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  52.zenb.          2015eko  urria 

Argitaratzailea:  

Oarsoaldeko Euskara Batzordea  

Egilea: Emun 

         

LANEAN ERE EUSKARAZ – EUSKARA PLUS egitasmoa Oarsoaldean 

    Euskarak lan merkatuan duen presentzia areagotzeko eta lan munduan euskaraz ko‐
munikatzeko gaitasuna areagotzeko, Euskara Plus egitasmoa jarri da martxan Oarsoaldean, Banaiz 
Bagara elkartearen eskutik, Oarsoaldea Garapen Agentziaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren  la‐

guntzarekin. 
Egitasmo hau beren lan ingurunean euskara erabil‐
tzera ohituta ez daudenei  zuzenduta dago; berta‐
koak  izan  eta  euskaraz  jakin  arren  erabili  ohi  ez 
dutenei, eta kanpotik etorri eta euskaraz ezer gutxi 
dakitenei.  
Bi  helburu  nagusi  ditu  egitasmoak:  alde  batetik, 
langileen eta lan bila dabiltzanen komunikazio gai‐
tasunak hobetzea eta, bestetik, enplegatzaile eus‐
kaldunei euskara erabiltzeko gaitasuna eta kontzi‐
entziazioa duten langileak eskaintzea. 
Lau  atal  ditu  Banaiz  Bagara  elkartearen  Euskara 
Plus  egitasmoak:  ikastaroa,  enplegatzaileentzako 
datu‐basea, parte‐hartzaileen  jarraipena eta sare 

bat osatzea. Errenterian joan den maiatzean egin zen matrikulazio kanpaina eta lau talde ekain eta 
uztailean aritu dira euskara lantzen. Orain, udazkenean, Lezon eta Pasaian egin ahal izango da ma‐
trikula eta lau talde jarriko dira abian eskualdean.  
Ikastaro trinkoak 
Hogei orduko iraupeneko ikastaro trinkoak egingo dira, langile zein langabeei zuzendutakoak. Mer‐
kataritza eta ostalaritza, zaintza eta  industria arloetan dihardutenentzat edo arlo horietan  jardun 
nahi dutenentzat izango dira ikastaroak, eta arlo horiei lotutako instalazioetan egingo dira. 
Gainontzeko atalak 
Langile nahiz langabeentzako atalaz gain, enplegatzaileentzako atala ere badu egitasmoak. Euskara 
kontuan hartzen duten enplegatzaileen datu‐base bat sortuko da. 
Bestalde,  jarraipen  tailerra egingo da  ikastaroetako parte‐hartzaileekin:  curriculuma prestatu eta 
eguneratu,  lana bilatzen  lagundu,  informazioa eman, etab.  Izan ere, asmoa ez da  ikastaro soil ba‐
tean geratzea.  
Azken atal gisa, sare bat osatu nahi da ikastaroetako parte‐hartzaileekin.  
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Euskara plana ezagutu nahian elkarrizketa egin diogu  

Moises Badiola Euskara Batzordeko partaideari 

 Zer da Serbitzu? Serbitzu enpresa 1991 urtean sortu zen. Eskaintzen ditugun zerbitzuak kale 

garbiketa, hondakinen bilketa, lorezaintza eta autobide eta errepideen mantentze‐lan eta gar‐

biketa dira. Serbitzuk bi bezero mota ditu; alde batetik administrazioa eta beste aldetik herrita‐

rrak, gure zerbitzua zuzenean jasotzen dutenak. 

 Oarsoaldean non  lan egiten duzue? Errenterian eta Lezon ari gara  lanean. Bi herrietan kale 

garbiketa eta hondakinen bilketa zerbitzuak kudeatzen ditugu. 

 Noiztik  eta  zergatik duzue  Euskara Plana?  Euskara  betitik  oso  presente  egon  da  Serbitzun.  

Euskara modu naturalean erabili izan dugu lanean. 2012an plana martxan jartzea pentsatu ge‐

nuen. Euskara ere beste gai batzuk bezala kudeatzeko eta gure eguneroko jardunean sistemati‐

koki txertatzeko.  

