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OARSOARRAK KOMUNITATEA  

                                                                              

”Oarsoarrak” komunitatean lan-mundua 

ordezkatzen duen pertsonaia Arantxa da, 50 urte 

inguruko emakume enpresaria. 

Gaizka eta Eiderren ama da. Euskalduna. 

Eraikuntza enpresa baten kudeatzailea da. 

Enpresan 50 langile inguru ditu lanean. Orain arte 

ez du planteatu ere egin euskara plana enpresan 

txertatzearen aukera. Eider, alabarekin hizketan 

hastean eta Iruñean bizi izan duenari buruzko 

bizipenak ezagutzean, hausnarketan hasiko da. 

 

 

Oarsoaldeko Euskara Batzordeak “Oarsoarrak” izeneko 

komunitatea, eta komunitate hau ardatz duen webgunea jarri du 

martxan: www.oarsoarrak.net. Komunitatea osatzen duten 

pertsonaiekin Oarsoaldeko (Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaia) 

jendartearen lagin edo mostra bat islatu nahi izan du Oarsoaldeko 

Euskara Batzordeak. Nahiz eta jakin badakiten pertsonaiek ez 

dituztela jendarteko jende-mota edo jende-talde guztiak 

ordezkatzen. Oarsoarrek, euskararen normalizazioan Euskara 

Batzordeak lehentasunezko jotzen dituen publikoak ordezkatzen 

dituzte. 

Oarsoaldeko biztanleek egunerokotasunean bizi duten 

errealitatea islatzen ahaleginduko dira Oarsoarrak. Bide batez, 

komunitateko pertsonaiek, Oarsoaldeko Euskara Batzordearen 

egitasmo eta ekimen ezberdinen berri emango dute. Hemendik 

aurrera gazteek, familiek, merkatariek, langileek eta etorri berriek 

euren txokoa izango dute webgunean eta Euskara Batzordeak martxan 

jartzen dituen egitasmo, zozketa, izen-emate… eta kontu guztien 

berri zuzenean izango dute. 

 
KILOMETROAK 2010 LEZON 

 
Festa arrakastatsua izan da aurten gure eskualdean izan dugun 

kilometroak, eta  aipamen berezia egin nahi izan diogu zenbaki honetan. 

Ikastoletatik ateratzen diren egungo gazteak haien ikasketak euskaraz 

burutu eta eskualdeko lan munduan euskaraz lan egin ahal izan dezaten 

guk ere egunero segitu behar dugulako lanean. 

Zorionak eta animo guztiei! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA BA 
 

Irizpideen inguruko formazio saioa eman zaie zuzendaritzako kideei, haiek duten eraginaz eta hizkuntzaren gaineko arduraz jabe daitezen eta 
irizpideak barnera ditzaten.Hurrengo hilabeteetan euskararen irizpideen betetze mailaren neurketa egingo dute, onartutako irizpideen jarraipena 
egingo da, horrek egungo egoeraren berri ematez gain, aurrera begirako helburuak adosteko balioko du. Horrekin lotuta, departamentu edo sail 
bakoitzean euskararen sustatzaile izan daitezkeen pertsonak identifikatzeko bidean daude, neurketa egiten laguntzeko eta eragile bihurtzeko. 
 

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Elkarrizketak hasi dituzte departamentuetako ordezkariekin, helburua planerako behar duten sarea osatzea da; oraindik guztiekin  
biltzea ez dute lortu, baina lan horrekin bukatzeko hitzorduak jartzen ari dira. Batek baino gehiagok auto-ikaskuntzarako interesa  

duela adierazi du baina behin betiko daturik ez dute. “Gu ere kilometroak egiten” lelopean ikastolen aldeko Kilometroen festa babestu du iragarki bidez SJL-k. Telefono 
hartzailearentzat telefonoa euskaraz hartzeko ikastaro bat ematea aztertzen ari dira. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 
 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Ekainean hausnarketa sakona egin zen zuzendaritza-taldekoekin eta alor bakoitzean hainbat konpromiso hartu zituzten. 
Zuzendaritza-taldeko kideek planean inplikatzeko asmoa agertu dute. Udan zehar konpromiso horiek lantzen hasi dira, baina 

martxa ona irailean hartu da. Euskara-eskoletarako iaz baino jende gutxiagok eman du izena, badirudi 10 pertsona inguruko talde bakarra aterako dela. 
Kartelak ele bietan jartzeko ahalegin ekonomiko berezia egiten hasi dira, bezeroekiko ahozko harreran uneoro euskaraz egiteko aukera bermatzeko bidean 
dira eta megafoniako mezuak ele bietan ematen dira. 
   

 

EMUNeko teknikaria: Aritz Enparan 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LlLARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

 Telefonozko harreran euskara ikastaroa ematekotan dira, eta datorren hilerako antolatzeko 
zailtasunak badaude, zero maila dutenentzako ikastaro  bat ematea aztertzen ari dira. Larrialdiak/ 

LRK-ko hiztegi terminologikoa egingo dute eta azpibatzorde bat bilduko da gaia lantzeko. Bien bitartean udazkenean argitaratuko den UNE berripaperaren 
zenbaki berri bat lantzen ari dira. 

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

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
 
 

ASEA BROWN BOVERI S.A. 
 

Urtearen azken hiruhileko honetan euskara planari buruzko hausnarketan ibiliko dira buru-belarri. Helburuak hurrengo urteetarako lan 
ildoak finkatzea eta lan egiteko modua berrikustea dira. Garrantzi handia eman diote parte hartzeari eta ahalegina egingo da enpresako arlo guztietako 
ordezkariak parte har dezaten. Erabilerari dagokionez, berriz, azpimarragarriena mezularia egitasmoa martxan jarri berri dutela da, euskaraz idazteko 
beldurrak uxatu eta trebetasuna lortzeko xedearekin. 

 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 

Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 
 

 
 

 TAJO 

Lehen aldiz formazioa euskaraz emango da: langile guztientzako kooperatibismoaren inguruan saio batzuk antolatu dira; taldeak 
hizkuntza ezagutzaren arabera antolatu dira. Euskara planaren hausnarketaren inguruko ondorioak aurkeztu eta onartu dira 

zuzendaritza batzordean. Laguntzeko prest azaldu dira zuzendariak eta euskara planeko sarean parte hartzeko proposatutako pertsonekin zuzendariak eurak 
egongo dira. Eskolen matrikulazioa dela eta, batek baino gehiagok eman du izena auto ikaskuntzarako. Urtea bukatzerako sarea osatuko duten 

departamentuetako behin betiko ordezkaritza bat izan nahi dute, eta horren berri eta hausnarketako ondorioen berri emango da laguntzaileen bileretan. 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 


