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OLAKARIA 
OLA PLANEKO ENPRESEN AGERKARIA 

 44. zkia.         2013ko ekaina 

Argitaratzailea: Oarsoaldeko Euskara 

Batzordea  

Egilea: Emun Kooperatiba. 

     OARSOALDEKO EUSKARA BATZORDEA 

OKINDEGIETAKO  

HIZKUNTZA PAISAIAN ERAGITEN 

 Oarsoaldeko Euskara Batzordeak Oarsoaldeko merkataritzan 
euskararen erabilera eta normalizazioa sustatzeko ekimenak aurkeztu 
zituen joan zen maiatzaren 22an eginiko agerraldian. 
 Orain hiru urtetik hona, urtero merkataritza sektore edo gremio bat 
hautatu ohi du eta harekin ahalegin berezia egiten da. 2013an okindegi-
gozotegietan ari dira lanean eta bi ekimen prestatu dituzte sektoreari 
begira. 
 Batetik, 14 produktu ohikoenen izenak euskaraz dituen panelak 
banatuko dizkiete okindegi-gozotegiei. Panel hauek produktuaren irudia eta 
euskarazko izena daramate bezeroek ikas ditzaten, eta euskarazko izenak 
ezagutzera emateko helburuarekin. Panelez gain, okindegietako produktuen 
hiztegitxoa ere banatuko zaie establezimendu jabeei. 
  

 Bestetik, udazkenean, urriaren 14tik azaroaren 3ra, okindegi-gozotegietan bertako 
produktuak euskaraz eskatzen dituzten bezeroei boleto edo txarteltxo bat emango die saltzaileak. 

 Azaroaren 4an egingo diren zozketetan, 
establezimendu bakoitzeko irabazle bat aterako da eta 
hilabeteko ogia eskuratuko du boletoaren jabeak. 
  

 Honen guztiaren berri oraindik ez duen 

establezimendu jaberen bat balego, eta interesatuko 

balitzaio, bere herriko euskara zerbitzuarekin 

harremanetan jarri besterik ez du. 
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BITARTEKARIAK TAJOn ETA  SAN JOSE LOPEZen 

 

 Tajon eta SJLn oso antzeko bi ekimen jarri dituzte martxan  

“bitartekariak” deitzen diren figura batzuk euskara planaren eragile 

bihurtzeko. Bi enpresa hauetako koordinatzaileekin izan gara eta 

haiek kontatu dizkigute figura hauen egitekoak eta funtzioak.  

Olakaria:- Tajoko eta San Jose Lopezeko  Euskara planetan 

“bitartekariak”  izendatu dituzue, zer da bitartekarien kontu 

hau? Euskara planari buruz egindako hausnarketan, besteak beste, 

jende gehiagorengana heltzeko premia azaldu zen, hau da, Euskara 

planean kide gehiago inplikatzea, egiten denak enpresa osoan 

eragina izan dezan. Aukeretariko bat departamentu bakoitzeko 

bitartekariak izendatzea zela ikusi genuen.    Asmoa eta helburua 

enpresetako organoetan aurkeztu  eta onartu egin zuten,  eta horrela 

hasi zen proiektua. 

 

Olakaria: Zein da bitartekarien eginkizuna? Bitartekarien 

eginkizuna da euskara teknikariarekin batera, departamentu 

bakoitzeko euskara arloko helburuak zehaztea  eta jarraipena egitea 

bete daitezen.Departamentuetako helburuak zehazteko, enpresa 

bakoitzean onartutako hizkuntza irizpideak hartzen dira kontuan. 

Beste erronka bat izango da, departamentuetako kideek  Euskara 

Planeko ekintza puntualetan parte hartzea, hala nola, lankideen 

arteko ahozko erabilera bultzatzeko ekimenetan, bileretan euskara 

erabiltzeko ekimenetan, hizkuntzen ginkanan, berri papera egiten … 

 

Olakaria: Zein eratako jarraipena egiten da? Koordinatzaileak eta 

Euskara teknikariak urte hasieran bitartekari bakoitzarekin urteko 

helburuak zehazten dituzte eta jarraipena egiteko modua adosten 

dute. Horretaz gain, urtean bitan bitartekari guztiekin batera egiten 

dira jarraipen bilerak, hartutako helburuen betetze maila aztertu eta 

beharrezko diren ekintza zuzentzaileak aplikatzeko. 

 

 

 

Ane, Tajoko koordinatzailea 

Idoia ,SJLko  koordinatzailea. 
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TAJO DENON ARTEAN 

 50. urteurrena dela eta liburu bat 

eman da argitara. Besteak beste, 1963tik 

2013ra eginiko ibilbidea jasotzen da 

argitalpenean, kooperatibak bizi izandako 

mugarri nagusiak, Errenteriatik Oiartzunera 

joan zirenekoa, edo eta nazioarteko prozesua 

abiatu zenekoa.  

 Baina Euskara Plana ere aspalditik izan 

du Tajo Kooperatibak eta horren guztiaren 

berri ere ematen da liburuan: TAJO partaide 

den Arrasateko kooperatiben 8. printzipioak 

dio: “Euskara, hizkuntza nazionala den 

aldetik, euskal kulturaren bereizgarriak 

suspertzen lagunduko da”.  

