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Maiatzaren 8an argitaratu zuen Eusko Jaurlaritzak Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko Dekreturako diru laguntza 
deialdia eta eskaera aurkezteko epea ekainak 8 da. 
 

Dekretu horrek zerbitzu enpresei eragiten die, besteak beste hurrengo 
hauei: erakunde publikoei, trenbide eta errepide garraio publikoei, 250 
langiletik gorako supermerkatuei, jendeari saltzeko gunearen azalera 
400 metro karratutik gorakoa duten establezimenduei, energia 
elektrikoaren eta gasaren banaketako enpresei… Dendari txikiei, 
adibidez, ez die eragingo. 
Dekretuak dioena betetzeko diruz lagun daitezkeen jarduerak honako 
hauek dira, besteak beste: 
 

Idatzitako komunikazioa euskaraz eta gaztelaniaz joan behar da: 
seinale guztiak, jendaurrean jartzeko kartel edo errotuluak(finkoa eta 
aldakorra), inprimaki eta katalogoak, erabiltzaileak betetzeko 
inprimakiak, kontratuak, aurrekontuak eta fakturak. 

Ahozko informazioa: megafonia bidezko informazioa euskaraz eta 
gaztelaniaz eman beharko da, ahozko informazioa eta aholkularitza 
euskaraz eta gaztelaniaz emateko gai izan beharko dute enpresa eta 
establezimenduek, baita bitarteko telefoniko eta elektronikoen bidez 
ematen den informazioa ere. 
 
 
Edozein zalantza izanez gero, lasai jo Oarsoaldeko Euskara Zerbitzura  
(amaiar@emun.com) eta argituko dizuegu. 

 

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen dekretuari dagokion  
2009rako deialdia 

 
 
 
OLA planaren barruan euskara plana duten enpresen ekintza 
bateratuekin aurrera jarraitzen dute. 
 

Oraingoan, berehalaxe izango den ekintza baten berri ematera 
gatozkizue: bertso-afaria. OLA planeko Oarsoaldeko enpresetako 
euskara batzordeek urtez urte tartekatu egiten dute kantu-afaria /eta 
bertso-afaria eta aurtengoan bertso afaria izango da  maiatzaren 29an. 
Oraingoan, Xabier Amuriza eta Jon Martin izango dira bertsotan afari 
goxo baten inguruan. Iluntzeko 20:30ean izango da Oreretako Niessen 
elkartean 20 euroren truke. Aipatu enpresetako kide guztiak daude 
gonbidatuta beraz, animatu eta gozatu!  
 

Beste ekintzak:  
Koordinaziorako gunea bildu da eta ekintzen egoeraz eta antolaketaz 
jardun dute. Zehaztutako zenbait ekintza honako hauek: 
 

Berripaperak  

Enpresa batzuetan berripaperak argitaratzen dituzte langileei 
euskararen inguruko berrien eta bestelakoen berri euskaraz emateko, 
eta horiek beste enpresetara zabaltzea egokia dela ikusi da, besteentzat 
ere baliagarri eta motibagarri izan daitekeelako.  
 

Topaketa  

Hemendik urte amaiera arteko lanetako bat aurtengo euskararen eguna 
edo topaketa antolatzea izango da. Iaz Andoni Egaña etorri zen 
ahozkotasunaz mintzatzera eta aurtengoan ere sorpresatxo bat 
pentsatua dute. 
 

   
 

2009ko OLA planeko ekintzak 
 

Oiartzungo enpresetara bisitak 

 

Joan den urtean izandako balorazio positiboa ikusirik, aurten ere 
Oiartzungo Udaleko euskara teknikaria eta Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuko     
euskara teknikaria Oiartzungo enpresetara bisitan joango dira, OLA 
planean dauden enpresetara. 
Urtean bitan bisitekin jarraitzeko asmoa dute enpresekin harremanak 
estutzeko eta sortzen diren zailtasunei erremedioa jartzeko. 

