, euskaldunak %20 inguru gira eta euskararen kale erabilera aldiz %5 
ingurukoa da. Zergatik ez dugu euskara erabiltzen? Euskaraz mintzatzeko lotsa izan daiteke arrazoietako bat. 
Parekoak euskara ulertzen duen ez dakigunean, automatikoki frantsesez mintzatzen girela bestea. Bestalde, 
euskara dakigunen artean ere, usu, frantsesez mintzatzeko usaia hartua dugu. Azkenik, parekoak ulertu bai baina 
mintzatzeko errextasunik ez badu, elkarrizketa elebidunetan deseroso senditzen girenez, frantsesera jotzen dugu. 
Horiek dira hizkuntza ohiturak.  
Euskaraldia euskara erabiltzeko parada gehiago idekiko dizkigun ahalduntze ariketa izan daiteke. Alde batetik, 
txapak euskara ulertzen dutenak identifikatzeko parada emanen digu, horiekin lasai euskaraz hasteko. Bestetik, 
hizkuntza ohiturak aldatzeko indarra eta elkarrizketa elebidunetan trebatzeko aukera ematen ahal digu, euskara 
gehiago praktikatzeari eta eroso senditzeari ateak idekiz. 
ARIKETA ANITZA 

Euskaraldia ez da hiri handi erdaldunduei, ez herri ttipi euskaldunei mugatutako ariketa, Euskaraldia herri edo hiri 
desberdin orotara molda daitekeen ariketa da. Funtzionatzen duen ala ez, hiztunek hartzen duten 
engaiamenduaren araberakoa da. Erronka pertsonala eta dinamika kolektiboa biak doaz eskuz esku eta biei 
esker egin lezake ekarpena ariketak testuinguru soziolinguistiko desberinetan. 
ARIKETA KOLEKTIBOA 

Euskal Herri osoan hainbeste pertsona, herri elkarte, instituzio, lantegi, famili eta lagun artean, momentu berean 
egiten ari den ariketa izateak, indar eta dimentsio handia ematen dio gure engaiamendu pertsonalari. Baina 
ohituren aldatzea ez da ariketa erretxa. Horrek parte hartzaile bakotxaren partetik engaiamendu pertsonal bat 
suposatzen du. Entrenatzea beharrezkoa izanen da, nahi badugu ariketak aldaketa bat sor dezan luzaroan 



 

 

5. BERRITASUNAK | 2020ko Euskaraldia 
 

2018an bezala, Ahobizi eta Belarriprest figuren bidez hiztunak erdigunean izanen dira. Baina horrez gain, 
entitateek ere aktiboki parte hartzen ahalko dute Euskaraldian, barne edo kanpo Ariguneak platan emanez. 
 
ZER DIRA KONTZEPTU HORIEK?  
Belarriprest edo Ahobizi izateak ez du euskara mailarekin deus ikustekorik, baizik eta jarrera eta 
engaiamenduarekin. Parte hartzeko, euskara ulertu behar duzu eta zure hizkuntza ohidurak aldatzeko erabakia 
hartu behar duzu. Hauek dira Belarriprest eta Ahobiziek izan behar duten jarrera: 

 Lehen hitza eta azkena euskaraz erraten ditut. Ene gaitasunen arabera erabakitzen dut noiz eta 
norekin euskaraz mintzatu. Ez naiz beti euskaraz mintzatuko euskara ulertzen dutenekin, baina 
euskaraz dakitenek eni beti euskaraz mintzatzea nahi dut. Elkarrizketa elebidunak bultzatzen eta 
babesten ditut. Dakienari zuri euskaraz mintzatzeko gonbita egin nahi diozu? Belarriprest zira! 
 

 Lehen hitza eta azkena eukaraz erraten ditut. Euskaraz ulertzen duten guziekin euskaraz 
mintzatzen naiz. Batzuetan zaila bada ere, erdaraz erantzuten didan Belarriprestarekin elkarrizketa 
elebidunean segitzen dut eta nere elea egokitzen dut (jarioa, hiztegia, esaldien luzera…). Elkar-
ulertzea da helburua. Ahal duzun momentu guzietan euskaraz mintzatzeko prest? Ahobizi zira! 

