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 51.zenb.          2015eko  ekaina 

Argitaratzailea:  

Oarsoaldeko Euskara Batzordea  

Egilea: Emun 

         

Urte amaiera bitartean hainbat ekimen jarriko dira martxan establezimendu hauetan erabilera areagotzeko 

 

Orain bost urtetik hona, urtero merkataritza sektore edo gremio bat hautatu ohi da 

bertan euskararen erabilera sustatzeko. Okindegietan, harategietan, arrandegietan 

eta  barazki  eta  fruta  dendetan  ahalegin  berezia  egin  ondoren,  oraingoan,  ile‐

apaindegiak izan dira hautaturikoak.  

Ekimen  honek  izan  duen  zabalkundea  eta  eragina  ikusirik,  aurten Oarsoaldea  es‐

kualdeko 100 bat ile‐apaindegik hartuko du parte.  

 

 

Ekimen ugari urte amaiera bitartean 

Aurten  egingo  diren  ekintza  zehatzak  hona‐

koak dira: alde batetik, zerbitzuen  berri  ema‐

teko  marko  bat  banatuko  da  ile‐

apaindegietan. Bertan eskaintzen dituzten zer‐

bitzuen berri jasoko dute euskaraz, eta jarraian 

ile‐apaindegian  jarriko dute bezeroek  ikus de‐

zaten. Bestetik, irrati‐tarteak aireratu dira Eus‐

kadi  Irratian,  Radio  Euskadin,  Info7  eta  Oiar‐

tzun  Irratian.  Jabier  Jauregi,  Kimetz  ile‐

apaindegietako  burua  izan  da  protagonista. 

Udazken aldera zozketa  bat egingo da bezeroen artean, bezeroek  ile‐apaindegietako produktuen 

euskarazko izenak jarri beharko dituzte boleto batzuetan. 

Azkenik,  abenduan  bezeroei  oparitzeko  elementuren  bat  banatuko  zaie  establezimenduei.  Ele‐

mentu hori zehaztu gabe dago oraindik baina gremioarekin zerikusia duen objektu bat  izango da 

seguruenik. 
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Ekialdebusek Euskara Plana du martxan 2012az geroztik. Lehen urratsa, euskararen egoerari buruzko diagnosti‐

koa egitea izan zen, Euskara Planaren diseinua. Abiapuntu horretatik, helburu nagusia definitu zen: “euskararen 

normalizaziora iristea, erabiltzaileen eta langileen hizkuntza eskubideak bermatuz”. Helburu hori ardatz har‐

tuta, euskara planaren  inplementazioari ekin zitzaion eta ordutik, euskararen presentzia areagotzeko helburu 

eta  ekintza  zehatzak  lantzen  dihardu  Ekialdebusek.  Besteak  beste,  hizkuntza  irizpideak  zehaztuta  daude  eta 

barne harremanetan, ia errotulazio eta dokumentazioaren %100  euskaraz ere ziurtatu da. 

Lan horren emaitza da,  iaz BIKAIN Euskararen kalitate  ziurtagiria  lortu  izana. 

Aurrerantzean ere, Ekialdebusen asmoa da euskararekiko konpromisoan lanean 

jarraitzea eta aurten kanpo harremanetan eragitea  lehenetsi da. Orain arte ba‐

tez  ere  barne  harremanetan  egindako  lanetik  haratago,  kanpo  harremanetan 

gehiago sakondu beharra  ikusi zen, bereziki bezeroarenganako zerbitzuan eus‐

kara gero eta bermatuago egon dadin. Hori dela eta, aurtengo erronka nagusia gidarientzako formazioa antola‐

tzea izan da. 

Aurten, euskara ezagutzarik ez edo maila baxua duten gidariei euskarazko trebakuntza saioak eskainiko zaiz‐

kie. Beraien  lanarekin  lotutako  ikastaroak  izango dira, egunerokoan ohikoenak diren termino eta esapideetan 

oinarritutako saioak, hain zuzen ere. Besteak beste, ondorengo edu‐

kiak landuko dira: 

Agurrak 
Autobus lineen ordutegiak 
Geltokien izenak 
Prezioak 
Oinarrizko elkarrizketak 

 

Horretaz  gain,  eguneroko  egoeretan  dituzten  bizipenei  buruzko 

hausnarketa ere bideratuko da. 

Ikastaroen eskaintza ahalik eta pertsonalizatuena  izateko, ezagutza‐

ren araberako  taldeak egitea erabaki da. Horretarako, euskara eza‐

gutzarik ez edo maila baxua duten gidariei banakako elkarrizketak egin zaizkie, beraien euskara maila zein den 

zehazteko. Guztira, 57 elkarrizketa egin dira eta elkarrizketa horietatik, 3 mailatan sailkatu dira gidariak. 