 TAJO kooperatiba, 1976an euskararen 

aldeko urratsak egiten hasia zen, Tajoko 

langile batzuk boluntarioki beste batzuei 

lehenengo urratseko euskara eskolak eman 

zizkieten. 1981ean langile batzuk gau eskolak 

hartu zituzten eta eskaera egin zioten 

Kontseilu Errektoreari eskola horiek 

ekonomikoki lagun zitzan.  

 2003an TAJO OLA planean sartu zen, 

“Oarsoaldeko lan munduan euskara 

sustatzeko planean”, ordutik 2013ra arte 

EMUN Kooperatibaren aholkularitza eta 

laguntza izan dute eta aurtengo OLA 

Topaketak bertan egingo dira. 

TAJOK 50 URTE 

 Martxoaren 2an egin ditu 50 

urte; Zorionak !  

 1963an hasi zuen bere 

aktibitatea Tajo Kooperatibak 

Errenteriako tailer txiki batean Matrizegintza 

(moldeak) arloan, eta bertan bost urte egin zituen 

1968an orain Oiartzunen kokatuta dagoen gunera 

joan zen arte.  

 Gaur egun, 350 langile inguru ditu Tajok, 

horietatik 117 Oiartzunen eta gainerakoak 

Poloniako bi lantokietan, Tabiplast 1 eta 2, eta 

Txekiar Errepublikako produkzio gunean. Gainera, 

beste hiru bazkiderekin batera Madrilgo 

Manchalanen ere badute lantoki bat; bertan 

urritasun fisiko zein psikikoak dituzten pertsonek 

egiten duten lan. Plastikoan dira espezialistak 

Tajon eta bi negozio unitate dituzte, automozioa 

eta etxetresna elektrikoen linea zuria. 

 Esan bezala, hainbat ekitaldi antolatu dira 

testuinguru horretan: Mus Txapelketa, 50 haritz 

landatu dituzte Oiartzunen 50 urteko ibilbidearen 

sinbolo gisa, enpresako lasterketa eta Tajoko 

fundatzaileei omenaldi beroa ere egin zaie.  

 Ekitaldiaren ondoren, amaitzeko, bazkaria 

egin zuten. 



4  

 

 Urtebete oso bat ebaluazio fasean eman ondoren, 
ICANN erakundeak Euskararen eta Euskal Kulturaren 
Komunitatearen .eus domeinua onartu du. Horrek esan 
nahi du hemendik aurrera euskarak eta euskal kulturak 
bere zigilua izango dutela gero eta globalizatuagoa den 
interneteko mundu honetan. 
 
 Arduradunek aurkezpenean esan duten moduan, 
“bidea hasi besterik ez da egin. ICANN erakundeak .eus domeinua onartzea fase berri baten 
hasiera besterik ez da. Prozesua ez da hemen bukatu. Alderantziz: .eus domeinuaren 
benetako ibilbidea oraintxe hasi da. Bospasei hilabete inguru beharko ditugu 
domeinua martxan jartzeko falta diren urratsak egiteko. Eta behin martxan jarrita, 
domeinua erabiltzea, ikustea eta indartzea da .eus domeinuari zentzua emateko modua.  

 Hain zuzen, horixe da, nazioarteko aitortzatik harago, euskararen herria munduaren 
aurrean ikusgarri bilakatzeko modua”. 

 

 

  

Lan mundua euskalduntzeko ibilbide orria 

.eus domeinua 

 Duela urte eta erdi lan-munduko aholkularitzen sektorea 
osatzen duten bazkideekin lan munduaren euskalduntzeari buruzko 
diagnosia eta etorkizuneko erronkak definitu zituen 
Kontseiluak ."Halere, oso argi genuen lan munduaren euskalduntzean 
beste aktore batzuen esku-hartzea beharrezkoa zela eta, horregatik, 
azken urtean aktore eta eragile horiei guztiei gure irakurketa helarazi 
diegu haien ekarpenak egin ditzaten", azaldu du Kontseiluko idazkari 
nagusi Paul Bilbaok.  

 Horiek horrela, Kontseiluak lan mundua euskalduntzeko 
prestatu duen ekarpena Konferentzia batean aurkeztu nahi izan du  
arloko eragileekin batera. 

   Ibilbide orriak lau esparru ditu: enpresei dagokiena, langileei dagokiena,  

bezeroei dagokiena, eta administrazioei dagokiena. Lan mundua euskalduntzeko adierazpena  

hemen duzue nahi izanez gero. 

“Aurrera begira enpresek, administrazioek, 
kontsumitzaileek eta sindikatuek jarraitu beharreko gida-
lerroak jasotzen ditu gure ekarpenak; gida-lerro hauek 
jarraituz, guztion artean, lan mundua euskaldunduko 

Iritsi da euskararen herriaren nazioarteko aitortza 

http://www.kontseilua.org/fitxategia_ikusi.php?id_fitxategia=660

