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Enpresetako planen deskarguak 
 

 
Kalitate sistema prestatzen duten bitartean EFQM inguruko informazioa lantzen 
ari gara euskara nola uztartu dezakegun prestatzeko. Giza Baliabide arduraduna 
eta Turismo saileko arduraduna elkarrizketatzeko hitzorduak finkatu ditugu eta 
teknikariaren kezkei erantzuteko proposamena prestatzen ari gara.  

 
EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Koordinatzaileak: Daniel Hermosilla eta Joxe Luix Agirretxe 

 

 
 

 
 

Enpresako koordinatzaile aldaketaren jarraipena ari gara egiten. Aldaketa 
garrantzitsua da eta. Jarrera atsegina erakusten dute baina luzamenduetan ari 
diren sentsazioa dugu. Funtzioen zerrendaketa egiteko konpromisoa hartu 
zuen gerenteak, horren gainean lan banaketa hizkuntza irizpideen arabera 
egiteko. Proposamena gogotsu hartu zuen, baina orain ez da ageri, langileen 
esku utzi du ardura eta koordinatzaileak ezin du esku hartu. Gerentearekin 
berriz bilera lotu bitartean 2Di eta AMIA bete, lanpostuko laguntzak eman 
(koordinatzaileari) eta zaharren Egoitzara joan eta bertako langileak 
elkarrizketatzeko hitzordua finkatu dugu ekainerako. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 
Ekintza Plana aurrera eramateko ezintasunak medio liburuxka baten 
itzulpenarekin hasi gara. Itzulpenak bere garrantzia izan dezake, ze horren 
ondorioz ikastaroak euskaraz emateaz gain, materiala ere euskaraz eskain 
baitezakete. Horrez gainera gaiaren itzulpenak ere badu beste interes gune 
bat: aitzindariak izango dira Larrialdietakoak ikastaro hauetan, gaia 
desfibrilazioa da, edonori bihotzekoak eman ondoren dauden salbamendu 
teknikei buruz. Interesgunea beraz hortik etor daiteke, aurrera begira ikastaroa 
euskaraz emateko aukera, eta bai eta materiala ere. Itzulpena ondo bidean irail 
ingururako bukatuta. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 
 
 
 
● Martxoa eta maiatza 
bitartean 14 enpresekin 
izan dugu harremana. 

 
● Harremana gutun eta 
telefono bidez hasi 
ondoren, enpresako 
arduradunekin aurrez-
aurreko bileretan jarraitu 
dugu.  

 
● Bilera hauetatik orain 
arte jasotako erantzunak 
ondorengoak dira: 

-baiezkoa: 1 (Alcampo) 
-ezezkoa: 5 
-irailerako: 3 
-erantzunaren zain: 6 

 
● Beste 8 enpresetara 
gutunak bidali dira eta  
denboraren arabera 
harreman berriak lantzen 
hasiko gara.  

 
● Bixente Trujilloren 
laguntzaz eta EMUNek 
(Denisek) osatu duen 
datu-basearen bidez 
balizko enpresa gehiago 
identifikatu dira Lezo, 
Pasaia eta Oiartzunen.   

Enpresen 
zerrenda.xls  

● Orain arteko datuen 
arabera lantzeke dauden 
enpresak herrika: 

-Lezo: %64  
-Pasaia: %49 
-Oiartzun: %84 

Diagrama.xls

 
 
 
 
 
 

Enpresa berrien atzipena 
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● Aurreko alean aipatu 
genuen moduan, 
Oiartzungo Udaleko 
euskara teknikari den 
Aitziber Arnaitzek, OLA 
planera gerturatu 
beharreko 3 gune 
identifikatu zituen. Gune 
horien garapena honela 
doa: 

- Mamuteko elkartea: 
Hizkuntza Irizpideen 
inguruko informazioa 
banatu zaie. 
- Lanbarren 
industrialdea: 
maiatzaren 26an 
bertako 
kudeatzailearekin bilera 
egin genuen.  
- Zinealdea. 

