
1  

 47. zenb.          2014ko  ekaina 

Argitaratzailea:  

Oarsoaldeko Euskara Batzordea  

Egilea: Emun Kooperatiba. 

ZERBITZUA EUSKARAZ EMATEA KALITATEAREN EZAUGARRIA DA ETA TRATU  

PERTSONALIZATUA EMATEA KOMERTZIO TXIKIAREN ERRONKA 

 “Establezimendu batera sar-

tzen garenean ikusten den aurre-

neko gauza produktuari buruzko 

informazioa da. Hori dela eta, hiz-

kuntza paisaia (errotulua, jendau-

rreko idatziak, oharrak, establezi-

menduko elementuak…) euskaraz 

egotea oso garrantzitsua da, horrek 

berak bezero euskaldunek euskara 

erabiltzea erraztuko baitu”. 

Orain lau urtetik hona, urtero Oar-

soaldeko Euskara Batzordeak mer-

kataritza sektore edo gremio bat 

hautatu ohi du eta harekin ahalegin 

berezia egiten dute. 2014an fruta 

eta barazki dendekin ari dira lanean eta 6 ekimen prestatu dituzte sektoreari begira.  

Batetik, barazki eta fruta salduenen panelak euskaraz banatuko dizkiete fruta eta barazki dendei, establezi-

menduko horman jartzeko. Panel hauek produktuaren irudia eta euskarazko izena daramate bezeroek ikas 

ditzaten eta euskarazko izenak ezagutzera emateko helburuarekin. Panelez gain, fruta eta barazki dende-

tako produktuen hiztegitxoa eta salneurria jartzeko euskarazko txarteltxoak ere banatuko zaizkie jabeei. 

Aipatutako euskarriak eskuratu nahi dituzten dendek beraien herriko euskara zerbitzura jo beharko dute.  

Bestetik, udazkenean, sasoian sasoiko barazki eta frutekin egindako errezeten lehiaketa egingo dute. Herri 

bakoitzeko hiru errezetarik onenek saria izango dute eta saridunek 50€ko erosketa txartela eskuratuko dute, 

errezeta entregatu zuten establezimenduan erabiltzeko.  

Azkenik abenduan, 2015eko egutegia argitaratuko dute sarituta gertatu diren errezetekin eta hauen irudie-

kin, parte hartu duten establezimenduetan bezeroen eskura jartzeko. 
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 Joan den urtean hartu zuen parte Oiartzungo Alcampok Bikain ziurtagiria lortzeko prozesuan. 

Ibilbide horren zehaztasunak azaldu dizkigu euskara batzordeko kide den Marianek.  

Zergatik aurkeztu zineten Bikain ziurtagiria eskuratzeko prozesura?  

Egindako lanaren errekonozimendua jaso 

nahi genuen, eta horretaz gain, hobetzen 

eta aurrera egiten jarraitzeko gidalerro be-

rriak eskuratu nahi genituen, kanpotik iritzi 

freskoak jaso.  

 

Nolakoa izan zen ebaluazio-prozesua? 

Ongi atera zen, bereziki lan-talde osoaren 

inplikazioa bilatu eta lortu genuelako. Bi 

bisita-egunetan talde ebaluatzailearekin 

hizketan aritu ziren solaskide guzti-guztiak 

prestasunez eta gogoz aritu ziren. 

 

Pozik zaudete lortutako emaitzarekin?  

Bai, noski, oso pozik! 

 

Zein izan dira, zuen enpresaren hizkuntza-

politikari dagokionez, azpimarratuta gel-

ditu diren indargune eta ahulezia nagusie-

nak?  

Ziurtagiriarekin batera ebaluazio-txosten oso-osoa ere jaso dugu, eta hor datoz bilduta Alcampo Oiartzungo 

hizkuntza-politikak orain arteko jardunean izan dituen indargune eta zer hobetu nagusienak. Alde batetik, beze-

roekiko harremanarekin lotuta doazen arloetan egin den ahalegin berezia azpimarratu da indargune nagusitzat, 

hau da, errotulazioan, irudi korporatiboan, harreran, etab. Bestetik, publizitatean eta bestelako kanpo-

harremanetan nahiz Alcampo Oiartzungo langileen arteko harremanetan (barne-harremanetan) markatu dizki-

gute zer hobetu nabarmenenak. 

 

Beste enpresak animatuko zenituzkete Bikain ziurtagiria lortzeko prozesuan parte hartzera?  

