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Aurreko zenbakian adierazi genizuen bezala, Eusko Jaurlaritzak dekretu 
berri bat jarri du martxan, zerbitzua euskaraz jasotzeko eskubidea 
bermatu nahi duena. 
 

OLA planean dauden enpresen kasuan, supermerkatuei eragingo die.  
 
Dekretuan aipatzen diren helburuak lortzeko edo betetzera iristeko 
zerbitzu enpresa horiek 2 edo 3 urte dituzte dekretua indarrean jartzen 
denetik (dagoeneko indarrean dago). Zergatik 2 edo 3 urte? Bada, 
enpresak erabaki behar duelako aurten hasi (2008an) edo 2009an. 
 
Helburu horiek lortzen laguntzeko Eusko Jaurlaritzak diru laguntza jarri 
du martxan, eta dagoeneko eskaera egiteko epea amaitu da. Aurten 
hasiko direnek eskaera egin dute, eta datorren urtean hasteko asmoa 
dutenek 2009an ere diru laguntza eskatu ahal izango dute. 
 
Dekretuak dioena irakurtzeko aukera labur-labur aurreko zenbakian 
duzue. 
 

Kontsumitzaileen eskubideen aldeko dekretu berria 

 
 
 

Irailarekin batera, OLA plana sinatuta duten enpresetan ekintza 
bateratuak egiten hasi gara. Udaberriko enpresen topaketetan horren 
beharra ikusi zen eta eskaera horri erantzunez zenbait ekimen egingo 
dira. 
 
Lehenbizikoa irailean izan da, euskara eskolak enpresetan antolatzeko 
kanpainarako kartel ereduak helaraziz. Horrekin, lanak erraztu nahi 
izan zaizkie eta gainera enpresetan antzeko ereduak erabiltzea bultzatu. 
 
Abendura bitarteko hilabete hauetan euskalgintzako albiste 
esanguratsuenen berri emango da hilean behin, gero enpresak dagokion 
guneetan erabiltzeko, edo ohar tauletan jartzeko… 
 
OLA planean sartuta dauden enpresentzako ekintza horiez gain, 
Oiartzunen kokatuta dauden enpresetan (Tajo, SJL, ABB Niessen, 
Alcampo, Carrefour) beste ekintza bateratu batzuk egiteko asmoa dago. 
Oraindik zehaztu gabe daude, eta, behar bada, beste ideiaren bat 
planteatzerik badago; hala ere, aipamena egin nahi genuke: 
 

- Jendaurrean hitz egiteko ikastaroa (zehazteke) 
- Abenduaren 3an euskararen eguna: denok batera ospatzea. 

 
Enpresentzat motibagarri eta lagungarri izango direlakoan gaude. Beraz, 
denak animatu nahi zaituztegu horrelako ekimenetan modu aktibo 
batean parte har dezazuen. 
 
Gogoratu koordinatzaileen gunea ere martxan dela eta elkarren berri 
zehatzagoa jakin nahi izatera, kontaktu zuzena baduzuela. 
 

OLA planeko enpresetan ekintza bateratuak 

Oiartzungo enpresetara bisitak 

 

Irailean Oiartzungo Udaleko euskara teknikaria eta Oarsoaldeko Euskara 
Zerbitzuko euskara teknikaria enpresetara bisitan joan dira, OLA planean 
dauden Oiartzungo enpresetara. 
 
Bai enpresek eta bai bisitariek oso balorazio positiboa egin dute: 
harremanak estutzeko balio izan du, zenbait zailtasuni erremedioa 
jartzeko eta elkarren babesa sentitzeko ere bai. 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Oarsoaldea BAko hizkuntza politika osatu eta aplikatzeko prozesua jarraitzen ari dira. Behin Administrazio Kontseiluak onartuta, inplikatu 
bakoitzak adostutako irizpideek nola eragingo dioten barneratzeko eta aplikatzen hasteko formazio saioak izango ditu aurki.  
Bestetik, etengabeko jarraipena izaten ari da eskuliburua, eta ekintza zuzentzaileekin osatzen ari dira. Urtea amaitu baino lehen, hori dena 
bertako kalitate sisteman txertatzea izango da  hurrengo erronka. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

hamabi-T 
 

Udako egoitza aldaketak eragindako lan handienak aurrera atera ondoren, Hamabi T-n hasita daude ohiko eginkizunetara itzultzen. Etxez etxeko zerbitzu lanetan 
sarrien erabiltzen diren esapide eta hitzen bilduma osatzea jarri dute erronka gisa udazkenerako. Euskara ikasten dihardutenentzat eskura jarri eta euskaldunen 
eguneroko hiztegia aberasteko asmoz egingo dute lan hori, eguneroko hizkuntza erabilerarentzat esparru berri bat normalizatzeko hain zuzen ere. 
 

