
Komunitatea sendotzen
Enpresa ugarik ere BERRIAlagun bihurtu dira; hala, egunkariak hainbat
abantaila eskaintzen dizkie, eta hartutako konpromisoa eskertu nahi die.
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Hainbat sektoretako enpresak egin dira BERRIAlagun. BERRIA

BERRIAlagunen komunitateari esker egiten du aurrera BERRIAk. BERRIA

Komunikazioa eta aktualitatea ezinbestekoak dira egun. BERRIA

B
ERRIA etengabeko
berrikuntzan ari
da, euskaldunoi
ahalik eta egunkari
nazional multime-

diarik onena eskaintzeko. Kalita-
tezko kazetaritzan du oinarria,
eta berrikuntza du iparrorratz,
betiere ahalik eta euskaldun
gehienengana ailegatzeko helbu-
ruz. Milaka herritarren ekimene-
an oinarrituta sortu zen egunka-
ria, eta 15.000 BERRIAlagunen
sostenguari esker segitzen du
aurrera. 
BERRIA 2003. urtetik egunero

euskaraz informatzen ari da, eta
inoizko irakurle gehien du, pape-
ra eta webgunea batuta. Digitali-
zazioranzko urrats sendoak egin
ditu, eta etengabe berritzen ari da;
horren adibide dira azken hilabe-
teetan aurkeztutako BERRIA
Ikasgela, eta euskarazko liburu
eta diskoen bilduma proiektuak. 
Irakurleenak bezala, iragarleen

ohiturak ere aldatuz doaz, eta pu-
blizitate inbertsioak beste nora-
bait doaz, gure herritik kanpora
gehienak, enpresa erraldoietara
(Google, Facebook…). Hori horre-
la, euskaraz informatzen jarraitu
ahal izateko diru iturri berriak
etengabe bilatzen jarraitzen du,
eta bide horretatik abiatu du BE-
RRIAk enpresa BERRIAlagunen
proiektua. Ez dira garai errazak
inorentzat, eta are gutxiago Eus-
kal Herriko enpresentzat. Horre-
gatik, BERRIAk balio handia ema-
ten die enpresa BERRIAlagun gisa
ekarpena ematea erabaki duten
enpresei. Hori horrela, hainbat
abantaila ere eskaintzen dizkie
BERRIAk enpresa BERRIAlagunei:
b BERRIAren papereko eta Interne-
teko euskarrietan, publizitatea
oso prezio berezian txertatzeko
aukera dute.
b BERRIAlagunen webgunean,
komunitateen atalean, enpresa
BERRIAlagun iragarleen infor-
mazio zehatza eta eguneratua

agertzen da, jardueraka sailkatua
eta, geolokalizazioari esker, he-
rrika ere bai.
b BERRIAk ikusgaitasun berezia
emango die enpresa horiei, eta
haien euskarari buruzko asmoak
eta planak irakurleei ezagutaraz-
teko aukerak eskaini; horren adi-
bide da gaurko ale berezi hau.
b Enpresa BERRIAlagunen langi-
leei harpidetza eskaintza bereziak
egiteko asmoa du.
b BERRIAlagunen komunitateak
enpresa BERRIAlagun iragarleen
negozioaren berri izango du.
Euskarari bultzada bat eman

ahal izateko, euskararen erabile-
ra areagotzea ezinbestekoa da,
eta, BERRIAk eta BERRIAren irakur-
leek bezala, enpresa BERRIAla-
gunek ere asmo horrekin bat egi-
ten dute. Irakurzaletasuna
bultzatuz, eguneroko albisteak
euskaraz irakurriz pauso garran-
tzitsua ematen ari gara, eta
horretarako tresna egokia da
BERRIA. Enpresa BERRIAlaguna
euskararekiko sentsibilitate
berezia duen enpresa da, eta hori
erakusteko tresna egokia da
BERRIA. Horregatik, BERRIAk
enpresa horiei ikusgaitasun bere-
zia emango die.
Horregatik, orain inoiz baino

gehiago, eskerrak eman nahi diz-
kie enpresa hauei:
b OERLIKON BALZERS
b IZT
b ROSMIL
b KIMUA GROUP
b GOIENER
b JUBAR ATEAK
b BERTAKO IGOGAILUAK
b TAPIA INSTALAZIO ELETRI-
KOAK
b ADARRA LAN TRESNAK
b LEITZARAN INPRIMATEGIA
b ITSASMENDI KARABANAK
b OREKA IT
BERRIArentzat oso garrantzitsua

da enpresa BERRIAlagunen ekar-
pena bere eginkizunean segitze-
ko. MILA ESKER!

