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● Otegi-Gaztañaga 
Eraikuntzak-ek, 
azkenean, OLAren 
hirugarren urtearekin 
jarraitzea erabaki du. 

 
● AROTZGIk euskara 
planerako finantzazioa 
lortu du eta ez die, 
beraz, Oarsoaldeko udalei 
dirulaguntzarik eskatuko. 

 
● ALCAMPOk euskara 
plana egitea erabaki du 
eta juxtu-juxtu sartu da 
HPSren dirulaguntza 
deialdian. Maitane Iribar 
izango da euskara 
teknikaria. 

 
● Bisitatutako hainbat 
enpresek gai berrietarako 
une txarra zela eta 
irailetik aurrera 
harremanetan jartzeko 
eskatu zuten. Beraz, 
datozen hilabete hauetan 
ikusiko da enpresa horiek 
zein erantzun ematen 
duten.  

 
● Bestalde, ekainean 
osatu zen diptiko 
berriarekin eta, orain 
arte bezala, udal 
bakoitzeko alkatearen 
agurrarekin gutunak 
bidaliko dira eta 
harreman berriak 
lantzeko ekimenarekin 
jarraituko da. 

Enpresa berrien atzipena 

Enpresetako planen deskarguak 
 

 
Planaren jarraipena hobetzeko bi koordinatzaileekin koordinazio bilerak ezarri 
dira, eta orain arte bi bilera egin dira, maiatzean bat eta uztailean bestea. 
Kalitatearen gaia luzatzen ari da eta euskara planaren ezarpena atzeratzen ari 
zen. Horregatik, irailetik aurrera ohiko diseinuarekin hastea erabaki da. Ezagutza 
datuak lantzen ari gara baina oraindik ez ditugu guztiak jaso. 
HPSren dirulaguntzetatik kanpo geratu da Oarsoaldea SA erakunde publikotzat 
hartu dutelako, horrela, plana % 100ean Oarsoaldea SAk ordainduko du. 
 

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

 

 
 

 
 

Pasaiako Udaleko teknikariarekin bilera egin da, orain arteko datuak erakutsi 
eta kontrastatzeko. Ekintza zerrenda ere aztertu da. Oporretatik bueltan beste 
teknikariarekin ekintza planaren gutxiengoak eta lehentasunak finkatuko dira 
eta ondoren enpresari aurkeztuko zaizkie. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 
Desfibrilazioaren itzulpenarekin aurrera. Uste baino beranduago bukatuko 
dugu; testua batzutan tekniko xamarra da, eta horrek luzatuko du epea. 
Itzulpena bukatzean komeni da Larrialdiakeko arduradunekin serio xamar hitz 
egitea Plana nondik nora bideratu behar den aztertzeko: adibidez oraindik ez 
dizkigute lantegiko euskararen ezagutzaren datuak pasa... 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 
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● Ihurrita bideko 
industrialdean kokatzen 
diren enpresek kanpoko 
estalki berria jarri dute. 
Estalkiarekin batera 
errotulu berriak jarri 
dituzte.  
 
Enpresa horiei gutun bat 
bidali zaie, Oiartzungo 
Udala eta Oarsoaldea 
SAren izenean, errotulu 
berriak euskara hutsean 
jartzeko laguntzei eta 
OLA Planari buruz 
informatzeko. 
 
Enpresa batzuk errotulu 
nagusia euskaraz jartzeko 
erabakia hartu dute. 
 
 

Gune berriak 

 
 
 
Behin betiko balantzea, 
hemen: 

2004an_esleitutakoa
-jasotakoa.xls  

 

HPSren 2004ko 
dirulaguntzen LIKIDAZIOA

 
 
 
 
Ekainean eta uztailean 
EMUNek OLAko enpresa 
gehienen dirulaguntza 
eskabidea landu du. 
Gorabeherak: G-30ek ez 
du eskatu nahi izan eta 
Oarsoaldea SAk, eskaera 
egin duen arren, Eusko 
Jaurlaritzakoek ez dute 
onartu (erakunde erdi-
publikoa delako). 
 
EMUNek abenduan pasako 
ditu egindako lanari 
dagozkion fakturak. 

HPSren 2005eko 
dirulaguntzen ESKABIDEA

 
  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

 
Oarsoaldeko “ate irekien” bisita izan genuen. Esperientzia positiboki baloratu 
zen Euskara Batzordean. Parte hartzaileen kopurua zenbatekoa zen ez zen 
esan, eta beste baterako horren beharra aipatu da. Koordinatzaileak (Oskar 
Arantzabalek) eszedentzia hartuko du, eta koordinatzaile berri baten bila ari 
gara. Oskarrek eszedentzian egonik ere Euskara Batzordeetara etortzen 
jarraituko du. Pertsonal Sailarekin bilera egin nahi da irailean haienak diren 
zenbait helburu dinamizatzeko, Zuzendaritzaren inplikazioa bultzatu nahi da. 
Hizkuntza irizpideak hartzearen gaia atera da Euskara Batzordean, hainbat 
urtetako lanaren ondoren TPM delako errotuluak erdara hutsean ateratzen ari 
baitira; datorren urtean hizkuntza irizpideen gaia landuko da. Langileen 
gogobetetze inkesta (5 orri) pasa da uztailean, eta euskaratu egin da. 
Oiartzungo Irratitik deituta Euskara Planaren inguruan aritu dira 
Koordinatzailea eta Teknikaria. Hurrengo Euskara Batzordean Koordinatzailea 
aukeratuko dugu; lan horretarako ordu batzuk errekonozitzea pentsatu dugu. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Oskar Arantzabal 