 

Belarriprest eta Ahobizientzat, kolektiboki ariketan partehartzeko aukerak dira Ariguneak. Entitateek, bi motatako 
Ariguneak sortuz parte hartzen ahalko dute. Barne Arigunea taldearen barnean taldekideek, beren artean, euskaraz 
aritzeko gunea sortzea litzateke. Kanpo arigunea, kanpora begira, (elkarte edo ostatu baten kasuan adibidez, 
antolaturiko eskaintzan edo zerbitzuetan) jendeari euskaraz aritzeko parada eskaintzeari dagokio. 
 

 Barne-arigune izateko: Entitate baten baitan guttienez euskara ulertzen duten kide taldeak osatua. 

 Kanpo-arigune izateko: Entitateak kanpoko pertsona/herritar/bezero/langileekin dituen elgarrizketak 
euskaraz segurtatu behar ditu (edozein momentutan edo puntualki). 
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6. KRONOGRAMA | 9 hilabeteko etapak 
Herri batzordeen zereginak egutegi batean kokatu ditugu, ikuspegi orokor baten ukaiteko gisan. Udaberri hasierako 
itxialdiak egutegia trinkotu du, baina mobilizazioa tentsio batean mantentzeko aukera ere bada.   
  

ZEREGINAK & EGITEKOAK 
PREFIGURAZIOA ABIATZEA SARETZEA AKTIBAZIOA UF!  

URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE 
 

1. Ebaluazioa: 2018eko ekimenaren balorazioan parte hartu 

(galdetegi, solasaldi, elkarrizketa).   

            

2. IEHko 1. topaketa: herri batzordeen abiatze bilkura 

(2020ko aurkezpena, metodologia…).  

  
X 

         

3. Berraktibazioa: herri batzordea berrabiatu, herritarrak 

aniztasunean eta zabalki bilduz.  

            

4. Gaia barnatu: ariketaren berritasunak, figurak, 

argudiategiak, metodologiak… landu.  

            

 

5. Izen ematea: herriaren izen emate ofiziala egin. Txapa 

manatu (2018 +%10?). Epea : ekainak 27 

            

6. Eskualdeen arteko topaketa: ideia trukatze bilkura (udako 

saretzea, beroketa, sartzeko egitasmoak..). 

            

7. Entitateak: herriko Kanpo Ariguneak identifikatu, 

haiengana joan, izen ematea sustatu. Epea : irailak 27 

      
 

     

 

8. IEHko 2. topaketa: herri batzordeek aktibazio fasea ulertu 

(ahalduntzea, egitaraua, udako bilana). 

        X    

 

9. Beroketa & Girotzea: bestetan, Ahobizi / Belarriprest rolak 

jendarteratu. Ekimena iragarri. 

        
 

   

10. Aktibazioa & Prestaketa: hiztunak eta entitateak 

ahaldundu. 

            

11. Desafioak: herritarrak desafioetan parte hartzera 

bultzatu, erronkak sozializatu.  

            

12. Izen ematea: herritarren izen ematea antolatu / errextu. 

Txapa banaketa antolatu.  

            

 

13. Egitaraua: 15 egunetan hiztunak biltzeko eta 

mintzarazteko hitz orduak antolatu.  

            

14. Ariketa soziala: 15 egunetan, Euskaraldia bizi izan eta 

biziarazi.  

            

15. Eskaera soziala: 15 egunetan, entitateen Kanpo 

Ariguneak biziarazi / euskara jendarteratu.   

            

 

16. IEHko 3. topaketa: ebaluaketa, hobekuntzak, dinamika 

egonkortzeko urratsak. 