BERRIAlagunen komunitatea sendotzeko
asmoz, BERRIAk beste urrats bat egin
nahi du 2011. urtean hasitako bidetik;
orain arteko BERRIAlagun iragarleei
enpresa BERRIAlagunak gehitu zaizkie
komunitatera. 

Enpresak ere
BERRIAlagun



L
angileen artean euska-
raren erabilera handi-
tzeko helburuz erabaki
zuten Kimuan BERRIA-

lagun egitea, orain dela bi urte
inguru. Izan ere, lankide guztiek
BERRIA egunkaria enpresan ber-
tan eskura eduki ahal zezaten
harpidetu ziren, eta hori egitean
erabaki zuten
BERRIAlagun
ere egitea.
Dena den,
gaur egun
bestelakoa da
x e d e a :
«Kimuak euskal kulturarekin
duen konpromisoa hedatzeko
bidea dela esan dezakegu». Kon-
promiso horri esker, zozketetan
parte har dezakete, eta publizita-
terako hainbat aukera dituzte

eskuragarri, hala nola online
publizitatea eta gehigarri berezie-
tan publizitatea argitaratzeko
aukera; hala zehaztu dute aurten
marketin digitaleko beren estra-
tegian.
Kimuan langile guztiek uste

dute konpromiso berezi bat dau-
katela euskal gizartearekiko, eta
argi daukate euskal kultura bul-
tzatu nahi dutela. Bide horretan,
bidelagun dute BERRIA egunkaria,
pentsatzen baitute egunkariari
laguntzea ekarpena egiteko
modu bat dela. Halaber, oro har,
hainbat ekintza antolatzen dituz-
te Kimuan euskal kultura susta-
tzeko, hala nola euskal kantak eta
euskal dantza. 
Lanetik kanpo ere, Kimuak

aintzat hartzen ditu bertako lan-
gileek bultza-
tzen dituzten
egitasmoak,
eta horiek
babestu ere
egiten ditu.
Esate batera-

ko, Iñaki Labaka langile abesla-
riaren diskoaren babeslea izan da
Kimua. Hori gutxi balitz, Kimua
dantza kolektiboaren laguntzaile
eta babesle ere bada, besteak
beste. 

KIMUA

«Euskal kulturarekin duen
konpromisoa hedatzeko bidea da» 

Kimua dantza kolektiboa, GenEroa antzezlana egiten. KIMUA

L
eitzaran Grafikak BERRIA
egunkariaren bizilagu-
na dela esan genezake,
eta oso ongi ezagutzen

dute elkar. Izan ere, biak Ando-
aingo Martin Ugalde kultur par-
kean kokatuta daude (Gipuzkoa),
eta biek ala biek dute lotura estua
euskal kulturarekin. Hain zuzen,
Leitzaran Grafikak enpresak eus-
kal argitaletxeentzat lan egiten
du. Hori dela eta, beti egon da eus-
kal kulturatik hurbil, eta beti izan
du euskal kulturarekiko konpro-
misoa. Horregatik guztiagatik,
bertako langileek hasieratik izan
zuten oso argi beren ekarpena

egin nahi ziotela BERRIA egunka-
riari: «Ez genuen zalantzarik
izan. Eskaintza egin
zigutenetik gara
BERRIAlagun». 
BERRIA egunka-

riarekin hartutako
konpromiso horren bidez, egu-
nero jasotzen dute egunkari digi-
tala, eta oso pozik daude erabilera
horrekin. Gainera, uste dute ba-
liagarria dela deskontuei eta pro-
mozioei buruzko informazioa ja-
sotzeko: «Egunero jasotzen dugu
egunkari digitala. Formatua oso
ona da, eta eskaintzen diren des-
kontu eta promozioei buruzko

zuzeneko informazioa dugu».
Beraz, bizilagunak izateaz gain,

BERRIAren eta Leitzaran Grafikak-
en harremana aspaldikoa dela
esan daiteke, eta harreman hori
modu naturalean sortu zela:

«Gure jarduera hasi zenetik gara
BERRIAren hornitzaile. Harreman
hurbila izan dugu beti. Gure beze-
ro asko euskal kulturari lotuta
daude, eta beti izan dugu interesa
BERRIAn publizitatea egiteko».