 Zein dira urte hauetan egindako aipagarrienak? Nagusiki hauek aipatuko nituzke: 

‐Euskara ikusaraztea; barne zein kanpo erabileran. Errotulazioa, barne dokumentazioa, txanti‐

loiak,  txartelak,  weborria,  emailetako  erabi‐

lera… 

‐ Lanpostuetako ezagutza mailak zehaztea. 

  Euskara  ikasteko  beharra  duenari  horreta‐

rako laguntza eta baliabideak eskaintzea. 

‐ Hornitzaile garrantzitsuenei beraiekin euska‐

raz  lan egin nahi dugula adierazi eta  zenbait 

pauso ematea. Adibidez; Aenorrek bere txos‐

tenak  eta  dokumentuak  euskaraz  bidaltzen 

dizkigu. Eta Prebentzio zerbitzuak urteko me‐

moria eta planifikazioa euskaraz ere bidaltzen 

digu. 

  ‐  Ziurtagiriak  lortzea. Helburu hau  gure buruari  jarritako erronka da  Euskara Planak  aurrera 

egin eta euskararen kudeaketan aurrerapausoak emateko. 2013. urtean Bikain zilarra lortu ge‐

nuen. Eta 2015ean Bai Euskarari ziurtagirian “zerbitzua euskaraz” maila lortu dugu. 

 Aurrera begira zer asmo dituzue? Bikain ebaluazioan  jasotako hobetzekoak martxan  jarri eta 

epe laburrean Bikain urrea lortzea eta lankideak euskara eskoletara animatzea.    
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    Unitravel Autocaresek 2015ean  jarri zuen martxan euskara plana. Egindako  lanaren  lehenengo  fruituak  ikus

  ten hasiak dira. Horietako bat da bezeroei bidaltzen dieten newsletterra ele bietan bidaltzen hasiko direla. 

  Horren harira, Patricia Zugasti, Unitravel   Autocareseko Gerentea,   elkarrizketatu dugu. 

Noiz hasi zineten Unitravel Autocaresen euskara planarekin? Errenteriako Udaleko gutuna jaso genuen, ber‐

tan euskara sustatzeko enpresek dituzten aukeren berri ematen zi‐

tzaigun.  Ideia  interesgarria  iruditu zitzaigun eta harremanetan  jarri 

ginen.  Denboralditxo  bat 

generaman  euskararen 

erabileran  inplikatu  na‐

hian, baina ez genuen tresna nahikorik eta EMUNen  laguntza ezin‐

bestekoa izan da euskararen erabilera plana garatzeko. 

 Euskara planaren helburu nagusia  zein da? Gure helburua da be‐

zero,  hornitzaile  eta  langileei  gaztelaniaz  zein  euskaraz  komunika‐

tzeko aukera eskaintzea. Horretarako hizkuntza  irizpide batzuk eza‐

rri ditugu eta bezero, hornitzaile eta  langileekin erabiltzen ditugun 

dokumentuak euskaraz ere eskaintzeko lanak egin ditugu. 

  Orain bezeroei bidaltzen diezuen newsletterra euskaraz eta gazte‐

laniaz  bidaltzen  hasi  zarete,  zergatik  iruditzen  zaizu  garrantzi‐

tsua? Bai, hala da,  irailean hilero bidaltzen dugun newsletterra ele 

bitan bidaltzen hasi ginen. Euskara planaren beste urrats bat izan da, 

funtsezkoa gure hizkuntza irizpidea jarraitzeko, baina gainera, gure asmoa da ez baztertzea ez euskal hiztuna 

ez gaztelania hiztunak, horregatik albiste guztiak ele bitan jartzea erabaki genuen.  

  Zer  albiste mota  argitaratzen  duzue  newsletterrean? Newsletterraren  lehenengo  zatia enpresaren aurkez

  pena da, bidaltzen ditugun newsletter guztien karatula dena. Bigarren zatian 3 albiste argitaratzen ditugu: 2 

  Unitravelen egindako ekintzei buruzkoak dira, egindako bidaiak, gure  flotan ditugun berritasunak eta abar.  