EMUNeko teknikaria: Imanol Miner 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Atera berri den dekretuan bete-betean sartzen da enpresa, eta bertan azaltzen den bezeroari begirako zerbitzuaren helburua 
betetzeko diru laguntzen deialdira aurkeztu da. Beraz, urtea amaitu aurretik izango duten helburu zehatzetako bat “Caja Amiga”k 

ematen duen zerbitzua euskaratzea izango da eta jada lan horiekin hasi dira. 
Bestetik, Oiartzungo Udaleko teknikariak eta Oarsoaldeko euskara zerbitzuko teknikariak enpresara egindako bisita oso positiboki baloratu da elkarlana eta 
aurrera begirako pausoak emateko. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK 
 

Koordinatzaile berriarekin bildu ostean, aurrera begira Eskola Talde bat edo Erabilera Talde bat sortzea erabaki da. Gaia 
oraindik aztertzen ari dira, baina asmoa langileei inkesta bat egitea da eta, horren arabera, lantegian egitura bat edo 

beste finkatzea. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

Niessen:Euskararen eskuliburua zuzendaritzan aurkeztu zen eta orain aztertzen ari dira. Lanpostuetako hizkuntza eskakizunak aztertzeko 
asmoa dago eta Niessen-en zein egokitzapen izan dezakeen ikusi. Euskararekin lotutako informazioa komunikatzeko posta propioa 

izateko eskaria egin da eta Euskara Batzordean Zuzendaritzako kide batek parte hartzeko premia azaldu da. Eskoletako matrikulazioa zabalik dago. Word 
Fast-ekin hainbat proba egiten ari dira, tresnari errendimendua ateratzeko. Udalaren, OLA Planaren eta enpresaren artean bilera egin da, elkarren berri 
izateko eta diru laguntzen informazioa emateko besteak beste. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 
 

LRK emergentziak 
 

Urtea amaitu aurretik lehen bi taldeek euskalduntzearen 1. fasea amaituko dute. LRKko hizkuntza irizpideei ere heldu diete eta 
errotulazioaren eta dokumentazioaren inguruko irizpideak zehazten hasi dira. Lanbide honek duen hiztegi berezia kontuan hartuz, 
hiztegi terminologiko propioa osatzen hasi dira. Azkenik, langileen euskara maila zehaztu dute eta euskara ikasteko dauden 

aukeren berri eman diete, eta horri lotuta, LRKk irizpide zehatza finkatu du matrikulazio gastuak neurri handi batean estali ahal izateko. 
 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
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 TAJO 
 
Lanpostuetako hizkuntza eskakizunak aztertzen ari dira, eta Tajon zein egokitzapen izan dezakeen ikusi. Modu berean laneko 
formazioan euskara sartzeko saiakerak egiten ari dira. Hainbat dokumentazio tekniko euskaraz sortzen hasi da. Web orria 

euskaratzea erabaki da. Eskoletako matrikulazioa ere zabalik da. Udalaren, OLA Planaren eta enpresaren artean bilera egin da, elkarren berri izateko eta diru 
laguntzen informazioa emateko besteak beste. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Berripapera antolatzen ari dira. Koordinatzaileak baja hartu duenez, berria izendatu dute, eta bien bitartean Euskara Batzordekoek 
bi hilean behin elkartu beharrean, hobeto iruditu zaie eginkizun zehatzetarako biltzea behar denean. SJL-ko Hizkuntza irizpideak 
Zuzendaritzan aurkeztuko dira. Errotulazioa eta inprimakiak euskaratzen jarraitzen dute. Eskoletako matrikulazioa ere zabalik da. 

Udalaren, OLA Planaren eta enpresaren artean bilera egin da, elkarren berri izateko eta diru laguntzen informazioa emateko besteak beste. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Idoia Ibarzabal 

 
 
 

AZTI tecnalia 
 
Urtea aurrera doa eta dagoeneko aurreikusita zituzten lan asko egin dituzte. Hemendik eta urte amaiera bitarte bi lan potolo dituzte 
egiteko: prozesuen eta instrukzioen inguruko hainbat itzulpen eta urte hasieran adostutako helburuen betetze-mailaren neurketa. 
Horrez gain, Kuxkuxean aldizkariaren hurrengo zenbakia kaleratuko dute.  

 

ELHUYAReko teknikaria: Ainara Ibañez 
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa 

 