Horrez gain, Bai Euskarari ziurta-
giria daukate enpresan, eta ahale-
ginak egiten dituzte euskarak
ahalik eta presentziarik handiena
izan dezan enpresaren eremu
guztietan.

LEITZARAN

«Gure jarduera
hasi zenetik gara
BERRIAren
hornitzaile» 

Leitzaran Grafikak Andoaingo Martin Ugalde kultur parkean dago. LEITZARAN GRAFIKAK
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B
ERRIA egunkaria oso

presente dago Oreka It

enpresako langileen

egunerokoan. Besteak

beste, langileetako batzuk harpi-

dedunak dira, eta akziodunen ar-

tean ere badira beste hainbat. Ho-

rrez gain, enpresa bera BERRIA-

lagun egitea erabaki zuten,

aintzat hartuta publizitatea egite-

ko hornitzaile gisa ere aukeratu

zutela BERRIA. Hala azaldu du

Iraitz Perez de Goldarazena Ore-

ka It-ko zuzendariak: «Enpresak

urte hasieran erabaki ohi du mar-

ketineko aurrekontuaren parte

bat prentsan inbertitzea, eta, pro-

zesu horretan, adostu ohi dugu

BERRIA Taldea izango dela horni-

tzaileetako bat. Harreman hori

dela eta, naturala iruditu zitzai-

gun BERRIAlagun egitea». 

Oreka It-k, beraz, uste du BE-

RRIAegunkaria erakusleiho on bat

dela enpresa ezagutarazteko.

Bestela ere, euskarak garrantzi

handia du enpresan, eta euskara

talde bat dute: Eureka. Eurekak bi

esparrutan eragitea du helburu:

«Alde batetik, esparru formale-

an, euskarari arnasguneak bila-

tzen saiatzen da, eta euskarari

bultzada bat ematen; esate bate-

rako, langileen eta enpresaren ar-

teko harreman guztiak bai euska-

raz, bai gaztelaniaz izateko mo-

dua egiten du. Beste alde batetik,

esparru formalean, hizkuntza

ohituretan eragiteko xedea du,

eta, horretarako, hainbat plan

erakargarri antolatzen ditu: men-

di martxak, Durangoko Azokara-

ko bisitak, Egunean Behin aplika-

zioaren bidezko lehiaketak…».

Horren guztiaren helburua da

jendea xaxatzea, euskara erabil

dezaten eta dakitena galdu ez de-

zaten.

OREKA IT

«Naturala
iruditu zitzaigun
BERRIAlagun
egitea» 

Iraitz Perez de Goldarazena, Oreka It-ko zuzendaria. OREKA IT

I
ZT kooperatiban argi dau-

kate euskarazko komuni-

kabideak ezinbestekoak di-

rela. Horregatik, BERRIAla-

gun egitea erabaki zuten, uste

dutelako BERRIAri ekarpena egite-

ko modu bat ere badela: «BERRIA

egunero kalean eta sarean egon

dadin egin genezakeen ekarpen

gisa ulertzen dugu BERRIAlagun

izatea». Horri esker, egunkaria

PDF formatuan irakur dezakete

egunero, eta, urtean hitzarturik

dituzten publizitateez gain, pre-

zio bereziak dituzte enpresa eza-

gutarazteko egiten dituzten hain-

bat kanpainatan. Gainera, kanpo

komunikazioa behar dutenean

ere beti izaten dute kontuan BE-

RRIAegunkaria. 

Halaber, horrez guz-

tiaz gain, euskarak ga-

rrantzi handia du IZT ko-

operatibaren jardunean:

«Euskara gure koopera-

tibaren ardatz nagusietako bat da.

Gure barne hizkuntza da, lanera-

ko, harremanetarako. Erabaki

kontziente bat izan da. Horrez

gain, zerbitzua euskaraz ematen

dugu, gure bezero askok euska-

raz lan egiteko hautua egin dute,

eta hori zor diegu. Gainera, zerbi-

tzuan balio erantsia duela uste

dugu». 