Ikastaroak 6‐8 pertsonako taldeetan emango dira eta asmoa da irailetik aurrera martxan jartzea. 

 

   

     



3  

Ola Topaketetan  ideia berriak jasotzen diren seinale, aurreko urteetako 
Topaketetan jaso zuten praktika ona bertan ere martxan jartzea erabaki 
dute: langileek eskualdeko berriak euskaraz ere irakur ahal izan ditzaten, 
OarsoBidasoko Hitzaren harpidetza egin dute eta astero‐astero 2 ale ja‐
sotzen ditugu. Jaso bezain pronto langileek duten atseden‐gelara erama‐
ten  dituzte  eta  hantxe  izaten  dira,  kafea  hartzen  daudela,  bazkaltzen 
daudela… nahi duenak eskura‐eskura ditu irakurtzeko.  

Harpidetza  egin  eta  lehen  aleak  jaso  bitartean  komunikazio‐
kanpaina  bat  ere  egin  zuten,  Topaketetan  jasotako  beste  ideia 
bat praktikan jarriz,  eta nominarekin batera hiru hilero banatzen 
duten Txinparta aldizkarian artikulu bat idatzi zuten langileei har‐
pidetza egin izanaren berri emanez, kartelak jarri zituzten Euska‐
raren Txokoan nahiz atseden‐gelan bertan. 

Oro har, oso harrera ona  izan du ekimen honek. Atseden‐gela 
ez da oso handia eta sartu eta berehala ikusten dira aldizkaria‐
ren bi aleak, bista‐bistara daude eta  langileen aldetik  jaso di‐
tuzten  iritziak  aintzat  hartuta,  langile  dezente  dira  aldizkaria 
hartu  eta  irakurtzen  dutenak.  Zenbaiten  esker  onak  jasotzea 
ere biziki eskertu dute! 

 

Eta, hori gutxi balitz, berehala hasiko dute hurrengo ekintza: Tourreko Porra, Tropela.eus webgunean egin‐
dakoa. Iaz 42 langilek hartu zuten parte! Ea aurtengoan ere hainbeste jende animatzen den, sariak ere ba‐
natzen dituzte eta.  
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 Aurten  15 urte  egin  ditu Bai Euskarari Ziurtagiriak  eta gaur egun 1.350 enpresa, saltoki eta era guz‐
tietako entitate inguruk dute Bai Euskarari Ziurtagiria Euskal Herri osoan, eta komunitate hori sendo‐
tzen eta handitzen jarraitu nahi dute.  

Urtero‐urtero Bai Euskarari Ziurtagiriaren elkarteak sari banaketa ekitaldia egiten du.  Aurtengo sari‐
tuak Nekatur Euskadiko Nekazalturismo eta  Landa‐etxeen elkartea, Euskal Herria Esnea  kooperatiba  
eta Gaizka Garitano futbol entrenatzailea izan dira. 

Rober Gutierrez Ziurtagiriaren elkarteko zuzendariak aurrera begira bestelako jarrera eta neurriak be‐
har direla aipatu zuen ekitaldian administrazioaren eta enpresen aldetik ezezik, kontsumitzaile eta era‐
biltzaile garenon aldetik ere bai, ziurtagiria duten enpresa, produktu eta zerbitzuak lehenetsi eta balio‐
etsiz. 

Honako arrazoi hauek aipatu zituzten sariak emateko garaian: 

NEKATUR 

“Euskadiko Nekazalturismo eta Landa‐etxeen elkartea, sarituko 
dugu turismoaren arloan euskararen alde egin duen apustuaga‐
tik.  Kalitate  turistikoaren  bermea  ez  ezik,  euskararen  bermea 
ere badu Nekaturrek eta, horregatik, azken urteotan egindako 
lana aitortu nahi dio Ziurtagiriaren Elkarteak”. 

 

EUSKAL HERRIA ESNEA 

“Enpresa sarituko dugu  tradizioa eta sustraiak garai berrietara 
egokitzen jakin baitu, eta euskara ikur ez ezik lan‐tresna ere ba‐
duelako. Euskal Herria Esneak bere ezagutzatik negozioa bidera‐
tzen jakin du, eta erreferentziazko marka bilakatzeko bidean da, 
lehia handia dagoen sektore batean”. 

 

GAIZKA GARITANO 

“Bai  Euskarari  Laguna    futbol  entrenatzaileari  emango  diogu, 
azken  urteotan,  kemenez  eta  konbikzioz,  erakutsitako  lidergo‐
gaitasunagatik  eta  hain  mediatikoa  den  futbolaren  munduan 
euskaraz  era  koherentean  jokatzeagatik. Agerraldi  publikoetan 
euskara lehenesteko garaian sortzen diren zailtasunei aurre egi‐
ten jakin du eta eredu bat eskaini dio hiztun komunitateari.”. 

 

 

              

 


