
1  

OLAKARIA 
OLA PLANEKO ENPRESEN AGERKARIA 

46. zkia          2014ko  martxoa 

Argitaratzailea: Oarsoaldeko Euskara 

Batzordea  

Egilea: Emun Kooperatiba. 

OLA PLANEKO ENPRESEN ARTEKO TOPAKETA   

 Joan den abenduaren 2an, azken urteetan egiten den 
moduan, OLA planean sartuta dauden enpresen topaketa izan 
genuen. Oraingoan ABB Niessenen egin ziren eta bertan izan 
ziren Oarsoaldean euskara plana martxan duten enpresa ge-
hien-gehienak: Alcampo, SJL, Larrialdiak-LRK, Oarsoaldea Ga-
rapen Agentzia eta Oarsoaldeko euskara teknikariak. Horiez 
gain,  berrikuntza moduan, OLA planean ez dauden enpresa 
eta sindikatuak ere gonbidatu ziren, euskara eta lan munduan 
Oarsoaldean egiten denarekin interesa eta hurbilpena lortuz. 

 Lehen-lehenik, ABB Niessenek euskara planarekin hasi zenetik izan duen ibilbidea azaldu 
ziguten aurkezpen, laburra, azkarra eta argia izan zen. 1998an hasi ziren oinarriak jartzen eta 
1999an euskara plana aurrera eramango zuen lan taldea osatu zen. Hortik aurrera azaldutakoak 
oso interesgarriak izan ziren, egindako lanak zerrendatu eta azaldu zituzten eta erabilera eta moti-
bazio ekintzak bertaratutako guztiekin konpartitu zituzten. 

 Euskara batzordeko kideek azalpenak eman eta gero, 
lantegian barrena itzulia egiteko aukera izan genuen, bertako 
langileek tailerrean euskararen inguruan egindako aurrera-
pausoak azaldu zizkiguten bitartean. 

 Amaitzeko, lantegiko gerenteak ere parte hartu zuen 
eta orain arte egindakoaz gain, hemendik aurrera ere euska-
rak ABB Niessenen 
izan behar duen to-

kiaz ere mintzatu zen.  

 Bertaratutakoen galde-erantzunak ere fin-fin eran-
tzun zituzten  eta oparitxo bat banatuz amaitu zen topa-
keta.  

 Lan txukuna egiten ari zarete bertan, animo eta 
horrela jarraitu! 
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EUSKARAREN ZIURTAGIRIAK:  BAI EUSKARARI / BIKAIN 

  

 Gaur egun gero eta enpresa gehiago dira euskara haien eguneroko lanean txertatzen ari dire-
nak. Hori hala izanda, eta nolabaiteko errekonozimendua lortzeko, egun bi ziurtagiri ditugu, bakoitza 
bere ezaugarri eta baldintza propioekin: Bikain ziurtagiria eta Bai Euskarari ziurtagiria. Biek ala 
biek euskararen presentzia neurtzen dute enpresa edo erakundean, eta horren araberako mailaketa 
bat eginez, ziurtagiri mota bat edo bestea jasotzen da. Hona hemen bien azalpenak:  

 

 

BIKAIN ZIURTAGIRIA 

 

 

 

BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA 

Eusko Jaurlaritzak ematen duen ziurtagi-

ria da, euskararen presentzia, erabilera 

eta kudeaketa egiaztatzen du. 

Lau ardatz hartzen dira kontuan: era-

kundearen komunikazioa eta irudi korpo-

ratiboa, kanpo harremanak, barne harre-

manak eta hizkuntza kudeaketa 

Ebaluazioa egin eta gero eskuratzen da. 

Ebaluazio hori EMEren (Erreferentzia 

Marko Estandarra) lau ardatz horien ara-

bera egiten da. 

Ebaluazioa Bikaineko talde ebaluatzai-

leak egiten du eta beste erakundeetako 

kideek hartzen dute parte. 