IZT

«Euskara gure kooperatibaren
ardatz nagusietako bat da» 

IZT kooperatiba, Martin

Ugalde kultur parkean. IZT



O
erlikon Balzers
1940an sortu zen,
eta gaur egun estal-
dura teknologia

aurreratuen hornitzaile eta lider
mundiala da; euskara da enpre-
saren motor nagusia. Langile
guzti-guztiek dakite euskaraz,
eta, horregatik, euskara da langi-
leek komunikatzeko erabili ohi
duten hizkuntza. Gainera, herri
euskaldun batean dago kokatuta
enpresa, Antzuolan (Gipuzkoa);
hori dela eta, «naturaltasunez»
gertatzen den zerbait da beren
artean euskaraz aritzea. Euskara
erabileraren aldetik sustatzeaz
gain, beste pauso bat ematea era-

baki zuten 2021. urteko ekaine-
an, eta BERRIAlagun egitea era-
baki zuten: «Proposamena aur-
keztu zigutenean, euskararen
alde gure aletxoa ipintzeko modu
egokia iruditu zitzaigun». Kon-
promiso horren bidez, uste dute
bultzadatxo bat ematen diotela
BERRIA euskarazko egunkariari.
Horrez gain, langileek ere badi-
tuzte abantaila batzuk hitzarmen
horri esker: besteak beste, harpi-
detzan deskontuak izan ditzake-
te. Herritarrengana ailegatzeko
kanal bat ere bada BERRIA Oerli-
kon Balzersekoentzat, eta, esate-
rako, herriko jaietan jotzen dute
kanal horretara: «Herriko jaie-

tan ere BERRIAz baliatzen gara
herritarrei jaiak zoriontzeko». 
Enpresa barrura begira ez ezik,

kanpora begira ere ahalegintzen
dira hizkuntza ohiturak aldatzen;
inguruko bezeroekin harrema-
nak euskaraz izaten saiatzen dira
Oerlikon Balzersen. Nazioarteko
enpresekin ere harreman han-
diak dituen enpresa bat da, eta
aitortu dute bide horretan ere ari
direla saiatzen ohiturak alda-
tzen eta euskararen alde egi-
ten: «Oraindik ere, kanpoko
idatzizko harremanetan
badaukagu lana egiteko,
baina gogoz saiatzen gara pauso-
ak ematen!». 

OERLIKON BALZERS

«Kanpoko harremanetan
gogoz saiatzen gara
pausoak ematen» 

2021. urtean egin ziren BERRIAlagun. OERLIKON BALZERS

duaren alde egitea. Azkenik, in-
gurumenaren ikuspegitik, kon-
tsumo, merkataritza eta ekoizpen
prozesu jasangarriak sustatzea-
ren alde daude.
Euskarak bestela ere badu bere

lekua kooperatiban; euskara ba-
tzorde bat daukate, eta, horren bi-
dez, langileek ziurtatuta dauzkate
euskara ikasteko eta hobetzeko
ikastaroak. Euskaraldian ere akti-
boki parte hartzen dute, eta
2022ko Korrikaren laguntzaile
izango dira. «Euskarak berebizi-
ko garrantzia du, batez ere bazki-
deei begira. Jatorri berriztagarri-
ko argindarra eskaintzeaz gain,
hasieratik kontratuak, fakturak
eta bazkidearekiko arreta euska-
raz eskaini ditugu. Hori egiten
duen merkaturatzaile bakarra

izango gara ziurrenik».
Argazki oina: Azaroan

Goiener elkarteak Oñatin
egindako lantalde topake-
ta. Irudian, langileak eta
boluntarioak. Goiener.

G
oiener kooperatiba-
rentzat, BERRIA«erre-
ferente bat» da euskal
kazetaritzan, «kalita-

tezko kazetaritza» egiten duela-
ko, euskaraz eta Euskal Herriko
irakurleei zuzenduta. 2019. urte-
an erabaki zuten BERRIAlagun
egitea, eta argi daukate zein den
horri esker lortutako abantaila:
«BERRIAn argitaratzeko abantai-
lak izateaz gain, bestela iritsiko ez
ginatekeen zenbait sektoretara
iristeko aukera ere eskaintzen
digu BERRIAk». 
Halere, harago doa Goiener ko-

operatibak eta BERRIA egunkariak
duten harremana. Izan ere, hi-
tzarmen bat sinatu zuten iaz. Hi-
tzarmena sinatzean nabarmendu
zutenez, bi proiektuek zenbait
printzipio komun dituzte: bate-
tik, «harreman ekonomikoetan
tokian tokiko eta bide laburreko
interakzioak garatu eta susta-
tzea»; bestetik, pertsona erdigu-
nean jartzen duen ekonomia ere-

