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    48. zenb.          2014ko  iraila 

Argitaratzailea:  

Oarsoaldeko Euskara Batzordea  

Egilea: Emun 

 

BAI EUSKARARI ERRENTERIAKO MERKATARITZAN ETA OSTALARITZAN 

Errenteriako Udalak Bai Euskarari Ziurtagiriaren zabalkundea egin du herriko 

merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan. Lanketa Errenkoalde merka-

tari elkartearekin, Lau Haizetara Euskaldunon Elkartearekin eta  Bai Euskarari 

Ziurtagiriaren Elkartearekin elkarlanean egin da. Lau Haizetara eta Bai Euskarari 

elkarteetako  teknikari batzuk  herriko establezimenduak bisitatu dituzte ziurta-

giriaren berri emanez. Bigarren fase batean, hala nahi izan dutenekin, ziurtagi-

ria lortzeko ibilbidea nahiz egitekoak zehaztu dituzte. Azkenik ziurtagiria esku-

ratu dute 23 establezimenduk. 

Hasierako 23 hauei , urtez urte, beste establezimendu batzuk gehitzen joateko asmoa du udalak. 

Ekimen hau lehendik eskualdeko udalek merkataritza eta ostalaritza establezimenduentzako duten 

doako zerbitzu eskaintzari gehitzen zaio, erabat osagarri izanik. 

Ekimen interesgarria benetan, euskarazko zerbitzua kalitate ezaugarri dela bistaratzen baitu eta 

establezimenduei hizkuntza kontuetan ere adi egoten laguntzen baitie. Herritarrei eurek nahi duten 

hizkuntzan zerbitzu ematea bikaintasunaren bidean ezinbesteko urratsa da dudarik gabe. 

Udazken honetan, Bai Euskarari Ziurtagiriak banatzeko eta establezimendu horiei aitortza gisa eki-

taldi bat egiteko asmoa du Errenteriako Udalak. 

Hauek dira Bai Euskarari ziurtagiria eskuratu duten establezimenduak: Begi Optika, Denoi kosme-

tika, Batitz emakumeentzako arropa denda, Calzados Boni, Eguzki Jatetxea, Irrintzi Taberna, Mala 

emakumeentzako moda, Merceria Maite, Maitexa Tabakoak, Ipar Artekaritza, Lovendoporti biga-

rren eskuko produktuen salmenta,Ibai-Lehor zapata denda, Calzados Roque I, Calzados Roque II, 

Federopticos Oarso,Rosmi jantzigintza, Naiz arropa denda, Talaipe Arrandegia, Signos Publicidad, 

Valentin foto-video, Naiz arropa denda,Talaipe Arrandegia, Signos Publicidad, Valentin foto-video, 

Zaldiak Jatetxea, Osina Ekodenda, Confecciones Casamayor. 

Zorionak denoi! 
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Bezero euskaldunekiko ohiko harremanetarako ikastaroak eman zituzten  Carrefourren iaz.  

  

Frutategi, urdaitegi, harategi eta arrandegiko langileei oinarrizko euskarako ikastaroa eman zieten, 

euskal hiztunekin ohiko harremanetan euskaraz moldatu ahal izateko.  

Hogeita bost lagun aritu ziren eta guztira hamar saio 

hartu zituen sekzio bakoitzak. Ohiko agurrak, zenba-

kiak, bezeroarekiko ohiko esamoldeak eta beste 

hainbat nozio landu zituzten; horretaz gain ariketa 

praktikoa ere egin zuten langileekin eta ohiko egoe-

rak irudikatu eta landu zituzten.  

  

Aurten ere jarraipena emango diete ikastaro hauei eta goian aipatutakoez gain aurten harrerako langi-

leentzat eta kutxazainetako langileentzat ere izango dira ikastaroak, hogeita hamar langile inguruk 

hartuko dituzte. 

  

  

Carrefourrek honela, euskaraz aritu nahi duen herri-

tarrarentzat euskarazko zerbitzua bermatzeko urra-

tsak egin nahi ditu. Bezeroekin harremanik handiena 

duten sekzioetako langileentzat bideratuko dituzte 

euskara lantzeko ikastaroak.  
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Don Bosco ikastetxeak eskaintzen dituen 11 zikloak D ereduan ikas daitezke egun, ikastetxeak 

egin duen lanari esker. Oraindik ordea, bada hutsune bat eskaintzari dagokionez, hizkuntzari begira-

tzen badiogu behintzat. Lantokiko praktikak nagusiki gaztelaniaz egiten dituzte ikasleek, baita D ere-

dukoek ere. Praktiken arauetan hizkuntza irizpiderik ez dagoelako, besteak beste.  

Hori zuzendu nahian, Oarsoaldeko udalek, eskualdeko 

euskara batzordearen bitartez, eta Don Bosco ikaste-

txeak esperientzia pilotu bat gauzatu zuten 2009-2010 

ikasturtean Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz. Horren ingu-

ruan aritu gara Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuko Joxe 

Luix Agirretxe arduradunarekin. 

