
 

 

Lantalde berria 
 
EMUNen egin dute ikasturte honetarako tantalde berriaren hautaketa. 
Hiru teknikari arituko dira lanean OLA planean: 
 
- Denis Elortza: proiektu burua 
- Xabier Apaolaza: Iaz sinatutako enpresa gehienetan (Denisek 

hauetako enpresa batean jarraituko du) lanean arituko den 
teknikaria 

- Maitane Iribar: enpresa berrietan lanean arituko den teknikaria 
 

Urriaren lauean Denis eta Xabierrekin deskargu-bilera egin genuen 
Oarsoaldean. OLA planaren funtzionamendua eta enpresetako planen 
egoera azaldu genizkion Xabierri.  
Urriaren hamaikean hasi zen Xabier lanean. Bi aste hauetan zehar 
Denisekin batera ibili da berari egokitutako enpresetan lan martxa 
hartzen.   
 
Maitane berriz datorren astean joango da Denisekin enpresa berrietara 
eta azaroaren batean emango diegu hasiera ofiziala enpresa berri 
hauen euskara planei.  
 

Ikasturte berrirako funtzionamendua 
 
Lantaldea haunditu dela ikusita eta OLA planean gero eta enpresa 
gehiago dauzkagula ikusita, urte osorako koordinazio bileren egutegia 
osatzen ari gara (bileren datak eta hilabete bakoitzari dagozkion gaiak 
definituz). Lehenengo urteko esperientzia honetan somatutako 
hutsuneen balorazioa egiten ari gara eta honek emango digu egutegi 
berria osatzeko giltza.  
Honekin batera, EMUNekin sinatu beharreko hitzarmen eta aurrekontu 
berriak prestatzen ari dira.  
 

AROTZGI, Gipuzkoako Arotz Taldea 
 
AROTZGItik gutun bat bidali digute OLA planari buruzko informazioa 
eskatuz. Euskara plana martxan jartzeko asmotan dabiltza eta 
eskualdeko aroztegiak OLA planean sartzearen inguruan hitz egin nahi 
dute. Bihar goizerako geratu naiz arduradunarekin. 
 
 
 

 
2004ko urriaren 20a 

 
 
● 2004ko dirulaguntzen 
zuriketa egiteko epea 
2005eko otsailan 
bukatuko da. 
 

HPS dirulaguntza

 
 
 
● 6/2003 LEGEA abenduaren 
22koa, Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Estatutuarena 

37. artikulua.– 
Kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen hizkuntza-
eskubideak. 

Kapitulu honetan 
ezarritakoarekin eta bertan 
biltzen diren progresibotasun-
baldintzekin bat etorriz, 
kontsumitzaile eta 
erabiltzaileek honako 
hizkuntza-eskubideak dituzte: 

a) Ondasun eta zerbitzuei 
buruzko informazioa euskaraz 
nahiz gaztelaniaz jasotzekoa, 
lege honetako 14. artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 

b) Autonomia Erkidegoaren 
lurralde-eremuan kokatzen 
diren enpresa edo 
establezimenduekin dituzten 
harremanetan, ofizialak diren 
bi hizkuntzetako edozein 
erabiltzekoa; enpresa eta 
establezimendu hauek, bi 
hizkuntza ofizialetako edozein 
erabiltzen dutela ere, zerbitzu 
egokia eman beharko diete. 

● Lege hau lan munduan 
nola aplika daitekeen 
aztertzen aritu gara. 
Enpresa berrien 
kaptaziorako egiten 
ditugun bisitetetan 
erabiltzen ditugun beste 
arrazoietara gehituko 
dugu.    

 

Kontsumitzailearen 
legea 
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