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Lehendakariak eta bere taldeak erabateko babesa emango diote  
“Buenos Aires-ek  Euskal Herria Ospagai" ekimenari 

 
 
Aurten lehen aldiz egingo da Argentinako hiriburuko urteroko euskal topaketa handi horren edizio birtuala, 
covid-19 koronabirusaren osasun krisia dela eta. Iñigo Urkullu lehendakariak hartuko du parte "on line" 
emanaldi horretan, igandean, 12: 00etatik aurrera (tokiko ordua), 17: 00ak Euskadin. 

 
 
Iñigo Urkullu lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzako bere taldeak erabateko babesa emango 
diote datorren igandean Argentinako hiriburuan egingo den "Buenos Aires-ek Euskal Herria Ospagai" 
topaketaren lehen edizio birtualari, Interneten, euskal etorkinen ondorengoen urteroko festa handia dela eta. 
Eta eurekin bat egingo dute herrialde horretako eta atzerriko hainbat euskal etxek 
 
Ekitaldi horren historian, hau da Interneteko sare sozialetan (Facebook-en eta Instagram-en) egiten den lehen 
aldia, koronabirus covid-19 pandemiaren aurkako osasun neurriek ezarritako presentzia fisikoaren 
murrizketen ondorioz. 
 
Eusko Jaurlaritzaren aldetik, Iñigo Urkullu gaur egungo lehendakariaz gain, hauek ere hartuko dute parte: 
hainbat lehendakarik, Marian Elorza Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak, Gorka Álvarez Aranburu 
Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendariak, Sara Pagola Euskadiren Argentinarako ordezkariak eta 
Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak, bai eta euskal kultura eta gizarteko hainbat pertsona 
ezagunek ere. 
 
Hiriburu federala bera, Buenos Aires probintzia eta La Pampa lurralde osoa izan dira euskal emigrazioaren 
helmuga nagusia historian zehar. Horregatik, leku horietan eta Argentina osoan, oro har, euskal aztarna 
nonahi dago zabalduta. Iñigo Urkullu lehendakariak beti gogoratu izan du hori herri honetako euskal 
komunitateari, munduko jendetsuenari, bidalitako mezuetan, eta ziur aski datorren igandean ere egingo du, 
Argentinako euskal komunitatea aktibismoaren eta elkartasuna erakusten ari baita, herrialde austral 
horretako euskal etxeetako kide guztiak mobilizatuta pandemiak jotzen dituenen alde lan egiteko. 
 
Datorren igandean, maiatzaren 10ean, "Buenos Aires-ek Euskal Herria Ospagai" saio birtuala Interneten 
jarraitu ahal izango da 12: 00etatik 18: 00etara (17: 00etatik 23: 00etara Euskadin), "Laurak Bat" euskal 
etxearen eta "Buenos Aires Celebra" bertako Facebook eta Instagram kontuetan. Dantzak, musika, 
gastronomia, danborrada, mus txapelketak eta askoz ere kontu gehiago izango dira… beti ere "on line" 
formatuan. 


