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Aurtengo euskara planak garatzeko diru laguntza eskaerak oraingoan ere 
urte hasieran egin behar izan ziren. 
Otsailaren 16a arte izan zen aurkezteko epea. Eta eskatutako agiri, 
txosten, aplikazio informatiko  eta dokumentazioa aurkeztuta, orain 
ebazpenaren zain egon beharra dugu, ebazpenean jakinarazten baita 
enpresa bakoitzak zenbat diru jasoko duen.  
 
Gogoratu ebazpena jasotzen denetik 10 eguneko epean enpresak 
esleitutako diru laguntzaren onarpena bidali beharko duela Hizkuntza 
Politkarako Sailburuordetzara. 
 

 
 
Edozein zalantza izanez gero, lasai jo Oarsoaldeko Euskara Zerbitzura  
(amaiar@emun.com) eta argituko dizuegu. 

 

Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak 2009 

 
 
 

Aurten, OLA planeko ekintza bateratuak goiz hasi dira, izan ere, otsailean 
bertan Jendaurrean hitz egiteko ikastaroa jarri zen martxan eta apirilaren 
1ean amaituko da. Ikastaro horren helburu eta ildo nagusiak ahozko 
komunikazioak duen garrantziaz ohartaraztea, horretarako baliagarriak diren  
teknikak ikastea… eta horiek praktikan jartzea dira. Talde polita sortu da eta 
astean behin hamar-hamabi pertsona  biltzen dira. 
 
Ikastaro horrekin hasi eta urtean zehar beste ekintza bateratu batzuk ere 
egingo ditugu, garaian-garaian horren berri ere emango dugu baina hona hemen 
horietako batzuen aurrerapena. 
 

Euskararen berri OLAtu gainean 

Hilero bildutako euskararen inguruko berri interesagarriak jasotzen dituzte 
enpresetako koordinatzaileek beren ordenadoreetan. 
 

Bertso afaria 

Aurtengo maiatzean, ABB Niessenek antolatuta, bertso afaria egingo da 
maiatzaren 15ean. OLA planean parte hartzen duten enpresa guztietako kideak 
daude gonbidatuta. 
 

Euskara formazioa 

Matrikulazio kanpaina iristean, enpresa bakoitzari kartel ereduak bidaliko 
zaizkio bere enpresan horren berri eman eta zabal dezan. 
 

Topaketa 

Aurten ere beste urteetan ondo baloratu den enpresa guztien arteko Topaketa  
egiteko asmoa dugu urte amaiera aldera.  Eguna iritsi ahala, informazio 
gehiagorekin osatzen joango gara. 

 

2009ko OLA planeko ekintzak 
 

Kontakturako helbide berria 

 

Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuan hain fin ibili den Uxune Alustiza 
teknikariak erreleboa pasatu dio Amaia Rodriguez lankideari. Beraz hemendik 
aurrerako helbidea honako hau duzue, zuen zalantzak argitu eta laguntza 

emateko prest jarraituko baitugu: 
 amaiar@emun.com 

 
Eskerrik asko Uxune! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Aurtengo plana zehaztu du euskara batzordeak. Urteko lehen hilabeteetan pasa beharreko auditoria probestuz, iaz finkatutako hizkuntza 
politikako irizpideak aplikatuz kalitateko inprimakiak egokitu egin dira. Enpresak iaz jorratutako bideari eutsiz, hurrengo pausoak zehaztu ditu 
euskara batzordeak eta aurtengo lana batez ere bi arlotan zentratuko da: hizkuntza politikako eskuliburua praktikan jartzeko lanak eta enpresako 
hizkuntza eskakizunak urte amaierarako finkatuta izatea. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Azken hilabetea Eusko Jaurlaritzako 2008ko diru laguntzak zuritzen eta 2009ko eskaria egiten pasa dugu batez ere; aurtengo 
urte honetan Euskara Planaren inguruko hausnarketa egin nahi da, bulegoetatik hasita, euskara batzordea indartu eta 

hausnarketa saio batzuk egiteko. Hizkuntza irizpideen zabalkundea eta betetze maila nola bermatu aztertuko da. Azkenik, Oarsoaldeko OLA planeko ekintza 
bateratuetan parte hartzen hasi dira SJLkoak zehazki jendaurrean hitz egiteko ikastaroan. Aurten ofimatika euskaratu nahi da lantegian besteak beste.  
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 
 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Urtean egindako lehenengo euskara batzordean, aurtengo eginkizun nagusiak onartu eta adostu dira. Aurten batez ere 
errotulazioaren eta bezeroari begirako kartel  eta arreta izango dira lehentasuna. Bertan egiten diren errotuluei, publizitateari eta 

zentraletik etortzen direnei arreta berezia jarriko diete. Megafoniako mezuetan ere eragin nahi dute eta horrekin lotuta, langile guztiei euskara planaren inguruko 
informazioa eta parte hartzea sustatu nahi da. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LlLARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

Urteko lehen euskara batzordea ondo joan zen. Gestio Planari jarraipena egin zitzaion. 
Azpimarragarriena zera da, formazio ikastaro bat euskaraz jasoko dutela bertako langileek. 

Bestalde, konpromiso pertsonalak hartuko dituzte euskararen erabileran gora egiteko dozena bat lagunek, eta martxoan hasi eta uztaila bitarte motibazio 
saio batzuk jasoko dituzte konpromiso horien betetze maila nolakoa den aztertzeko.  

 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
 
 
 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

2009an teknikari aldaketa izan da Niessenen. Aurrerantzean EMUN hizkuntza aholkularitza etxeko Jon Odriozola arduratuko da ABB 
Niessengo Euskara plana garatzeaz. Jadanik 10 urte bete ditu Euskara Planak eta enpresak konpromiso mailari eusteko 2009an Euskara 

Eskuliburua eta Lanpostuetako Euskara Mailak onartu ditu. Oso konpromiso garrantzitsuak biak ala biak euskararen presentzia garatzeko. Euskara batzordea 
ere berritzen ari gara eta kide izan nahi dutenei gonbita egin diegu.  
 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 
 

 

 TAJO 
 

2009ko Gestio Plana aurkeztu eta onartu da euskara batzordean. Aurtengo asmoen artean berrikuntzarik nabarmenena da Batzar 
Nagusia euskaraz egin daitekeela lehen aldiz lehendakaria eta Zuzendari Nagusia euskal hiztunak direla kontuan hartuta: euskara 

Batzordeak hala izan dadin eskaera egin dio Kontseilu Errektoreari; bestalde, web orria euskaratu egingo da eta motibazio saio batzuk ere eman nahi dira 
lantegian, dedikazioa astean bi ordutan handitu dela kontuan hartuta.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 