           X 

 



 

 

 

7. ENTITATEAK | Identifikazioa & Mobilizazioa 
 
ENTITATEAK MOTA ANITZETAKO EGITURAK DIRA : erakunde publikoak, enpresak, tokiko komertzioak, 
kooperatibak, kultur elkarteak, kirol taldeak, gaztetxeak… Euskaraldian parte hartzera gomitatuak dira, haien 
praktiketan euskararen erabilera gehiago sustatuz (bezeroei euskaraz manatzea errextuz adibidez, edo lan 
harremanetan lankideen arteko solasaldiak euskaraz antolatuz).  
 
Herritar batzordeen aurtengo zereginetako bat entitateetara joatea izanen da. Ondoko eskeman bildu dira 
herri batean izaten ahal diren entitate desberdinak, eta noren esku litzatekeen horiengana joatea erronka 
azaltzera. Lanketa handia eskatuko du 
honek (ez da atean kolaki bat ezartzea 
bakarrik). Horregatik lehentasunez zein 
entitateetara joatea den eraginkorrena 
identifikatu beharko da, herriko entitateak 
euskalduntzea pixkanaka eginen den bide 
bat baita. Horretan hasi eta urtez urte 
aitzinapausoak ematea ahalbidetzen digu 
Euskaraldiak. 
 
Banaketa hori instituzio publikoekin adostua 
izan da. Erran gabe doa herri bakoitzean 
erabaki daitekeela entitateen mobilizazio 
bide eraginkorrena zein den, tokian toki 
existitzen ahal diren dinamiken arabera.  

• Ikastetxeak.  

• IEHko pilota batzordea.  

•Hedabideak?  

•Euskal moneta eta bere 
kideak 

•Herriko etxeak 

•Turismo bulegoak 

•Aisialdi zentroak 

•Haurtzaindegiak 

•Hondarkindegiak 

•Kulturguneak (antzoki, 
liburutegi...) 

• ...  

 

•Euskal hedabideak 
(Kanaldude, Kazeta, Ipar 
EHko hitza, Herria, Euskal 
Irratiak).  

•Aek & Gau eskolak. 

• Irakaskuntzako eragileak 
(Seaska, Biga bai, Euskal 
Haziak). 

•Uda Leku  

•Kultur elkarteak 

• ...  

•Herriko elkarteak 
(Gaztetxea, besta 
komitea, aisialdi 
elkarteak, adinekoen 
elkartea...) 

•Herriko lantegiak 
(enpresa handi eta 
ttipiak) 

•Herriko saltegiak 
(elikadura, ostatuak, 
AMAP...) 

•Herriko zerbitzuak 
(mediku, banku, posta, ) 

• ... 

HERRI 
BATZORDEAK 

EUSKAL 
KONFEDERAZIOA 

EEP HERRI ELKARGOA 



 

11 

8. LANKIDETZA | Nork zer? Funtzio banaketa  
 
Euskaraldia ariketari bere dimentsio sozial osoa emateko, oinarrizko funtzio banaketa bat baitezpadakoa da:  

 Herritarren parte-hartzea: herrikoia, sendoa, sortzailea, koherentzia emailea eta hobekuntzaz betea. 
 

 Euskalgintza soziala & instituzionalaren arteko sinergia eta artikulazioa: lankidetzan elkar aberastuz 
bidean, ariketa euskararen biziberritze prozesu orokorrean integratuz, inertziak gaindituz, hiztunek euskara 
sozialki erabiltzeko dituzten beharrak erdigunean atxikiz. 
Zentzu horretan, Ipar Euskal Herriko Euskaraldirako Lankidetza Batzorde bat osatu da, koordinatzaileekin 
batera Euskal Konfederazioko, Euskal Elkargoko, eta Euskararen Erakunde Publikoko ordezkari & 
teknikariak elkarlanean artikulatzeko. Prefigurazio fasean, Lankidetza Hitzarmen bat ondu eta bozkatu da, 
Euskaraldiak jendarteko ahal bezainbat esparru hunkitzeko baliabideak eskainiz. 
Hiztunen erabilpen-beharrak hobeki identifikatzeko eta praktika-aldaketak laguntzeko, funtsezkoa da: 

 Hiztunak aktibatzea, ahalduntzea, baita praktika berriak bultzatzea & babestea (sozialki zein politikoki) 

 Xede-taldeak zehaztea (hiztun ahaldunduak, pasiboak, ikasten ari direnak, ikasi nahi dutenak,  
erdaldun sentsible eta urrunagoak...), eta araberako sentiberatze & ekintza sortak luzatzea.  
 
