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● Oarsoaldeko hainbat 
enpresa MCC 
Korporazioaren barruan 
sartuta daude.  
 
MCCk Euskara Plan bat du 
martxan eta Plan 
horretako urteko 
helburuen artean 
Korporazioko hiruzpalau 
enpresek  Euskara Plana 
martxan jartzea zehaztua 
dago.  
 
Oarsoaldeko enpresei 
dagokionez, Oiartzungo 
LITOGRAFÍA DANONA eta 
Errenteriako ROTOK 
INDUSTRIA GRAFICA 
enpresekin harremanetan 
jartzeko asmoa dute.   
 
Hori dela eta MCCko 
euskara teknikaria  
(EMUNekoa) Oarsoaldeko 
Euskara Zerbitzuarekin  
jarri da harremanetan eta 
OLA plana eta enpresek 
izan ditzaketen laguntzei 
buruz informazioa eman 
zaio.  
 
MCCk gutuna bidaliko dio 
DANONA Lit. enpresari 
gaiaren berri emateko eta 
enpresako ordezkari, 
MCCko teknikari eta 
Euskara Zerbitzuko 
teknikariaren artean 
bilera bat egitea 
aurreikusten da. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enpresa berrien atzipena 

Enpresetako planen deskarguak 
 
 
 

 
 
Diseinu arrunteko lanei berrekin zaie kalitate planaren inguruko erabakiren bat 
hartzen den bitartean. Hizkuntza Politiken erakundetzeen azterketarekin 
jarraitzen dugu planaren metodologia fintzeko. 
 
 

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

 

 
 

 
 

Udal teknikariarekin ekintza-planaren 2. kontrastea egin da. Enpresak 
udalarekin harturiko konpromisoak betetzeko neurriren bat martxan jartzeko 
garaia da eta ikasturte hasiera baliatuz 2005-2006rako trebakuntza 
proposamen bat aurkeztu zaio elkarteko Lehendakariari. Zenbait langileri 
euskararen mailaketa azterketa egin zaie Pasaiako udal euskaltegian. Orain 
ikasle hauek euskalduntzeko baldintzak negoziatzen ari gara enpresarekin 
udaleko euskara zerbitzuaren laguntzaz, langileak lehenbailehen eskolekin has 
daitezen. Zerbitzuaren lehiaketa ateratzear dago eta bertan aurkeztu 
beharreko txostenean Planaren berri eman nahi dute. Txostena bera bi 
hizkuntzetan aurkezteko asmoa dute eta beraiek ari dira euskaratzen gure 
aholkulariaren laguntzaz (hiztegi eta datu baseen erabilera, zenbait zuzenketa 
e.a.) 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 
 

 
Duela zenbait hilabete hasitako itzulpena bukatuta, errepaso faltan. Aurrera 
begira, web gunea ere euskaratu nahi da eta ondoren, itzulpen lanekin 
amaitu ostean, lantegiko arduradunekin bilera bat egingo da planaren 
norabideak argitzeko eta aurrera begira dauden aukerak aztertzeko. Berez, 
Euskal Herri mailan harreman handiak dituen enpresa bat dela kontutan 
izanda, aukerak egon daitezke formazio espezifikoa euskaraz emateko 
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orduan, beraz, une egokia izan daiteke Euskara Planari fruituak ateratzeko. 
Azterketa hori Larrialdiak eta EMUNeko arduradunek egingo dute eta 
aurrerapauso garrantzitsuak egon daitezke. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 
 

  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

Pertsonaleko Zuzendariarekin bilera egin zuten oraingo Koordinatzaileak 
eta Euskara Teknikariak; helburu gehienak aztertzekotan geratu dira eta 
gehienei onespena eman zaie. Aztertuko duten gaietako bat, konpetentzien 
matrizearena da, hau da, lanpostu bakoitzak aurrera begira behako lukeen 
euskara maila aztertzea. Momentuz postu horietako egungo ezagutza 
maila zein den eskatu da Pertsonaletik. Gainerakoan Elay enpresaren 
bisita bat antolatu nahi da lantegira; Euskara Planean nahiko aurreratuak 
daude eta interesgarria izan daiteke haien ekarpena. Litekeena da beste 
enpresetako koordinatzaile edo ordezkariren bat topaketa honetara 
gonbidatzea. Udazken honetarako beste euskara ikastaro bat antolatu 
dugu, kasu honetan Pertsonal arduradunaren laguntza izan dugu eta 
Formazio bidetik antolatu da. 25 ikasle inguruk hartuko du parte, 
Mintzamena landuko dute eta honekin jada lantegi barruan egiten den 
hirugarren ikastaroa da. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Oskar Arantzabal 

 
 

 
 
