
Entitate pribatuak: nola eman zerbitzua euskaraz  
herritar eleaniztunei? 

 

 
      

Antolatzaileak  

 

 

 

 

      

 

Helburuak 

XXI. mendeko euskal gizartea herritar eleaniztunek osatzen dute eta entitate pribatuek errealitate 
horren baitan ematen dute euren zerbitzua. Hizkuntzak kudeatzeko arrazoiak arauzkoak izan 
daitezke, merkatuari lotutakoak, erantzukizun sozialetik hurbilago daudenak, erakunde publikoek 
egindako sustapen lanaren ondoriozkoak… 

Errealitate eleaniztun horretan, zein leku du entitate pribatuentzat euskarak? Nola kudeatzen da 
hizkuntza gutxitu bat errealitate horretan? Zein motibaziok laguntzen du euskara ere zerbitzu 
hizkuntza izan dadin? Zein oztopo dituzte? Eta zein erronka aurrera begira? Zein estrategia, ekimen 
eta bitarteko jarri dituzte abian entitate pribatuek errealitate eleaniztun horri erantzuteko? Eta 
zeintzuk euskal hiztunei begira? COVID19ak zein eragin izan du entitate pribatuetan hizkuntzen 
kudeaketari dagokionez? 

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren eta Euskaltzaindiaren Sustapen 
batzordearen ekimenez antolatu den XXV. Jagon Jardunaldiaren bidez, hausnarketarako, 
esperientzien trukerako eta elkarlanerako foro edo gune bat eskaini da, sentsibilitate eta ikuspegi 
ezberdinak bilduz. 

Non-noiz 
Era telematikoan helbide honetatik: https://www.youtube.com/watch?v=ZXFP54w4gj0  
2020ko azaroaren 6an. 

Egitaraua 

09:00 
09:15 

Hasiera ekitaldia 
> Andres Urrutia (euskaltzainburua). 
> Eneko Goia (Donostiako alkatea). 
> Bingen Zupiria (Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua). 

09:15 
09:45 

Eusko Jaurlaritzaren ikuspegia 
Aurkezlea: Erramun Osa (Euskaltzaindiko idazkariordea). 

> Miren Dobaran (Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburuordea). 
Hitzaldia (25’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

09:45 
10:15 

Euskararen Erakunde Publikoaren ikuspegia 
Aurkezlea: Battittu Coyos (Euskaltzaindiko Jagon sailburua). 

> Joseba Erremundeguy (Misio karguduna - Euskararen Erakunde Publikoa). 
Hitzaldia (25’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

10:15 
10:45 

EAEko Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko uztailaren 1eko 123/2008 
Dekretua - bilakaera 
Aurkezlea: Edurne Ramon (Euskara Sustatzeko Zuzendaritzako Sustapen Zerbitzuaren arduraduna - HPS). 

> Josune Zabala (Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria - HPS). 
> Edurne Pérez de San Román (Hizkuntza Plangintzaren arduraduna - HPS). 

Hitzaldia (25’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

10:45 
11:15 

Esperientziak - Saltoki handiak 
Aurkezlea: Gotzon Lobera (Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko kidea). 

> Iratxe Zuazola (Euskara Zerbitzuko arduraduna - EL CORTE INGLÉS). 
Hitzaldia (25’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

11:15 
11:35 

Atsedena 
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11:35 
12:05 

Esperientziak - Finantza entitateak 
Aurkezlea: Iñaki Martinez de Luna (Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko kidea). 

> Ainhoa Arruabarrena (Gipuzkoako sareko arduraduna - KUTXABANK). 
Hitzaldia (25’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

12:05 
12:35 

Esperientzia - Komunikazio operadoreak 
Aurkezlea: Patxi Saez (Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko kidea) 

> Eva Castro (Bezeroen arretarako arduraduna - EUSKALTEL). 
Hitzaldia (25’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

12:35 
13:05 

Esperientzia - Energia elektrikoaren eta gasaren banatze- eta/edo merkaturatze-enpresak 
Aurkezlea: Patxi Juaristi (Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko kidea) 

> Asier Arsuaga (Komunikazio taldeko eta hizkuntza batzordeko kidea - GOIENER). 
Hitzaldia (25’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

13:05 
13:55 

Aurrera begirako erronkak 
Aurkezlea: Niko Cuenca (ekonomialaria). 

> Iratxe Zuazola (El Corte Inglés). 
> Ainhoa Arruabarrena (Kutxabank). 
> Eva Castro (Euskaltel). 
> Asier Arsuaga (GOIENER). 

Mahai-ingurua (45’) eta elkarrizketarako tartea (5’) 

13:55 
Agur-hitzak 

> Miren Dobaran (Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburuordea). 
> Battittu Coyos (Euskaltzaindiko Jagon sailburua). 

 