GOIENER

«Bestela iritsiko ez ginatekeen zenbait
sektoretara iristeko aukera eskaintzen digu» 

Langile eta boluntario

batzuk, Oñatin eginiko

topaketan. GOIENER
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T
apia Energia enpresa-
ren politiken barruan,
gertutasuna eta kalita-
tezko zerbitzua ezin-

besteko bi osagai dira. Hori dela
eta, ezinbesteko pisua du hizkun-
tza zaintzeak eta indartzeak, eta
horren guztiaren erdigunean ko-
katzen dute euskara. Horrez gain,
egunerokoan erabiltzen duten
hizkuntza ere bada euskara, eta
arlo hori indartzen saiatzen dira;
izan ere, aitortu dutenez, arlo
profesionalean gaztelaniak pisu
handia du oraindik ere.

Hizkuntzarekin batera, uste
dute komunikabideek eskain-
tzen dituzten zerbitzuak oso ga-
rrantzitsuak direla, eta kanal ho-
riek zaintzea ere enpresen ardura
dela, horiei babesa ematea, alegia:
«Prentsa idatziaren garrantzian
sinesten dugu, eta publizitatea
egiteko tresna baliagarria irudi-
tzen zaigu. Publizitatearen bidez,
gure enpresa ezagutarazteaz
gain, BERRIAren gisako komuni-
kabideei babesa ematen diegu,
eta horrek bi aldeen arteko harre-
man aberasgarri bat sortzen du». 

Euskararekin loturiko beste
hainbat egitasmotan ere parte
hartzen du Tapia Energiak, beste-
ak beste. Enpresa Goierrin dago
kokatua, Ataunen (Gipuzkoa),
eta inguruan sortzen diren ekin-
bideetan beren aletxoa jartzen
ahalegintzen dira, ahal duten

heinean: «Goierriko hainbat egi-
tasmotan parte hartzen dugu,
baita gure atxikimendua eta
laguntza eman ere. Garrantzitsua
da bertako enpresok aktiboak
izatea euskararen aldeko egitas-
moetan, eta ez soilik ekonomiko-
ki».

TAPIA ENERGIA

«Publizitatea
egiteko tresna
baliagarria
iruditzen zaigu» 

Euskara eguneroko hizkuntza da Tapia Energia enpresan. TAPIA ENERGIA

erabiltzea». Euskal Herri osoan
lan egiten dute, eta, horregatik,
uste dute berebizikoa dela edo-
zein txokotan euskaraz lan egite-
ko aukera izatea: «Guretzat oso
garrantzitsua da Tuteratik hasi
eta Hondarribiraino pertsona
guztiek euskaraz egiteko aukera
izatea Bertakorekin lan egitean».
Bai Euskarari daukate bidelagun
euskararen erabilpena bultzatze-
ko prozesuan. Bezeroekin elkar-
lanean egiten dituzten lanak beti
dira euskaraz, edo hala izan dadin
ahalegintzen dira behintzat:
«Bertakorekin euskaraz hitz egin
nahi duenak beti dauka aukera
hori».
Halaber, euskaldunei pazien-

tzia pixka bat izan dezaten ere es-
katu diete: «Ahal den heinean
euskara erabiltzea izan arren gure
helburua, batzuetan batzuek hiz-
kuntza eskubideak errespetu fal-
tarekin nahasten dituzte. Esate
baterako, Nafarroan publizitatea
euskaraz eta gaztelaniaz egitean,
Euskararen Behatokian errekla-
mazio bat eduki genuen, norbai-
tek gure publizitate bat gaztela-
niaz aurkitu zuelako. Ez dauka
zentzurik ganoraz lan egiten
duen enpresa bati edo horretan

saiatzen den bati horre-
lako tratua emateak.
Guztiok lan egin behar-
ko genuke normaliza-
zioa lortzeko».

