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 53.zenb.          2015eko  abendua 

Argitaratzailea:  

Oarsoaldeko Euskara Batzordea  

Egilea: Emun 

         

 

Errenteria-Oreretako Mintzalaguna egitasmoak jaso zuen saria eta  

Agustina Pontesta, andereño, bake epaile ohi eta euskaltzale lezoar finari aipamen berezia egin zioten 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sari hau urtero euskararen normalizazioan urrats nabarmenak egiten dituen talde, establezimendu, 
erakunde, elkarte edo dena delakoari emateko sortu zen eta aurtengoan saria Errenteria-
Oreretako Mintzalaguna egitasmoarentzat izan zen. Euskara ikasten ari diren eta erabiltzeko auke-
rarik ez dutenei ematen dien laguntza eta bultzadagatik. Euskaltegietan ikasitakoari jendarterako 
bidea errazten laguntzen du egitasmoak normalizazioranzko urrats errealak eginez. Bikote, hirukote 
edota taldeetan astean behin euskaraz hitz egiteko hitzordua jartzen duten plan baten bueltan. 
Euskararekin gozatzen ikasten dute mintzalaguntzaileei eskerrak. 

Saria Mintzalaguna egitasmoko Mertxe Arano eta Mari Mar García ordezkariak jaso zuten iazko sa-
rituen eskutik; Kimutx egitasmoko Nora Barroso eta Izaskun Madariaga.  

Era berean, aurten euskararen alde lanean eginiko ibilbideari aipamen berezia egin nahi izan diote 
eta aipamen berezi hau Agustina Pontesta andereño, bake epaile ohi eta euskaltzale lezoar fina-
rentzat izan zen, bere jarduerarengatik eta ibilbide profesional guztian zehar euskara ezpainetan 
eramateagatik.  
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 Urtero egiten den moduan, euskara plana duten enpresek urtean behin OLA Topaketa egiten 

dute eta 2011 urtetik hona enpresa batek hartzen du antolatzeko ardura txandaka. Aurtengoa 

Oarsoaldea Garapen Agentziari egokitu zaio eta Albaola Itsas Kultur Faktorian burutu zen. 

Ohi bezala topaketan izan ziren euskara planak dituzten eskualdeko gainerako enpresen ordezka-

riak, udal teknikariak, Emun aholkularitza 

enpresako teknikariak eta euskalgintzako 

hainbat kide. 

  

Agentziako euskara lantaldeko kideek eman 

zuten beren esperientziaren berri. Ibilbide 

horretan izaniko zailtasunak aipatu zituzten 

eta horiei nola egin dieten aurre, praktika 

onak eta orain indarrean duten plana zertan datzan 

ere azaldu zuten.  

 

 Aurkezpenaren ondotik solasaldi irekia egin zen 

eta segidan Jon Maia bertsolari eta idazleak bere esperientzia pertsonalaren bidez, euskaldunon 

eta erdaldunen arteko bizikidetzaren eta begirunean aldeko aldarria egin zuen hitzaldi labur ba-

tean. 

Albaola Itsas Kultur Faktoriari bisita egin eta 

otordutxo batekin eman zitzaion bukaera 

2015eko topaketari. 

  

 

Gustura geratu ziren bai Oarsoaldea Garapen 

Agentziako ordezkariak, bai bisitan joandako 

enpresetakoak ere.  
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  Sanmarkosene zaharren egoitzan lehen urtea da euskara plana martxan dutela eta lehen urte hone-

tan batez ere dokumentu erabilienak itzuli eta langi-

leen formazioan zentratu dira. Hedatze prozesuan 

daude zentroan eta lanak bukatzen ari dira. 

  Langileekin egindako saioetan, lanerako formazio 

berezituan zentratu dira, hau da, lanerako beharrez-

koak diren esamolde eta hiztegia landu dira. Lehen fase 

honetan laneko hiztegia eta egoiliarrekin gehien erabil-

tzen diren esaldiak jaso ziren. Horiekin liburuxka bat ar-

gitaratu da eta langile guztiei zabaldu zaie. Bigarren fa-

sean, liburuxka hori oinarri hartuta, langileak bertan ja-

sotakoa praktikan jartzeko egoiliarrekin batera egiten ari 

dira mintza saioak. 

   Helburua euskara ikasten ari diren langile horiek egoiliar euskaldunekin euskaraz egiten hastea da.  

Esperientzia polita izaten ari da bi norabideetan. 

 

  

Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko hainbat ekintza egin 

dira Euskal Herriko arlo desberdinetako eragileek sustatuta. 

Lan arloan  Oarsoaldeko enpresetan  ere lekua izan du eta hain-

bat ekintza, logo eta egitasmo burutu dira. Hona hemen horie-

tako batzuk: 

 

Larrialdiak taldean pasta baten truke, kartulina batean 

euskaraz gustukoa duten hitz bat idatzi zuten 

Sinadura elektronikoa 

Niessenen 
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“2007an abiatu zenetik agerian geratu da .EUS Interneteko komunitateak ez duela mugarik. Domeinua errea-

litate bihurtzea lortu zen, eta orain hazten jarraitzeko beharrean dago, urtea amaitu baino lehen 4.500 izate-
tik 5.000rako jauzia eginez.              

         

 

 

 

 

 

 Erronka berria du .EUS domeinuak oraingoan. .EUS domeinuaren urtebetetze ospakizunak eta 

Euskararen Nazioarteko Eguna tarteko, erronkari erantzun eta helburua lortzeko erraztasunak 

emate aldera, abenduaren 3tik urte amaiera bitartean, eskaintza oso bereziaz baliatu eta 9,95 eu-

roan eskuratu ahal izango da domeinua, ohi baino %80 merkeago! 

 Horretaz gain, PuntueEUS Behatokia aurkeztu du PuntuEUS Fundazioak. Behatokiaren egitekoa 

euskarak Interneten duen presentzia eta osasuna aztertzea da, modu kuantitatibo zein kualitati-

boan. Horretarako 3 alor neurtzen ditu: .EUS domeinuaren egoera, Internetek Euskal Herrian 

duen presentzia eta euskararen egoera Interneten.  

 

 Ez da inoiz neurtu euskararen presentzia Interneten zenbatekoa den, ezta Internetek berak Eus-

kal Herrian duen presentzia ere: zenbat euskal webgune dauden sarean, eta horietako zenbatek 

duten edukia euskaraz. Horren ondorioz, gaur arte ez genekien .EUS domeinuak interneten izan-

dako barneratze maila zenbatekoa zen, eta ezta zenbatekoa izan behar zen ere. PuntuEUS Behato-

kia hutsune hau betetzera dator, euskarak Interneten duen presentzia indartzeko behar diren es-

trategia eta politikak definitzeko garaian beharrezko den tresna baliagarria eskainiz euskal gizarte 

osoari.  

 PuntuEUS Behatokiaren arabera %17koa da euskararen erabilera interneten. Edo, 

zehatzago esanda, Interneteko domeinu nagusietan (.eus, .com, .es, .org…) dauden 

webguneen %17k erabiltzen du euskara, bataz beste. Kalean baino zerbait gehiago, baina ez asko. 

Euskararen Kale Erabileraren azken neurketaren arabera %13,3koa da 

euskararen kale-erabilera.  

 

http://domeinuak.us10.list-manage.com/track/click?u=af95f03c2381e906587cd3fde&id=63a58f4341&e=5440ed31f8