Lankidetza Batzordearen betekizun nagusia da beren egitura propioetan zein entitate partaideetan aldaketa 
horiek sustatzea & egonkortzea, herritarrekin eta eskaera sozialarekin konexio bizi-bizia atxikiz beti. 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. AHALDUNTZEA | Tailerrak, materiala, …  
 
ZER DA AHALDUNTZEA ?  
Ahalduntzea, boteretzea, emantzipatzea… norbanakoen indar hartze kolektibo bat da, beren ingurunean eragiteko, 
aktibatzeko. Munduan eta historian zehar, askapen prozesu askotan bizi izan dira ahalduntze ariketak. 
 
ZERGATIK AHALDUNDU BEHAR NAIZ?  
Bakoitzak euskara bizitzen dugu gure historia, esperientzia eta bizipenen arabera. Bakoitzak dugu euskararekin 
harreman berezi bat, gurea; egunero, galderarik pausatu gabe, euskaraz dakitenekin euskaraz naturalki mintzatzen 
direnak, edo euskara jakinik ere ohartu gabe frantsesera errex lerratzen direnak, arrazoin pertsonal edo 
sozialengatik, hizkuntza maila apalarengatik euskaraz mintzatzen ausartzen ez direnak, euskararekiko 
atxikimendua duten erdaldunak... Edozein izan euskararekin duzun harremana, euskara gehiago erabiltzeko 
erronka ez da soilik euskara erabiltzen ez dutenen esku, denek dugu gure ardura! Pentsatu zer egin dezakedan 
euskaraz gehiago bizitzeko... baita zerk errextuko lukeen euskaraz bizitzeko gure bidea! Bakoitzaren urrats ttipiek 
anitz ekar dezakete kolektiboki: Ahobiziaren bultzadak, Belarriprestaren motibazioak, Ariguneen babesak, 
Erdaldunen konplizitateak... denen artean burua altxa eta hartu sare sozialak gaur, bihar karrikak, terrazak eta 
plazak, etzi gabe josiz eta konektatuz euskaraz gehiago bizitzeko sarea... mundua euskaraz gehiagorekin eta 
gehiagotan gozatzeko! 
 
NOLA ? Frantsesera errex lerratzen diren euskaldunak haien erabilpenaz kontziente ezarriz eta ohidurak aldatzeko 
engaiamendua hartuz. Euskaldun “ahaldunduak”, euskaldun berriekin edo frantsesera errex lerratzen direnekin 
beren euskara egokituz, besteari konfiantza eta babesa helaraziz. Ulermen apala dutenak, euskara erabiltzen den 
guneetara hurbilduz eta euskara erabiltzera ausartuz. Euskarari atxikiak diren erdaldunak, euskaraz hitz batzuk 
ikasten hasiz eta euskara erabiltzen den guneak babestuz, ez haien kontrako ofentsiba bezala sendituz. Zure 
profilaren araberakoa (Belarriprest edo Ahobizi) izanen da zure ahalduntze prozesua. Horretarako tailer bereziak 
antolatuak izanen dira, profil bakoitzari gako, pista, gogoeta batzuen transmititzeko helburuarekin. Bestalde, 
desafio, beroketa ariketa edo jokoen bidez ahalduntze prozesua lantzeko aukera izanen duzu.  
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10. IDEIA KUTXA | Lurraldeak girotzeko  
 
LURRALDEA GIROTZEKO IDEIA KUTXA 
 

Garrantzitsua da Euskaraldia iritsi aitzin motorrak berotzea eta lurraldea girotzea. Horretan laguntzeko, 
hemen bildu ditugu ideia batzuk: 
 

• Etxealditik Euskaraldira kanpaina.  