H
arremanak euskaraz
izan nahi dituen per-
tsona oro esku zabalik
hartzen dute Bertako

igogailuetan. Enpresa martxan
jarri zenetik, argi eta garbi zeuka-
ten euskarazko hedabideekin eta
proiektuekin lan egin nahi zutela,
eta horrexegatik erabaki zuten
BERRIAlagun egitea. BERRIA
egunkaria irakurtzen dute albis-
teen berri izateko, eta enpresa
ezagutarazteko ere erabiltzen
dute kanal hori, publizitatearen
bitartez. 
Oro har, garrantzi handia ema-

ten diote euskarari Bertako en-
presan. Eta, gainera, apustu eta
ahalegin horrek sektoreko gaine-
rako enpresetatik bereizten ditu.
Izan ere, gaztelania da igogailuen
sektoreko gehienek erabiltzen
duten hizkuntza: «Sektorean,
enpresa gehienek normalean
gaztelania erabiltzen dute egune-
rokoan, eta guk helburu dugu be-
tebehar hori aldatzea eta euskara

BERTAKO IGOGAILUAK

«Bertakorekin euskaraz hitz egin
nahi duenak beti dauka aukera hori» 

Bertakok Euskal Herri osoan

lan egiten du. BERTAKO



J
ubar enpresak atxikimen-

du oso handia dauka eus-

kararekiko, eta bertako

langileek uste dute BE-

RRIAk ere atxikimendu horri eran-

tzuten diola, alegia, komunikabi-

de gisa egiten duen lana oso la-

gungarria dela euskararentzat:

«Gure enpresak euskararekiko

duen konpromisoa kontuan har-

tuta, BERRIAk behar horri erantzu-

ten dio. Gure hizkuntzarekiko

dugun atxikimenduan sakontzen

laguntzen digu». Horregatik era-

baki zuten, besteak beste, BE-

RRIAlagun egitea eta konpromiso

hori berrestea. Horrez gain, hiz-

kuntza gutxituei bultzada bat

emateko ere egin zuten hautu ho-

ri, eta uste dute hizkuntza horien

indarra ezagutarazteko eta ikus-

gaitasuna emateko ere balio dute-

la horrelako kanalek: «Euskara-

ren egoerari eta hizkuntza gutxi-

tuek oro har dituzten arazoei au-

rre egiteko eta, aldi berean, hain

txikiak izanik duten indarra era-

kusteko erakusleiho paregabea

dela deritzogu».

Alde horretatik, iruditzen zaie

hainbat direlaBERRIAk euskaraz-

ko irakurleari ematen dizkion

onurak: «Euskal irakurleari be-

har duen bultzada eta aire freskoa

ematen dio egunkariak». Euska-

ra ongi dakitenak eta erabiltzen

dutenak ez ezik, euskara ikasten

ari direnak ere badituzte gogoan

Jubar enpresakoek, eta, haien

aburuz, BERRIAoso tresna baliaga-

rria da horretan dihardutenen-

tzat: «Aldi berean, hizkuntza

ikasten hasi berri direnentzat bide

egokia da, albisteak euskaraz ira-

kurtzeko aukera baitute».

JUBAR

«Gure hizkuntzarekiko
dugun atxikimenduan
sakontzen laguntzen digu» 

Jubar enpresarentzat oso garrantzitsua da BERRIAk egiten duen lana. JUBAR

A
darra lan tresnen en-

presa bat da, eta in-

dustriaren sektoreko

mota guztietako en-

presei hornidura eta irtenbideak

eskaintzen dizkie. Enpresa sortu

zenetik izan dute oso argi euska-

rak garrantzi handia izan behar

zuela enpresan: «Betidanik izan

dugu euskararekiko kontzientzia,

sorreratik». 2008an aldaketa

handiak egin zituzten; izan ere,

gazteak oso indartsu zeuden en-

presa barruan, eta uste zu-

ten bazirela aldatzeko zen-

bait gauza. Horregatik,

Baietz gurean izeneko egi-

tasmoan parte hartu zuten,

eta, adierazi dutenez, egi-

tasmo horrek asko lagundu zien

aldaketak egiten. 

Baietz gurean Buruntzaldean

euskararen erabilera lan mun-

duan ere sustatzeko egitasmo bat

izan zen, eta helburua zen enpre-

sei euskararen erabilera normali-

zatzen laguntzea. Proiektu horre-

tan parte hartzea erabaki zuten

Adarra enpresakoek, eta oso pozik

daude geroztik eman dituzten au-

rrerapausoekin. 