: 



 
 

OLA planeko enpresen agerkaria 

2 

 

2009ko maiatzaren 27a 
28. zk. 

 

OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Urte hasieratik jo ta fuego dabil lanean euskara batzordea. Falta ziren kalitateko inprimakiak egokitu egin dira hizkuntza irizpideetara. Bestalde, 
landutako hizkuntza politikako eskuliburua oinarri hartuz euskara batzordeak egin beharreko behaketa prestatzen ari dira. Neurketarako tresna 
osatzen dihardute eta puntuz puntu adierazleak finkatzen. Neurketa urtean bitan egiteko asmoa dute,lehenengoa ekainean, hizkuntza politikako 
eskuliburuan azaldutako puntu bakoitza nola dagoen ikusteko eta enpresako ikuspegi orokorra jasotzeko. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Iazko urtean onartutako hizkuntza irizpideen onarpen ofizialaren faltan daude oraindik. Gestio Planeko hainbat helburu lotuta 
dago aurrekoarekin. Bien bitartean irudiaren  behaketa bat egingo dute desbideratzerik dagoen ikusteko. Pixka bat aurrerago 

lanean euskara sustatzeko eta motibazioa lantzeko modulu laburrak eman nahi dituzte. Oarsoalderako eman den jendaurrean euskaraz aritzeko ikastaroa 
positiboki baloratu da. Bajan egon den Euskara Batzordeko jendea bueltatu da lantegira.  
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 
 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Aurtengo helburu nagusia bezeroari begirako arreta eta dokumentazioa izaki, dokumentu horiek euskaratzen ari dira. Bestetik, 
ahozko komunikazioa lantzen ari dira langileen artean eta megafoniako mezuak euskaraz eta gaztelaniaz esateko motibazio 

lanketa egiten hasiko dira aurki.  Aurten langileen artean komunikazioa lantzeko saiakera bat ere egin nahi dute eta bertako aldizkariaren ale bat sortzekotan 
dira. 

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LlLARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

Dagoneko euskararen motibazioa sustatu eta konpromiso pertsonalak hartzeko bi saio eman 
dituzte, eta parte hartzea ona izan da. Horrekin lotuta Euskara batzordearen bigarren saioa 

ere egin dute, eta besteak beste erabaki da iaz LRK-n aztertu ziren hizkuntza irizpideak Larrialdiak Taldera eramatea eta bertan aztertzea eta hala badagokio 
onartzea.Oarsoalderako eman den jendaurrean euskaraz aritzeko ikastaroa positiboki baloratu da.  

 

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

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
 
 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

Departamentu guztietan 2009ko Gestio Plana eta euskararen Eskuliburua aurkeztu dira, eta bide batez Euskara Batzordean partaide 
izatera gonbidatu dituzte langileak. Ondorioz, hiru langile berri sartu dira Euskara Batzordean. Bestalde, maiatzaren 29an ospatuko da 

Bertso-afaria Niessen elkartean. Urtero egin ohi da ekintza hau; urte batean bertso-afaria eta hurrengoan kantu-afaria. Arrakasta handia izaten du, eta 
hemendik OLA planean parte hartzen duten kideak gonbidatu nahi dituzte. 
 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 
 

 

 TAJO 
 

Batzar Nagusia euskaraz egin ahal izateko antolaketa lanetan ari dira besteak beste. Euskara Planari dagokionez aurrera pauso 
handi bati zango da euskarazko batzarra, izan ere, lehen aldia izango da Tajoren historian. Eldotz barripaperaren udaberriko alea 

atera berri dute, eta urtean lau ale aterako dituztela erabaki dute. Bestalde pasa berri da Korrikako beste edizio bat, eta Tajoko langileek kilometro bat hartu eta 
korritu zuten. Jendaurrean aritzeko euskarazko ikastaroa bukatu da eta Tajoko Lehendakariak hartu du parte. Azkenik 2009ko Euskararen Gestio Plana Kontseilu 
Errektorean onartu da.   
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 