Zein izan zen abiapuntua eta baldintzak? 

Lehen aipatutako esperientzia pilotu hari esker, prakti-

kak euskaraz egiteko oinarri-oinarriko baldintzak ze-

haztu zituzten: instruktorea euskalduna izatea ezinbes-

tekoa da; ikasleari harrera ahoz eta idatziz euskaraz egiteko bideak jartzea; ikaslea mugituko de-

neko enpresa atalean errotulazioa euskaraz ere egotea, eta azkenik, ikasleak eguneroko lanean era-

bili beharko duen dokumentazioa euskaraz egotea. Geroztik, urtez urte, metodologia hori aplika-

tzen ari dira lau udalak eta Don Bosco ikastetxea programan parte hartzen ari diren enpresetan. Lan 

hori Ahize-AEK Aholkularitza etxearen laguntzaz egiten dute.  

Zenbat enpresa dira parte hartzen dutenak? 

Aurten enpresa berri bat sartu da egitasmoan. Honenbestez, 10 en-

presa dira praktikak euskaraz egiteko aukera eskaintzen dutenak 

(bederatzik hartu dituzte aurten ikasleak) eta praktikak euskaraz egin 

dituzten ikasleak berriz, 19.  

Oarsoaldeko lau udalentzat berebiziko garrantzia dute lantokiko prakti-

kek. Batetik, euskaraz egindako lanbide ikasketei, lan-mundurako jau-

zian, azken erremate eta, beren iritziz, hizkuntzari dagokionez erabaki-

garrienean, euskaraz jarraitzeko aukera bermatzen dutelako. Bestetik, 

berriz, euskarari lantokietarako sarbidea modu naturalean egiteko au-

kera paregabea eskaintzen dutelako. 

Martxoan ekin zieten ikasleek aurtengo praktikei eta ekainaren lehe-

nengo astean amaitu zituzten. 

PARTE HARTZEN DUTEN 

ENPRESAK 

Papresa SA (Errenteria), 

Tecnalia Donostia 

(Miramon), Easo Motor SA 

(Oiartzun), Lurauto-Gipauto 

SA (Oiartzun), Asea Brown 

Boveri Niessen SA 

(Oiartzun), IDK Elektronika 

(Errenteria), Txingura taile-

rra (Errenteria), CAF (Irun), 

Linke (Donostia), Ederki tai-

lerrak (Oiartzun). 
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             Zer da? 

 Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartearen proiektu bat da, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Donostiako 

 Udalarekin elkarlanean kudeatzen duena. 

 Enpresarean, euskaraz aritzen diren enpresen arteko azoka, urriaren 2an izango da Donostiako Kursaal   

             Jauregian. Azoka lau ataletan antolatuko da: 

 1. Euskarazko zerbitzuak / produktuak eskaintzen dituzten enpresen azoka. 

 2. Aurkezpenak, hitzaldiak, mahai-inguruak eta tailerrak. 

 3. Speed-dating formatuan oinarrituta, enpresak elkar ezagutzeko coworking saioa. 

 4. Azoka birtuala: http://www.enpresarean.org/enpresak/   azokak 

 Zein da helburua?  

 • Euskaraz lan egin nahi duten edo-eta zerbitzua euskaraz                      

 eskaini nahi duten organizazioei erraztasunak  eskaintzea. 

 • Euskarazko zerbitzuak/ produktuak eskaintzen dituzten     

 entitateei salmentarako gune bat eskaintzea. 

 • Arlo bereko edo arlo desberdineko enpresen artean elkar

 lana sustatzea, esperientzia ezberdinak trukatzea eta hornitzaile/ bezero berriak aurkitzea. Hori guztia 

 baina, euskara  elementu komuntzat duten enpresa, elkarte eta entitate ezberdinen artean. 

 • Esperientziak eta jakintza elkartrukatzea, baliabideak partekatzea, proiektuak elkarlanean aurrera 

 eramatea, indarrak batzea euskaraz ez dauden baliabideak euskaraz egon daitezen. Elkarlanean, es

 kaintza edo hitzarmen hobeak lortzea. 

 • Konpetentzia/ Lehiakortasuna areagotzea, hau da, baliabideak, esperientziak, jakintza eta gastuak 

 partekatzea: “Bakarrik garatu ezin daitezkeen proiektuekin aurrera egin ahal izatea. Indarrak batu, el

 karrekin helburuak lortzeko”. 

 • Enpresei negozio-aukerak handitzea. 

 • Enpresa proiektu berriak sortzea, euskaratik eta euskaraz. 

 • Euskararen prestigio soziala areagotzea.  

  

 Enpresa sarea, euskaraz azokan parte hartzeko interesa baduzue, inskripzio-orria bete beharko duzue: 

 http:www.enpresarean.org/enpresak/azokak/izena_eman.  

 Zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan info@baieuskarari.org helbi

 dera idatziz edo  +34 902430026 telefono zenbakira deituz.  