Halaber, euskara Adarra enpre-

sako langileen eguneroko hizkun-

tza da, eta oso argi daukate lana

ere euskaraz egin nahi dutela:

«Gure eguneroko hizkuntza iza-

nik, lanean ere euskaraz lan egiten

jarraituko dugu!». Horrez gain,

webgunea ere euskaraz bisitatze-

ko aukera eskaintzen dute, eta

sare sozialen bidezko argitalpenak

euskaraz egitea lehenesten dute.

ADARRA 

«Sorreratik izan dugu
euskararekiko kontzientzia» 

Adarrakoek lana euskaraz egiteko

konpromiso irmoa daukate. ADARRA
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R
osmil enpresa euska-

razko komunikabideei

ahalik eta gehien la-

guntzen saiatzen da

aspalditik, eta besteak beste ho-

rregatik erabaki zuten enpresako

kideek BERRIAlagun egitea, no-

labait BERRIAri ahal duten neu-

rrian laguntzeko. Enpresa horre-

tako kudeatzaile Jose Unzuetak

azaldu duenez, betidanik saiatu

izan da euskarari merezi duen

konpromisoa eta sentsibilitatea

ematen, eta uste du, alde horreta-

tik, ezinbestekoa dela euskarazko

hedabideei ere bultza bat ematea

eta aurrera egiten laguntzea:

«Nik uste dut beharrezkoa dela

euskarari bultzada bat ematea,

baita hedabideei dagokien heine-

an ere».

Halaber, adierazi du euskaraz-

ko komunikabideei lagundu ahal

izateko denen ekarpenak direla

beharrezkoak; azken finean, de-

nen artean biltzen den indarrari

esker baita soilik posible beneta-

ko laguntza eta sostengua ema-

tea, eta euskarazko hedabideek

aurrera segitzea: «Guk ematen

dugun laguntza txikia da, baina

denon artean lor dezakegu bul-

tzada handi bat ematea; bakoi-

tzak bere neurrian edo ahal duen

neurrian zerbait egin behar du,

eta, gure kasuan, hori da hartzen

dugun konpromisoa».

ROSMIL

«Beharrezkoa da
euskarazko
hedabideei bultza
bat ematea» 

Rosmilen beti saiatu izan dira euskarari laguntzen. ROSMIL

Itsasmendikoek Egunkaria-ren garaitik babestu dute proiektua. ITSASMENDI KARABANAK

I
tsasmendi Karabanak en-

presaren eta BERRIAren ar-

teko harremana aspaldi ha-

si zen. Izan ere, Egunkaria

zegoen garaitik erakutsi du en-

presak konpromisoa komunika-

bide horrekin, eta gaur egun BE-

RRIAlagun ere bada. Beraz, urte

asko dira proiektua babesten du-

tela, uste baitute garrantzitsua

dela horrelako egitasmoak la-

guntzea eta, ahal den neurrian,

babestea: «Oso garrantzitsua da

horrelako proiektuak babestea,

Euskal Herri osoko proiektu bat

baita».

Publizitatea egiteko baliatu ohi

zuten Egunkariahasieran, eta,

horregatik, ia pentsatu gabe ere

erabaki zuten BERRIAn gauza bera

egitea: «Egunkaria-rekin hasi

ginen publizitatea egiten, eta ez

genuen zalantzarik izan BERRIAn

gure enpresaren publizitatea egi-

ten jarraitzeko». Gainera, euska-

rak presentzia handia du enpre-

san, eta saiatzen dira euskara iza-

ten lehentasun eta komunikazio

tresna harreman guztietan: «Le-

hen hitza euskaraz egiten dugu,

eta, ondoren, bezeroarekin eus-

karaz komunikatzen saiatzen ga-

ra». 

Halaber, enpresako langileek

uste dute oro har oso garrantzi-

tsua dela horrelako proiektuak

babestea, eta bide horretan ezin-

bestekotzat jotzen dute elkarla-

na: «Horrelako proiektuek au-

rrera egiteko, guztion laguntza

beharrezkoa da». 

ITSASMENDI KARABANAK

«Lehen hitza euskaraz egiten dugu» 


