
 

 

Urola-Kostako lan munduan                         
euskara sustatzeko plana 
 

Gaur, azaroak 19, Urola Kostako Udal Elkarteko Xabier Urdangarinekin 
bilera egin dugu. Urola-Kostan otsailean onartu zen planaren berri 
izatea eta guk OLA planaren berri ematea izan da bilera honen 
helburua. Xabier Urdangarinek azaldu digunaren arabera, hauek dira 
beraien planaren ezaugarriak: 
 
- 2003. urtean plana diseinatzeko lan-taldea osatu zen lan munduko 

eragileekin. Lan-taldeak egindako lanean oinarrituz eta Elhuyar 
Aholkularitzaren laguntzaz, 2003. urtearen amaierarako diseinatua 
zegoen Urola Kostako Lan-munduan Euskara Sustatzeko plana. 

 
- Plan hau diseinatzeko OLA plana hartu zuten eredutzat eta 

horregatik, lehenengo fase hau OLA planaren lehenengo fasearen 
oso antzekoa da. 

 
- Bi hitzarmen mota planteatu dituzte: 

 A hitzarmena: 10-50 langileko enpresak 
 B Hitzarmena: 50 langiletik gorako enpresak 

 
- 10 langile baino gutxiagoko enpresekin beste mota bateko 

lanketa egiteko asmoa daukate. Horrelako enpresa txikientzat 
Euskara Planak diseinatzea ur haundiegitan sartzea iruditzen 
zaienez, hauei beste mota bateko zerbitzuak eskaintzea pentsatu 
dute, merkatariei eskaintzen zaizkien antzekoak: aholkularitza, 
itzulpen zerbitzua… Hala ere oraindik ez dute enpresa mota 
honentzako eskaini beharrekoaren inguruan ezer definitu. 
Etorkizunerako ideia bat da. 

 
 
- Euskara Planen finantziazioari dagokionez: 

 10-50 langileko enpresak: Aholkularitza Zerbitzua 
emango duen enpresa Udal Elkarteak kontratatzen du 

o 1. urtean: Udal Elkarteak %75a beregain 
(enpresak %25) 

o 2. urtean: Udal Elkarteak %50a beregain 
(enpresak %50) 

o 3. urtean: Udal Elkarteak %25a beregain 
(enpresak %75) 

 50 langiletik gorako enpresak: Aholkularitza Zerbitzua 
emango duen enpresa, enpresak berak kontratzen du 
eta Udal Elkarteak dirulaguntza emango dio. 

2004ko azaroaren 19a 

 
 
 
 

Pasaia: AZTI (Elhuyar) 
eta PASAIAKO PORTUA 
(Ahize)

 
● Azaroaren 17an AZTI 
Fundazioko Euskara 
planeko arduradunarekin 
eta Elhuyarreko 
teknikariarekin bilera 
egin genuen. Elkarren 
berri ematea izan zen 
bilera honen helburua. 
Hurrengo pausoa, AZTI 
eta OLA plana nola uztar 
daitezkeen aztertzea 
izango da.  
 
● PASAIAKO PORTUko 
Euskara Plana kudeatzeko 
ardura AHIZEri eman berri 
diote. AHIZEko 
arduradunarekin hitz egin 
dugu eta bilera bat 
egiteko asmoa daukagu. 
 
 
 
 
 
 

Urola-Kostako planari 
buruzko informazio 
gehiago: 
http://www.erabili.com/z
er_berri/berriak/1083693
289

http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1083693289
http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1083693289
http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1083693289


o 1. urtean: Udal Elkarteak %75eko 
dirulaguntza gehienez 

o 2. urtean: Udal Elkarteak %50eko 
dirulaguntza gehienez 

o 3. urtean: Udal Elkarteak %25eko 
dirulaguntza gehienez 

 
- Udal Elkarteak egiten duen sustapen lan horrek dirulaguntza jaso 

beharko lukeela pentsatu zuten eta hau guztia Eusko 
Jaurlaritzari aurkeztea erabaki zuten. 2004ko maiatzean Miren 
Mateo eta Gorka Aurrekin bilera bat egin zuten. Eusko 
Jaurlaritzako arduradunei gaia oso interesgarria iruditu omen zaie 
baina ordutik erantzunaren zai jarraitzen du Xabier Urdangarinek.  

 
- Plana onartu zenetik zortzi hilabete pasa dira eta enpresen 

kaptazioarekin hasteko Eusko Jaurlaritzaren erantzunaren zai 
daude. EuskoJaurlaritzak irtenbide ekonomikorik ematen ez 
badie, finantziaziorako proposamen berri bat egingo dute. 

 
- Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin edo gabe, urtarrilean planari 

ekin nahi diote eta enpresen kaptazioarekin hasiko direla dio 
Xabier Urdangarinek.  

 

Eskualdeen arteko batzordea osatzeko 
proposamena 
 
 

Eskualde ezberdinen artean lan munduaz jarduteko batzorde bat antolatzea pentsatu dugu. 
Eskualde edo Udal bakoitzak martxan dauzkan egitasmoen berri izan eta komunean egin 
ditzakegun jarduerak proposatzeko aukera aztertu dugu. Honekin, indarrak batu eta zenbait 
komunikazio ekintza ere elkarrekin aurrera eraman genitzake.  
 
2005eko urtarrila bukaeran beste bilera bat egitekotan geratu gara. Bilera honetara beste 
eskualdeetako arduradunak deitu nahi ditugu: 
 
- Buruntzaldea 
- Azpeitiako Udala 
- Tolosaldea 
- Urola-Kosta 
- Oarsoaldea 
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