
 

 
 

 
 

1. Erakundearen izena: Lea-Artibai, Mutriku eta Busturialdeko Hitza (Lea-Artibaialdeko 

Hedabideak S.L.) 

2. Sektorea: Komunikabidea 

3. Langile kopurua: 12 

4. Webgunea: https://busturialdea.hitza.eus/ 

https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/ 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena: 

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

33 herri, hamaika berri. Lea-Artibai, Mutriku eta Busturialdeko Hitzako 

lantaldea komunikazio erronka berriei aurre egiteko prest dago paperean, 

Interneten zein sare sozialetan. Edukiak euskaraz jasotzea bermatu, eta 

eskualdeko eragile, elkarte, talde, instituzio eta norbanakoen informazioak 

lantzen ditu. 11Barri diseinu eta komunikazio enpresa du bidelagun. 

MISIOA 

Lea-Artibai, Mutriku eta Busturialdeko HITZA tokiko informazioa 

lantzen duen euskarazko komunikazio proiektua da. Talde dinamiko, 

profesionala, irekia eta parte hartzailea den heinean, eskualdeko 

eragileekin harreman zuzena mantentzen du eta herritarren bozgorailu 

da. 

IKUSKERA 

Tokiko komunikazio proiektu erreferentea izatea: Informazioaren 

kalitatearengatik / Bezeroei egokitutako produktuak sortu eta 

eskaintzeagatik/ Gizarteari egiten dion ekarpenagatik, elkar 

informatuz, elkar elikatuz eta elkar ulertuz. Horretarako, 

esperientziadun lan talde sendoa, egonkorra, bateratua, profesionala 

eta konprometitua izango gara. 

BALIOAK 

Plurala: Eduki eta sentsibilitate anitzak biltzeagatik. 

ERAKUNDEAREN DATUAK  



 

 
 

 Orekatua: 33 herriei, eta horietan sortzen diren gaiei tratamendu 

beretsua emateagatik. 

Independentea: Jardunean eta edukiak lantzerakoan irizpide propioa 

izateagatik. 

Parte-hartzailea: Gure herrietan antolatzen diren ekimenetan 

inplikatzeaz gain, herritar, talde eta elkarteek ere gure proiektuan 

lekua dutelako. Baterakoia: Gure herrietako berri izatean, eskualdeak 

bateratzen laguntzen dugulako. 

Euskaltzalea: Euskaraz jaio eta euskaraz bizi garen heinean, euskararen 

normalizazioan egunero eragin eta laguntzen dugulako. 

Feminista: Egunerokotasunaren berri ematean ikuspuntu feminista 

txertatzeko ahalegin berezia egiten dugulako. 

Profesionala: Curriculumetik harago, komunikazio proiektuko 

lantaldeak kazetaritzarekiko eta komunikazioarekiko begirune berezia 

dugulako. Konprometitua: Gure helburua herritik sortzen dena 

herriari kontatzea delako. 

Harremanetarako datuak 

 

 Solaskidearen izen-abizenak: Idurre Arrazola Astoreka 

Helbide elektronikoa: lh@hitza.eus 

Telefonoa: 600 57 14 29 

 

mailto:lh@hitza.eus


 

 
 

 

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA  
 
 
 

1. Praktika onaren titulua: Euskara, Komunikatzeko bidea 

2. Praktika onaren azalpena: 
 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak? 

Kaleratzen ditugun produktu guztiak euskara hutsean sortuak 

daude: papereko egunkaria, webguneak, gehigarri bereziak.... 

Sortzen ditugun eduki guztiak dira euskaraz. 

Gizartearekin eta gure kulturarekin daukagun konpromisoari eu- 

tsiz, euskara da erabiltzen dugun bidea. Euskararen normaliza- 

zioa bultzatu nahi dugu, eta gure hizkuntzaren erabilera indartu. 

Gure eskualdeetako euskal hiztunek euskaraz informazioa jaso- 

tzeko daukaten eskubidea betetzea bermatzen dugu. 

Datuek diotenez orokorrean euskararen erabilera eta kalitatea 

murriztuz doa eta hizkuntzarekiko ohiturak aldatzen ari dira. Joera 

horri aurre egiteko oinarrizkoa da gure proiektuaren eginkizuna. 

 
 

Gure produktuen adibide batzuk: 

https://busturialdea.hitza.eus/ 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKOAK… 



 

 
 

https://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/ 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 