 
 

 
 
Etorkizunean Euskara Plana izango dena aurkeztu da lantegiko organoetan: 
Kontseilu Errektorea, Zuzendaritza Batzordea eta Kontseilu Soziala. Plan 
honetan euskara planaren misioa zein den, Plan estrategikoa zein den (2005-
2008) zehazten da, bai eta 2005erako Gestio Plana ere. Horrezaz gainera 
plana bultzatzeko organoen funtzioa zein izan behar den ageri da bertan. 
Planak instituzionalizazio maila altua du, lantegiak plana bere egin dezan. 
Esan bezala organoetan eztabaidatzen ari dira, eta erantzunaren zain gaude; 
momentuz dakiguna da “hautsak harrotu ” dituela planak hainbat arduretan 
Zuzendaritza Batzordea ageri delako arduradun modura. Bien bitartean 
Kontseilu Sozialeko aktak euskaratzen hasi gara.   
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
 

 

 
 

 
 

Orain arteko datu eta informazioak (AMIA, ezagutza datuak, ekintzen 
zerrenda…) koordinatzailearekin, kontrastatu dira. Orain zuzendaritzako beste 
kide bati aurkeztuko zaizkio (giza baliabide arduraduna baina oporretan dago 
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irail amaiera arte), bere babesa eskuratzearren gerenteari aurkeztu aurretik. 
Kartelistikaren sailkapena eta neurketa egin da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Itxaso Otegui 

 

 

 
 

Planarekin jarraitzea erabaki dute. Hurrengo hilabeteetarako jarduerak 
adostu ditugu koordinatzailearekin. Ekintza planean amaitu gabeko 
jarduerak bukatu, koordinatzailearen prestakuntzarekin jarraitu (EGA 
ateratzea aztertzen ari da) eta bulegoko langile erdaldunei zuzenduriko 
neurriak hartzea erabaki da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 
SJL 
Hilabete berezia izan da uztailekoa; trasladoa egingo da Lanbarrenera 
eta jende asko oporretan egon da; Koordinatzailea kanpoan izan da, 
eta beraz ez dugu Euskara Batzordea egiterik izan. Irailetik aurrera 
aldizkari bat atera nahi dugu Euskara Batzordeko kideok planaren berri 
eman, eta motibazioa bultzatzeko. Momentuz Lanbarrenera joan eta 
etxe berria denez, adi egon behar bertan jarriko diren errotulu eta 
gainerakoak euskaraz ere egon daitezen. Hemen pixkanaka hasi gara 
kafe makinetako etiketak euskaratzen. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 

 

 
 
Uztailean Eusko Jaurlaritzako HPSko dirulaguntzetarako deia aurkeztu 
genuen in extremis. Teknikaria aurkeztea uztailean ezinezkoa izan zen 
agenda kontuak zirela eta irailean egingo da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: erabaki gabe 

 

 
 
 
 
● OLA planaren berri 
eman diete Leire Mujika 
eta Denis Elortzak ELA 
eta LAB sindikatuetako 
eskualdeko arduradun eta 
ordezkariei.  
 
2 aurkezpenotan 
eztabaida sustatu zuten 
eta horrek eman zituen 
emaitzak: hausnarketa 
zintzoak egin zituzten 
sindikatuetako kideek eta 
hainbat kontaktu landu 
genituen.  
 
● Uztailaren 5ean ate 
irekien ekitaldia ospatu 
zen NIESSEN enpresan. 
Eskualdeko enpresa, 
ikastetxe eta udal 
ordezkari ugari elkartu 
ziren bertan.  
 
Oskar Arantzabalek 
enpresari buruzko datuak 
eta bertan euskarak izan 
duen bilakaeraren berri 
eman zuen. Aldiz, Joxe 
Luix Agirretxe eta Leire 
Mujikak, Oarsoaldeako 
Euskara Zerbitzua eta 
OLA Planaren ingurukoak 
azaldu zituzten. 
 
Ondoren, NIESSENgo 
fabrika bisitatzeko 2 
talde egin ziren, bata 
euskaraz eta bestea 
gazteleraz. Bereziki 
azpimarratzekoa 
errotulazioan eginiko 
lana, ia dena elebitan 
baitago eta euskarari 
lehentasuna emanez.  
 
Amaierako hamaiketakoa 
etorritakoak agurtu eta 
iritziak elkarbanatzeko 
une aproposa izan zen. 
 

OLA planaren 
ZABALKUNDEA 
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