  Hirugarren albistea orokorragoa izaten da, beti bidaiarien garraioarekin lotutakoa.  

  Zeintzuk dira Untitravel Autocareseko euskara planeko hurrengo helburuak? Euskararen erabilera autobus 

  barrura eramatea, horretarako gidari eta monitoreentzako eskuliburu bat osatu dugu euskara modu erosoa

  goan erabil dezaten eta izan ditzaketen zalantzak argitzeko. Eta hori guztia eginda dugunean, Eusko Jaurlari

  tzak ematen duen Bikain Ziurtagiriaren ebaluaziora aurkeztea da hurrengo helburua. 

Patricia Zugasti: “Gure helburua da bezero, hornitzaile eta langileei 

gaztelaniaz zein euskaraz komunikatzeko aukera eskaintzea” 



4  

 

                   Euskaragileak taldea sortu da  
 

“Euskaraz saldu eta lan egin nahi duten enpresen sarea indartzea eta  

beren ereduak ezagutzera emateko” sortu dute taldea  

             

                     Ekimen honek 2013an antolatutako Lan‐mundua euskalduntzeko Konferentzian du  jatorria. Bertan, 
lan mundua euskalduntzeko, euskaraz saldu, erosi eta lan egiteko, eragile estrategikoak eta gida‐lerroak definitu 
ziren. Hortik abiatuta, enpresen euskalduntzean aurreratuak dabiltzan hainbat enpresekin jarri ziren harremane‐
tan.  Gaur  egun  taldea  osa‐
tzen duten enpresak honako 
hauek  dira:  Batz,  Cikautxo, 
Eika, Ekin, Elay, Fagor, Goiz‐
per Group, IMH, Irizar, Matz‐
Erreka,  Mondragon  Uniber‐
tsitatea  Eskola  Politeknikoa, 
Mondragon  Korporazioa  eta 
Orkli.  

Fagor  taldeko  Leire Okaran‐
tza  ordezkariak  eman  zuen 
euskara  batzorde  horren 
helburu eta eginkizunen be‐
rri: 

 Lehenik,  eragile  aktiboa 
izatea,  lan‐munduaren  eus‐
kalduntzean  zeresana  duten 
beste  eragileen  hizkuntza‐
politiketan eragiten saiatuz. 

  Bigarrenik,  eredugarri  izatea.  Enpresa  euskaragileak  eginiko  ibilbidea  partekatuz  ezagutza  aberastea  eta 
enpresa‐euskaragile gisa, eredugarri izateko eta euskararen normalizazioaren ikuspegitik, egokienak diren porta‐
erak izateko ‘erantzukizuna’ betez.  

 Hirugarren egitekoa enpresen arteko sinergiak sustatzea izango da.  

 Laugarrena  berriz,  enpresa  berriak  erakartzea  bitartekari  eta  sustatzaile  izatea  eta  amaitzeko,  enpresa‐
euskaragileak eginiko bidea balioan jartzea, onurak erakustea eta prestigioa ematea.  

  Horiez gain, urrats nabarmen moduan enpresetako hornitzaileekin harremana euskaraz bideratzeko 
ahalegina eta  ildoa  landuko dutela azpimarratu dute, bere hitzetan   “guk zerbitzua euskaraz  jasoz, gure horni‐
tzaileek euren zerbitzua eta kalitatea hobetuaz eta gizarteak oro har lan‐munduaren euskalduntzean urrats be‐
rriak emanez”. 

  Aldaketa esanguratsuak lor daitezkeela euskaraz saldu, erosi eta lan egin nahi dutenen indarrak bilduz 
eta batera eraginez ere aipatu zuten, eta Kontseiluak bertan parte hartzen duten enpresen inplikazioa eta ahale‐
gina eskertzeaz gain, hemendik aurrera epe laburrean lan‐mundua euskalduntzeko dinamika edo ekimen berriak 
martxan jartzeko bidean dagoela nabarmendu zuen. 