Hiru ziurtagiri maila daude: oinarrizko 

maila edo beltza (200 puntu gutxie-

nez); tarteko maila edo Bikain zilarra 

(400 puntu gutxienez) eta goi maila edo 

Bikain urrea (700 puntu gutxienez). 

Informazio gehiago hemen: http://

www.euskalit.net/bikain/eus/

euskeraz.php 

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontsei-

luak sortu zuen 2000. urtean, baina Ziur-

tagiriaren Elkartea da agiriaren kudea-

keta integralaz arduratzen dena 2007tik. 

Bost parametro hartzen dira kontuan: 

langileen hizkuntza egoera, irudi korpo-

ratiboa eta hizkuntza paisaia, barne ha-

rremanak, kanpo harremanak eta pro-

grama informatikoak.  

Ziurtagiria jaso eta gero, urtebeteko 

epean, ebaluazioa egiten da urteko hel-

buruak bete diren edo ez jakiteko. 

Hiru ziurtagiri maila daude: Bidean, 

zerbitzua euskaraz eta lana eta zer-

bitzua euskaraz. 

Ziurtagiria edukitzeko ordaindu egin be-

har da eta prezio bereziak daude irabazi 

asmorik gabeko entitateentzat  eta pu-

blikoentzat. 

Informazio gehiago hemen: http://

www.baieuskarari.org/ 
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BIKAIN ZIURTAGIRIA LORTU DU LRK-LARRIALDIAK ENPRESAK 

 Joan den urtean LRK-Larrialdiak enpresa Bikain ziurtagiria lortzeko prozesura aurkeztu zen. 
Prozesu hori nola joan zen eta izandako ibilbidea eta emaitza 
azaltzeko bertako euskara  batzordeko Jokin Oroz eta Ainhoa 
Olaizolarekin izan gara, haiek azalduko dizkigute nondik-norako 
guztiak. 

 

Zergatik  aurkeztu zineten Bikain ziurtagiria lortzeko 

ebaluazio  prozesura? Azken urteetan ez genuen asmatzen 

euskara planeko gestio planekin, aurrerapausoak emateko. 

Saiakera ezberdinak egin ostean, blokeo-egoera batean geun-

dela ikusten genuen, eta horrelako helburu zehatz bat ezarriz 

gero, gure erakundean  aurrera begirako motibazioa berpiztu 

zitekeela pentsatu genuen. Beste alde batetik, bertan genuen 

Osakidetzak atera behar zuen emergentzietako anbulantzien 

lehiaketa eta BIKAIN ziurtagiriak balioa erantsi zezakeela pen-

tsatu genuen. Azken finean, bertako komunitatearen hizkuntza 

eskubideak bermatzeko pausoak egin ditugula ziurtatzen duen 

prozesu bat da. 

Gustura gelditu zineten lortutako emaitzarekin? Gustura eta pozik geratu gara lortutako 

emaitzekin. Larrialdiak-ek nahiz LRK-k zilarrezko BIKAIN lortzea, aurkeztu garen lehenengo aldian, 

ez da makala. Hilabete hauetan egindako lanarekin Euskara Batzordea indartzea lortu dugu, eta gu-

rean euskara zein egoeratan dagoen eta, era berean, gure indargune eta ahulguneak zeintzuk diren 

jakitera eraman gaitu prozesu honek. Azken finean, etorkizunera begira zertan lan egin eta norabi-

dea zein izan behar duen jakitea lortu dugu. 

Zein izan dira prozesu horretan azpimarratutako euskara planaren indar-guneak eta  

ahuleziak? Batez ere barrura begira egindako lana da gure indar-gunea. Gure lantokietako errotu-

lazioa, pertsonen arloko dokumentazioa, euskaldunen arteko ohiko harremanetako hizkuntza… Kan-

pora begira hor daude gure web gunea eta gure zerbitzua hartzen duten pertsonekin dugun hizkun-

tza harremana. Ahulezietan, berriz, batetik, gure ezagutza dago, eta horren ondorioz zenbait zere-

gin euskaraz egiteko ezintasuna. Eta bestetik, euskara plana langile guztiengana iristeko ditugun 

zailtasunak, neurri batean gure egituraren ondorioz. 