Euskara Planaren misioa, Plan Estrategikoa eta Gestio Plana egin ondoren, 
Zuzendaritzak eta Kontseilu Errektoreak onartu egin dute aldaketatxo batzuekin. 
Aldaketa horien arabera euskara baloratu egingo litzateke kontratazio eta 
promozioan eta ez litzateke derrigorrezkoa izango. Aurrera begira, Euskara 
Batzordeak, kontratazioetan, postu konkretu batzuetan euskara derrigorra 
izatearen aldeko lana egingo du. Hemendik aurrera ere Euskara Batzordean 
Zuzendaritza Batzordeko kide batek parte hartuko du eta, beraz, lantegiko 
organoak Batzordean egongo direla esan nahi du horrek. Euskara Planaren berri 
kolektiboari jakinaraziko zaio nominaren bidez datorren hilabetean. Satisfazio 
giroa nabari da plana aurrera ateratzerakoan.   

HPSren 2004ko 
dirulaguntzen LIKIDAZIOA

 
 
 

 
● CARREFOUR eta G-30 
enpresak 2004ko urrian 
sartu ziren OLA planean.  
 
Oarsoaldeko Euskara 
Zerbitzutik eskutitzak 
bidali dizkiegu Planarekin 
beste urtebetez 
jarraitzeari buruz duten 
asmoei buruz galdetzeko. 
 
 
● Azaroa eta abenduan, 
ekainean OLA planari 
buruzko informazioa 
eman zitzaien enpresa 
batzuekin berriro 
harremanetan jarriko 
gara.    
 
Harreman hauetan 
sindikatuek izan behar 
duten presentzia 
aztertuko da.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enpresen jarraipena 

 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
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Kontraste batzordeari (zuzendaritzako bi kidez osatua) datuak eta ekintza-
plana aurkeztu zaizkio, gerenteari aurkeztu aurretik. Gerenteari hitzordua 
eskatu zaio aurkezpena egiteko eta aurkezpena prestatzen ari gara, 
ahozko erabileraren neurketa egitearekin batera. Tarteka itzulpen laburren 
bat egiten da. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Itxaso Otegui 

 
 

 

 
 

Bulegoko langile batek eskatuta, euskara on-line ikasteko aukeren 
ezaugarrien bilduma prestatu eta erakutsi zaio, jasoko lituzkeen laguntzen 
inguruko informazioarekin batera. Enpresarekin landu zen langileari zein 
laguntza mota emango zitzaion, baina ikasleak bere kontura jarraitzea 
erabaki du, enpresa konprometitu gabe. Planaren koordinatzailearen 
trebakuntzari berrekin zaio. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 

SJL 
Euskara Batzordea indartu egin da eta lantegiko beste sekzio batzuetatik 
jende berria etorri da. Dagoneko etxe berrian daudenez errotulu berriak 
jarriko dituztela aurreikusten da eta, ondorioz, Teknikariak eta 
Koordinatzaileak lantegia goitik behera aztertu eta errotulu posible 
guztien zerrenda egin zuten, ondoren Zuzendariaren esku uzteko. 
Euskara Batzordean Euskara planaren aldizkaria ateratzeko lan 
banaketa egin zen eta abendu hasieran banatuko da nominarekin 
batera. Horrekin batera kolektiboari jakinaraziko zaio ohar eta nominaren 
bidez azaro hasieran, SJL euskara plan batean dagoela eta, beraz, 
denontzako diren dokumentuak euskaraz ere joan behar direla. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 

 
 
 
 
● OLA planaren orain 
arteko ibilbidea eta 
egungo egoera aztertu 
eta aurrera begira landu 
daitezkeen gai berrien 
gaineko proposamena 
egin du EMUNek. 
 
Orain arteko ibilbidea eta 
egungo egoera aztertzeko 
OLA planeko enpresetako 
euskara teknikarien iritzia 
jaso da. Aldiz, ideia 
berriak proposatzeko 
EMUNeko proiektu 
arduradun den Denis 
Elortzak Buruntzalde eta 
Bergarako eskualdeetan 
abian jarri diren 
ekimenak aztertu eta 
hobekuntzak proposatu 
ditu.   
 
Azterketa hau biltzen 
duen txostena udaletako 
euskara teknikarien esku 
jarri zen urriaren 17an 
egin zuten batzarrerako.   
 
Hemen atxikita dagoen 
dokumentua da: 
 

OLA planaren 
HAUSNARKETA 

Hausnarketarako 
txostena  
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Aurkezpen bilera egin genuen urriaren 6an, planaren koordinatzaile, Giza 
Baliabideen arduradun eta gerentearekin. Urriaren 19an hasi gara 
jarduera presentzialarekin eta diseinurako materiala biltzen. 
 
 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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