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PUNTUEUS EKITALDIA: “.eus” domeinuaren 1000 izen baino gehiagoaren aktibazioa 

ACTO PUNTUEUS: Activación de más de 1000 nombres de dominio “.eus” 
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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 

 
 

Puntueus-eko arduradunok, herri agintariok, herri ordezkariok, jaun andreok, 

egun on denoi eta mila esker zuen gonbidapenagatik. 

 

Gaur egun handi bat da. Euskararen Nazioarteko Eguna, “puntueus”-i ongi 

etorria emateko eguna. 

 

Sei urtetako lanaren ondoren, zazpi-zortzi urtetako lanaren ondoren ametsa 

errealitate bihurtu da. Urte hauetan zehar 60 euskal erakundek egindako lana 

azpimarratu nahi dut. Ondo egindako lanak emaitzak ematen ditu. 

 

Orain, gure hizkuntzari leiho berri bat irekitzen zaio. Teknologia aurreratuen 

leihoa, mundu zabalaren leihoa. Globalizazioaren aroa aniztasunarena ere 

bada. Aukera honetaz baliatu behar dugu euskara babesteko eta indartzeko. 

 

Erabat babesten dugu helburu hau. Gaurtik aurrera “eusko jaurlaritza.eus” 

izango gara eta guztira 200 domeinu eguneratuko ditugu datorren urtean. 

 

Gaur eskakizun ireki bat zabaldu nahi dugu “puntueus”-en alde. Atxikimenduak 

behar ditugu, ereindako hazia denon artean gorpuzteko eta indartzeko, eta 

ulertuko didazuelakoan eta onartuko didazuelakoan. 

 

Hoy es el Día Internacional del Euskera. Gracias a “puntueus” un día del 

euskera más internacional. 

 

Recuerdo que conocí este proyecto desde el inicio, allá por el año 2008, de la 

mano de los dos últimos rectores de la UPV / EHU, Juan Ignacio Pérez Iglesias 

e Iñaki Goirizelaia. Han sido seis años desde entonces de trabajo bien hecho. 

 

Hoy quiero agradecer la dedicación y el esfuerzo de “puntueus”, de EITB y las 

60 entidades comprometidas con este objetivo. Este compromiso compartido 

es el futuro del euskera. 
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El Gobierno Vasco cree en este modelo. Somos “puntueus” y vamos a 

actualizar nuestros 200 dominios. 

 

Hoy queremos invitar, animar y sumar el máximo de adhesiones a esta 

iniciativa. “Puntueus” representa el futuro del euskera y de la Euskadi global.  

 

Zorionak beraz ekimen honen bultzatzaile guztioi. Euskara, Europako hizkuntza 

bizi zaharrena dena, munduko komunikazio-plazan leku propioa irabazten ari 

da. “Puntueus” lortu eta abian jarri dugu. Helmugara iritsi gara eta, ilusio 

berriarekin, aurrera egiten jarraitzeko irteeran gaude. 

 

Zabal dezagun euskara, zabal dezagun “puntueus” elkarrekin. 

 

Zorionak eta eskerrik asko. 


