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 55zenb.          2016ko ekaina 

Argitaratzailea:  

Oarsoaldeko Euskara Batzordea  

Egilea: Emun 

 Herriko enpresa ertain eta ttikiak (50 langile baino gutxiago dituztenak) euskalduntzeko Lanin egitas-
moa aurkeztu da lan-munduko eta euskalgintzako eragileen aurrean. Aurkezpena Jexux Leonet alkateak; Ioritz 
Aizpuru Euskara zinegotziak; Aitziber Arnaiz Euskara teknikariak; Mikel Irizar Gipuzkoako Foru Aldundiko Hiz-
kuntza Berdintasunerako zuzendari Mikel Irizarrek eta Mikel Urdangarin, Ahizeko aholkulariak egin zuten. 

 Oiartzunen tamaina horretako 500 enpresa daude eta 3.000 lagunek egiten dute lan hauetan. Euska-

raren erabileran aurrera egiteko beharrak aztertu eta Udalak eman dezakeen zerbitzua diseinatzea da Lanin-en 
helburua, Udala, lan-mundua eta euskalgintzaren arteko elkarlanean, langune bat sortuz. Horietako 29 ordez-

kari elkartu ziren aurkezpenean, enpresen euskalduntzearekiko interesa badagoenaren seinale . 

Urria bitarte, bilera ireki eta espezifikoak 

Lanin egitasmoa maiatzetik urria bitartean garatuko da. Bukaera urriaren 27an izango du. Orduan, emaitzen 
berri emango da eta datozen hiru urtetarako diseinatuko den estrategia azalduko da. 

 Bitarte horretan, Oiartzungo lan munduaren ingu-
ruko informazioa jaso; lan esparruaren eta herriaren arteko 
lotura egin; lan-ildoa bideratzeko eta indartzeko proposame-
nak bideratu eta, lan-mundua eta euskara elkartzeko errefe-
rentzialtasuna landuko dira.  

 Languneak hiru bilera ireki egingo ditu (ekainaren 
30ean, uztailaren 14an eta urriaren 6an, Elorsoro kirolde-
giko bilera gelan, 19:00etan) eta enpresentzako, hiru bilera 
espezifiko (ekainaren 14an Niessenen 12:00etan; 15ean 
Luberrin, 19:00etan eta 16an Carrefourren, 19:00etan).  

 Honez gain, galdetegia pasatu eta bisitak egingo dira enpresen lagin guztitik aukeratutako batzuetan.  

  

 

Lanin egitasmoa, Oiartzungo enpresa txiki eta  
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Oarsoaldeko arropa dendei eta mertzeriei zuzen-

dutako ekimena abian da 

  Oarsoaldeko Euskara Batzordeak urtero gremio bat au-
keratu ohi du lanketa berezia egiteko, aurtengoan arropa dendak eta 

mertzeriak izan dira aukeratutakoak. Aurtengo kanpainaren aurkezpena 
Pasai Antxoko Zuretzat arropa dendan egin zuten. Ekitaldian Mirian 

Cano (Pasaiako zinegotzia), Jesus Maria Martiarena (Lezoko alkatea), 
Ioritz Aizpuru (Oiartzungo zinegotzia), Garazi Lopez de Etxezarreta 

(Errenteriako zinegotzia), Oihana Herce (Errenkoalderen ordezkaria), Os-
kar Zapirain (Iturriren ordezkaria), Jon Nuñez (Laurak Baten ordezkaria) 

eta Iraia Oiartzabal (moda diseinatzailea) izan ziren ekitaldian.Aurtengo kanpainaren leloa “Euskaraz dotoreago” 

izango da. Kanpainaren irudia izango denarekin kartelak egingo dira eta establezimenduetan jartzeko banatuko 
dira, kanpaina osoa iraun dezaten. 

Lau ekimen prestatu dituzte sektoreari begira: maiatza bitartean, ekime-

nean parte hartu nahi duten arropa denda eta mertzeria guztiei jendau-
rrean dituzten idatzi eta oharrak euskaratuko zaizkie. Ahalik eta gehie-

nak eta ahalik eta euskarri iraunkorrenaz. 

Arropa denden jabeei zuzenduriko irrati-tarteak emitituko dira ere astebe-

tez Euskadi irratian, Radio Euskadin, Info7n eta Oiartzun irratian. Iraia 
Oiartzabal moda diseinatzaile pasaitarrak jarri die ahotsa irrati-tarte ho-

riei. 

Ekainean, “Euskaraz dotoreago” irudia eta leloa inprimaturik izango duten oihalezko poltsak banatuko zaizkie 
arropa dendetako arduradunei, bezeroei opari emateko. Establezimendu bakoitzean 30 ale uztea aurreikusi da. 

Udazkenean, berriz, irailaren 21etik urriaren 21era, zozketa egingo da ekimenean parte hartzen ari diren eta bar-
nealdeko jendaurreko idatzi, ohar nahiz elementuak euskaraz (ere) dituzten eta hala nahi duten establezimendu 

guztietan. 10€ko hiruna deskontu bale emango zaizkie establezimendu bakoitzari eta aurrez zehaztuko diren data 
jakin batzuetan erosketa euskaraz egiten duten lehenengo bezeroei emango dizkiete. 

Bestalde, Merkataritza eta ostalaritza sektore osoari zuzenduriko ekimen bat ere burutuko da: azaroaren azkeneko 

astean eta abenduko lehenean eguberrietako kanpainari lotuta, “Euskararen paparazziak” izeneko argazki lehiaketa 
egingo da eskualdean. Lehiaketarako oinarriak eskuragarri dituzue www.oarsoarrak.eus web gunean eta udal eus-

kara zerbitzuetan. 

http://www.oarsoarrak.eus/