Animatuko zenituzkete gainerako enpresak Bikain ziurtagiria eskuratzeko prozesuan 

parte hartzera?  

 Guretzat euskara planean lan egiteko erreminta on bat izan da eta, beraz, horrelako proze-

suetan parte hartzera animatzen ditugu beste enpresak. Ez hori bakarrik, guk prozesu honetan pau-

soak ematen jarraitu ahal izateko, aurrerantzean ere aurkeztea pentsatzen dugu. 
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Horretaz gain, beraien logoa, katalogoa, argazkiak, bide-
oak, edo edozein osagarri zintzilikatzeko aukera eskain-
tzen du gida birtual honek, enpresentzat inongo kosturik 
gabe.  

Tresnara sarbidea: www.oarsoaldea.net/mapako.  

 Tresnaren ezaugarri batzuk: 

Eskualdeko edo zonaldeko enpresa-ehunaren 
erakustoki bat osatzen du eta bertako enpre-
sen aurkezpen birtual bat egiten du barnean 
duen bilaketa eta aurkezpen sistema aurreratu 
baten bitartez. 

Enpresa bakoitza bere leku zehatzean kokatzen 
du mapan. 

Enpresa hauen jardueraren eta eskaintzen di-
tuzten produktuen informazioa ematen du. 

Sarean eguneratutako telefono, helbide elektro-
niko, web orri, helbide eta abar eskaintzen di-
tuen GIDA bat da. 

Tresnak eskura dituen datuekin enpresen ze-
rrendak taula-forman word eta excell forma-
tuan lortzea ahalbidetzen du, mailing-ak, dei-
zerrendak edo bestelakoak egiteko hautatze eta 
sailkapen egokienekin. 

 

  

OARSOALDEKO ENPRESEN MAPA BIRTUALA 

 Oarsoaldea Garapen Agentziaren web gunean erabilgarri duzuen tresna baten berri eman nahi dizuegu hu-
rrengo lerroen bidez. Oarsoaldeko enpresen mapa birtualaren berri hain zuzen ere. Mapa honetan Oarsoaldeko 
enpresak -industria, merkataritza eta zerbitzuak- eta euren kokapena aurki ditzakezu; eskualdeko zein industrialde-
tan, zerbitzu eraikinetan, saltoki-gunetan, edo zein hirigunetan dauden, alegia. 

 Hala, planoen gainean mugitzen garen heinean, kokapen horretan ageri diren enpresen informaziora joko 
duzu, eguneraturik eta erabilgarri den gida bat zure eskura 
izanik. 

 Mapa birtualaren helburua Oarsoaldeko enpresen aur-
kezpen eta erakustoki izan eta enpresen publizitate plata-
forma gisa erabiltzea da. 

 Garapen agentziaren arduradunek azpimarratu dute 
tresna hau etengabe eguneratua izateko, enpresa, saltoki 
eta zerbitzu arduradunen laguntza beharrezkoa dela.  

 Enpresaren batek bere datuak aldatu nahi izanez 
gero, informazioa sartzea erraza da; http://
www.oarsoaldea.net/mapako helbidean sartu eta enpresa 
aurkitzeko bilaketa aukera erabili besterik ez dago, eta 
“Zerbait aldatzea proposatzeko” botoia sakatu. Propo-
satutako aldaketa guztiak garapen agentziara iritsiko dira 
zuzenean eta beraiek arduratuko dira informazioa egunera-
tzeaz.  

http://www.oarsoaldea.net/mapako
http://www.oarsoaldea.net/mapako
http://www.oarsoaldea.net/mapako