 
 

Gune berriak 

 
 
 
 
● Maiatzaren erdialdean 
hasi da HPS 2004ko 
dirulaguntzen likidazioak 
egiten. Orain arte OLA 
Planeko ondorengo 
enpresek jaso dute 
erantzuna: 
 
          Esleitua    Emana
 
SJL    1.247,80€   1.134,28€ 
PASAI    320,95€       320,95€ 
OTEGI                      313,65€ 
NIESSEN  4.485€    3.576,71€ 
Larrialdiak  ? 
TAJO   ? 
Mendiola  ? 
 
ADI !! 
● Ekainaren 3an HPSk 
2005eko dirulaguntzen 
agindua argitaratuko du 
eta berrikuntzak 
dakartza. 

HPSren 2004ko 
dirulaguntzen LIKIDAZIOA

 
  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

2005eko ekintza Plana kudeatzen hasi gara. Bi hilean behin Gestio Planaren 
betetze mailari buruzko jarraipena egitea erabaki dugu Euskara Batzordean. 
Hauteskunde Sindikalak izan direla eta, sindikatuek hauteskunde kanpainan 
banatu duten materialean euskararen erabilera zenbatekoa izan den neurtu da. 
Laster batean Koordinatzaile aldaketa izango da eszedentzia hartuko baitu; 
bien bitarte horretan ordezkoa nor izan daitekeen aztertzen ari gara. Uda 
partean beste ahozko neurketa bat egingo dugu lantegian. Motibazio ekintzekin 
aurrera jarraitzen dute, azken ekintza bertso afaria izan da. Azkeni euskaraz ez 
dakitenentzako beste ikastaro bat hasiko da; guztira 30 inguruk eman du izena. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Oskar Arantzabal 

 
 

 
Euskara Planaren misioa zein izan behar den zehaztu genuen Euskara 
Batzordean, eta hortik 2005-2008 urtetarako Plan Estrategikoa, eta laster 
batean 2005erako Gestio Plana. Plan hau lantegiko errealitatetik abiatuta egin 
da, hau da, barne harremanetan oinarritu gara. Euskara Planean Kontseilu 
Errektoreak, Euskara Batzordeak, Kontseilu Sozialak eta Zuzendaritza 
Batzordeak zein funtzio bete behar duten ere zehaztu genuen. Hori guztia 
bukatuta eta gaztelaniara pasatuta dagoenean, Kontseilu Errektorean 
aurkeztuko du koordinatzaileak uztail aldera. Gauzak ondo bidean, eta Planari 
baizkoa ematekotan, instituzionalizazio maila berri bat hartuko luke. 
Gainerakoan langile guztiengana bideratutako abisu, ohar eta errotuluak 
euskaraz ere jartzeko joera nabaria.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
 

 
 

 
 

Zuzentzailea eta

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 

 garai batean gerentearen irakaslea izandakoa elkarrizketatu 
dugu, baita bulegoko beste zenbait langile ere (gerentearen idazkari ohia, 
informatikaria, txekeatzaileak…). Itzulpen labur baina beti presazkoak egin 
ditugu eta bulegoko zenbait langileri euskara plana zer izan daitekeen azaldu 
eta elkarrizketa formala egin gabe informazioa eskuratu dugu. 2Di betetzen ari 
gara eta koordinatzaileak eskatuta ezagutza datuei tratamendu berria ematen. 
 

Planaren koordinatzailea: Itxaso Otegui 
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 izan dute eta honen inguruan aholkularitza eskatu 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 

 
Kontseilukoen bisita
dute, orain parte hartuko duten ala ez erabaki behar dute. Kalitate 
sistema ezartzen hasi dira eta euskararen gaia honekin nola lotu landu 
behar dugu. Pasaiako udal ordenantza bati esker Pasai San Pedron 
egin behar duten obra baterako errotuluak bi hizkuntzetan eskatuko 
dituzte. Koordinatzailearekin trebakuntza ematen hasi gara berriz ere 
eta tarteka CVerako itzulpenak. HPSko dirulaguntzetan 313´65 € 
eskuratu dituzte. 
 

Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 
 

atzordea osatuta, eta dagoeneko bi bilera eginda. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

 

SJL 
Euskara B
Zuzendaritzatik baietza eman zaio 2005eko ia Ekintza Plan guztiari. 
Euskara Batzordean beraz,(hilean behin eta ordu eta erdiz) ekintza 
plana kudeatzen, ardurak banatzen, motibazioa eta ezagutza lantzen 
ari gara. Horrez gainera Euskara plana denongana iritsi, eta lantegian 
euskararekiko motibazioa zabaltzeko berripaper bat egitea aztertzen ari 
gara. Gauza ugari dugu esku artean, eta poliki-poliki dosifikatuz egingo 
dugu. Uda partean Lanbarreneko egoitza berrira joango garela eta, 
Euskara Batzordekoak adi eta erne daude, eta arduradunekin 
harremanetan hasieratik errotulu guztietan euskararen presentzia 
berma dadin. Lantegia kanpoan ezagutarazteko dokumentua euskaratu 
dugu. 
 

Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 
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 OLA planaren berri 
AB 
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3an, LABeko kideekin. 
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●
aurkezpenerako 
enpresetara bida
den gutun eta diptikoa 
eguneratu egin da. PASA
konponketak enpresaren 
argazkia kendu da eta 
TAJO eta OARSOALDEA,
B.A.ko arduradunen 
argazkiak jarri dira.  
 
 
 
●
emango zaie ELA eta L
sindikatuetako 
eskualdeko ardu
ordezkariei. Aurkezpen 
saio bat egingo da 
sindikatu bakoitzare
Saio hauen helburua 
ordezkari bakoitzak b
eragin ahalmenaren 
arabera nola eragin 
dezakeen ikustea da.
 
 
Sa
egingo dira: 
 
- 
- 15ean, ELAko kideekin.
 
M
komunikazio plan oso , 
hemen:  

Komunikazio 
plana.doc  

OLA planaren 
ZABALKUNDEA 
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BESTELAKOAK 
 
AROTZGI 
 
Gipuzkoako Arotz Taldeak (AROTZGIk) euskara plana garatzeko asmoa du baina inbertsioetarako 
fondorik propiorik ez duenez ezinbestean jo du dirulaguntza publikoak eskatzera.  
 
HPS eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntza programak jorratzeaz gain, Tolosako Udalarekin 
ere izan ditu harremanak eta dirulaguntza lortzear da. Oarsoaldeko OLA planaren berri ere badu 
Arotzgik (bere garaian Aitziberrengana jo zuten) eta Arotzgiren euskara plana OLA planarekin uztar 
daitekeen aztertu nahi du. 
 
Berez, Arotzgik egoitza soziala Donostiako Belartza poligonoan du baina baditu Oarsoaldean 
Arotzgiren euskara planaren onuradun izango liratekeen enpresak. Hau da enpresa horien herrikako 
banaketa: 
- Lezon: 11 enpresa, guztira 25 langile. 
- Oiartzunen: 14 enpresa, guztira 34 langile. 
- Pasaian: 4 enpresa, guztira 7 langile. 

Datu basea, hemen: 
OARSOALDEA-osatu

a.xls  
 
Horrenbestez, gai honen inguruan Oarsoaldeko Udaletako euskara teknikariek eta Oarsoaldeko 
Euskara Zerbitzuak aukera hau azter dezaten eskatzen du. 
 
 
 
HAUSNARKETA-SAIOA 
 
OLA planak baditu hobetzeko zenbait arlo eta EMUNek Oarsoaldeko Udaletako euskara teknikariei eta 
Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuari ekainaren 13an bilera egiteko proposatu nahi die. Hauek lirateke 
bilera horretan jorratu beharreko hausnarketarako gai batzuk: 
 
- HPSren dirulaguntzak:  

o 2004ko deialditik jasotako diru kopurua vs. eskatzen eta zuritzen egindako esfortzua. 
o 2005eko deialdiaren berritasunak ezagutzea. 
o 2005eko deialdiarekin zer egin erabakitzea. 
 

- OLAko enpresa txikien jarraipena:  
o Otegi-Gaztañaga Eraikuntzak enpresaren jarraipenarekin lotutako gaia. 
 

- Euskara plan integraletarako jauzia:  
o OLA sistemak ez du aintzat hartzen enpresa handi batek intentsitate handiagoko euskara 

plan batera jauzi egiteko aukera eta, horrenbestez, ez dago dirulaguntza sistema berezirik 
horretarako. Gai horren azterketa eta bestelako esperientzien berri jasotzea. 
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