• Herriko bestetan edo ekitaldi kulturaletan Ahobizi eta Belarriprest kolakiak proposatzea, herritarrek ariketa 
ezagutu eta praktika dezaten. 

• Hiztun talde ttipiak osatu eta herriko gune edo komertzioetara joatea euskaraz mintzatzera (adb. larunbat 
goiz batez merkatura joatea eta euskaraz mintzatzea). 

• Euskaraldia hasi aitzineko azken asteetan gai bereziak lantzea, (adb. aste batean lehen hitzaren 
garrantzia; beste aste batean gure harreman pertsonaletako hizkuntz ohiturak)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. KOMUNIKAZIOA | Zerbitzuak & Materiala 
 
 

Herriko dinamiken berri emateko edo/eta entitateen barnean informazioa zabaltzeko, komunikazio euskarri 
desberdinak eskuragarri izanen dituzue. Zuen beharrak adierazi beharko dituzue, zuen eskaera ahal bezain 
ongi kondutan hartzeko. 
 
EUSKARALDIKO MATERIAL OROKORRA: 
Euskaraldiak sortu dituen afitxa, eskuorri, bideo, material pedagogikoa... zuen beharren arabera banatuak 
izanen zaizkizue. 
 
HERRI BATZORDE BAKOITZAK BERE MATERIALA SOR DEZAKE: 
Herri batzordeko tresna komunikatiboak sor ditzazkezue, pertsonalizatuagoak eta herriari egokituagoak 
izanen liratekenak. 
Horretarako : 

• Euskaraldiaren diseinuak eskuratzeko karpeta bat zabaldua izanen zaizue. 

• Euskaraldiko grafistaren laguntza galdegiten ahalko duzue. Bere kontaktua igorriko dizuegu. 
 
 
 

INTRANET 

Herriak izena ematen duenean, herri batzordeak intraneterako sarbidea izango du.  
Entitateek ere izena ematen dutenean, beraien intranet propiorako sarbidea izango dute. 
Bertan, iragarki taula osatu bat eta baliabideak eskuragarri izango dituzte. 
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12. AZKEN HITZA | Segi aitzina!  
 
Euskaraz gehiago, gehiagorekin, gehiagotan mintzatzera eta gozatzera goaz!  
 
Ipar Euskal Herrian Euskaraldiaren koordinazio-lana bermatzeko, zuekin batera ariketa gauzatzeko eta 
hizkuntza praktikak aldatzeko, bi langile dira bidelagun bizi eta lanerako prest: 
 
 

Kamila GRATIEN: Lapurdiko Herri Batzordeen erreferentea. 
ANIMAZIOA | KOMUNIKAZIOA | LOGISTIKA | GERTAKARIAK | LANKIDETZA BATZORDEA 

 ipar@euskaraldia.eus |  07.49.45.33.52. 
 

Xan AIRE: Baxe Nafarroako & Xiberoko Herri Batzordeen erreferentea. 
HIZTUNEN AKTIBAZIO & AHALDUNTZEA | ENTITATEEN LANKETA | LANKIDETZA BATZORDEA. 

 xanaire@posteo.net |  06.87.41.25.90. 
 
Dudak, kezkak, galderak, oharrak, proposamenak eta ideia bikainak oraindanik ongi etorriak dira!! 

 
https://twitter.com/euskaraldia 

www.instagram.com/euskaraldia_ipareh 
www.facebook.com/euskaraldia.ipareh.3 

https://kanaldude.eus/bilaketa?q=euskaraldia  

www.euskaraldia.eus 

https://twitter.com/euskaraldia
https://www.instagram.com/euskaraldia/
http://www.facebook.com/euskaraldia.ipareh.3
https://www.youtube.com/channel/UCIihgUaVfjWqygDj6vIXpzA


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