Bai, dudarik gabe. Gure enpresaren helburu nagusia bezeroak asebetetzea da, eta, inguru honetan bezero eus-

kaldunen portzentaia oso altua denez, bezero horiek nahiago duten hizkuntzan egin beharko diegu harrera. Hori 

horrela izanik, guretzat oso garrantzitsua izan da BIKAIN ziurtagiria lortzeko prozesuan parte hartzea, eta uste 

dugu inguruan dauden gainerako enpresa-zerbitzuentzat ere guretzat bezain garrantzitsua izan daitekeela ha-

lako helburuak jartzea. Ziurtagiria lortzeko aztertzen diren eremu guztiak kontuan izanik, esango nuke zerbitzu-

etako enpresez gain sektore guztietako enpresetarako izan daitekeela interes handikoa ziurtagiri hau eskura-

tzea. Eta hartara animatuko nituzke. 
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Iaz enpresako webgunea eguneratzen aritu ziren eta webgune berria euskaraz ere ikusteko aukera 

dago.  

Enpresaren historia, es-

kaintzen dituzten zerbi-

tzuak, bere bezeroak, 

kontaktuko gunea eta 

bezeroen gunea bera ere 

euskaraz daude. Horrela 

nahi duenak enpresaren 

berri euskaraz izan de-

zake. Zerbitzua euskaraz 

eskaintzeko bidean beste urrats bat egin dute SJLn.  

Webgunea euskaraz ere egu-

neratuta mantentzeaz gain, 

2014rako beste hainbat 

erronka dituzte. Nabarmenena 

departamentuetako erabilera 

helburuena.  SJLko 12 sailetako 

12 lankiderekin bitartekarien 

sarea osatu dute. Bakoitzare-

kin bere sailerako erabilera 

helburuak adostu dituzte. Sai-

len arabera, hainbat motatako  helburuak dituzte: errotulazioa eguneratua euskaraz ere jartzea, 

dokumenturik erabilienak euskaraz eta gaztelaniaz jartzea, mezu orokorretan euskararen erabilera 

ziurtatzea, ahozko erabileran eragitea…  

Helburuak adostu eta hauek burutzeaz gain, bitartekari guztiak elkartu eta urtean zehar pare bat  

hausnarketa saio egiteko asmoa dute; helburuen inguruan, euskararen erabilera eta planaren ingu-

ruan… hitz egiteko. 
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Herribus, Iparbus eta Ekialdebus,  Gipuzkoan kokatuta dauden hiru enpresa desberdin dira, nahiz eta, lokalen azpiegitura 

bera eta  kudeaketa azpiegituraren zati bat konpartitzen dituzten. 

 

Ekialdebusek,  Foru Aldundiak esleitutako lineak kudeatzen ditu, Bidasoaldea eta Oarsoaldea Donostialdearekin lotuz, 

hau da, Gipuzkoako ekialde osoa. 

 

Herribusek, Errenteriako Udalak esleitutako linea kudeatzen du, hau da, Errenteriako urbanoa edo hiriko autobusa. 

Iparbusek  batekik, eskola zerbitzua eta txangoak  kudeatzen ditu, eta  bestetik, bidaia nazionalak eta internazionalak. 

 

Euskararen arloan haien helburu nagusia da, erabiltzaileen eta langileen hizkuntza eskubideak bermatzeko lan egitea, 

eta ekimen  guztiak hori lortzera bideratuak dira. 

 

Euskararen normalizazio prozesuan urratsak egin nahian 2012-2013an euskararen egoerari buruzko diagnostikoa egin 

zuten. Diagnostikoaren  emaitzak kontuan izanda hobekuntzak egin dituzte,  eta 2014an BIKAIN ziurtagiria lortzeko pro-

zesuan sartu dira, helbururantz urrats bat gehiago egiteko. 

 

Pasaia Antxon kokatua dagoen saltokia dira, eraikuntza, arrantza, ostalaritza eta erizaintzarako norberaren 

babeserako ekipamenduak saltzen dituzte, eta laneko jantziak diseinatu eta ekoiztu ere egiten dituzte. 

Sorreratik izan dute argi eta garbi,  ahal duten guztia euskaraz egin behar dutela,  errotulazioa euskaraz jar-

tzen hasi ziren eta pixkanaka - pixkanaka  aurrerakada handia egin dute. 

2009an BAI EUSKARARI ZERBITZUA EUSKARAZ ziurtagiria lortu zuten eta ordutik urtero egin dute jarrai-

pena,  eta urtez urte proposatutako ekintza zuzentzaileak aplikatu dituzte. 

Orain arte egindakoa eta aurrerantzean egingo dutena, euskara zerbitzu eta lan hizkuntza izan dadin urra-

tsak egitera bideratua izango da. BIKAIN ziurtagiria lortzeko prozesuan sartu dira eta ziur daude ebaluazio 

honek ere helburua lortzen lagunduko diela. 

 

ANIMO ba!  BIKAIN  ziurtagiria lortutakoan ere izango dugu zuen berri. 

 


