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Món laboral i basc: perspectiva general 

El basc no és nou al món laboral, i no solament és present en l’agricultura i en la pesca, sinó també 
en la indústria. S’ha de tenir en compte que al començament del segle XX una part de la població 
era bascoparlant i monolingüe, i que algunes d’aquestes persones treballaven a les fàbriques. A 
més, la industrialització no es va desenvolupar només a les grans ciutats, on el basc estava perdut 
o gairebé perdut, o al voltant de Bilbao; en zones on el basc era totalment viu també es van crear 
fàbriques, per exemple, a Eibar. Mostra d’això és la terminologia d’àmbit laboral que es va crear a 
Eibar (Eta Kitto, 1999).

Malgrat tot, amb l’avenç del segle XX, com a conseqüència de la situació política i social, el castellà 
es va anar imposant en l’àmbit laboral. D’una banda, la dictadura franquista va ser molt agressiva 
respecte al basc, i, d’una altra, la majoria de la burgesia basca no ha estat bascòfila (en més d’una 
ocasió s’han comparat les burgesies basca i catalana i la diferent percepció que tenien sobre les 
seves llengües respectives).

El moviment cooperatiu, que avui es considera més bascòfil, també es va formar en castellà, i el 
basc va ser marginat en aquells principis de la dècada dels cinquanta (Unanue i Intxausti, 2002). 
Per tant, les cooperatives van funcionar en castellà des del principi, abans fins i tot que comencessin 
a arribar immigrants des d’Espanya.

Uns anys després, novament per efecte de la situació política i social, en la dècada dels setanta, 
la promoció del basc va tenir un autèntic floriment. Es van fer grans passos, principalment en 
l’ensenyament i en l’alfabetització i euskaldunització d’adults. Llavors es van enfortir les ikastolas i les 
classes nocturnes. El sentiment probasc a la societat era manifest, i hi havia moltes ganes de treballar.

Tot aquest ambient va tenir un reflex a les empreses d’Euskal Herria. Unanue i Intxausti (2002) 
esmenten dues vies per a la promoció del basc en l’àmbit laboral d’aquell temps:

• L’empenta de la tasca de promoció del basc. El 1977 es van unir molts moviments a favor de 
l’oficialitat del basc, i entretant se sol·licitava a les empreses facilitats per aprendre basc. EKB 
(Congrés de la Cultura Basca) va impulsar “comitès de basc dels treballadors” a les empreses, 
però no va obtenir gaire èxit. Posteriorment, el 1986, es va formar Euskalan a Arrasate, un grup 
per a l’impuls del basc en el món laboral (Etxeberria i Arexolaleiba, 1993).

• Iniciatives dels treballadors. El 1978 representants de diverses fàbriques van fer una important 
reunió a Lazkao (Guipúscoa), i van acordar algunes mesures, entre les quals crear comitès de 
basc a les empreses, organitzar classes de basc i impulsar la coordinació entre empreses. Aquesta 
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experiència va calar sobretot a les comarques de Goierri i Debagoiena, i molts treballadors es van 
dedicar a estudiar basc. Aquesta situació es va mantenir durant uns anys, però va anar decaient, 
fins que el 1990 es va crear i es va posar en marxa la metodologia dels plans de basc.

La crisi econòmica de principi de 1980 va refredar l’ambient social probasc. El procés d’aprenentatge 
del basc era de llarga durada, i la metodologia d’impuls del basc a les empreses patia de moltes 
mancances; en conclusió, aquell moviment es va diluir ràpidament.

Cap al final de 1980, altres agents d’Euskal Herria també estaven preocupats per l’escassa presència 
del basc en el món laboral. Així, per iniciativa de l’Euskararen Aholku Batzordea (Comitè Assessor 
del Basc), els organismes HPIN, HABE i Elhuyar Kultur Elkartea van formar un grup per preparar i 
provar una metodologia per a la promoció de l’ús del basc a les empreses (Elorza i altres, 1993). En 
les experiències fins a aquell moment es va donar importància sobretot a l’aprenentatge del basc, 
i per això es van organitzar classes de basc. Hi havia un gran buit entre el que s’aprenia a les aules 
i les possibilitats de practicar-ho, i amb la nova metodologia es pretenia  aquest important buit.

El primer pla pilot es va iniciar a Elay, SA, a Antzuola (Narbaiza, 2003). El Comitè d’Empresa va 
acordar emprendre el Pla de basc amb la direcció de l’empresa, i el Govern basc i Elhuyar van 
dissenyar el pla. El pla va ser aprovat per Elay el 1992, en assemblea general, i el treball iniciat i 
provat per Elay es va estendre posteriorment a CAF (Beasain) i a la cooperativa Ikerlan (Arrasate), 
com a pla pilot.

En aquesta conjuntura, concretament el 1997, es va crear EMUN, amb l’objectiu d’oferir assessoria 
per implementar plans de basc amb una metodologia eficient. Des dels seus inicis, EMUN ofereix 
serveis professionals de qualitat en suport de la normalització lingüística, i l’objectiu d’aquests 
serveis és l’ús del basc a les empreses, tant l’ús oral com l’escrit, en les relacions internes i externes, 
en els nivells formals i informals. Per tant, amb els plans de basc es pretén que, sempre que sigui 
possible, el basc sigui la llengua de treball o de servei, tenint en compte l’empresa en la seva 
integritat i oferint a les persones bascoparlants vies per emprar el basc.

El 1998 va augmentar considerablement el nombre d’empreses que tenien un pla de basc. A 
continuació es mostren algunes dades sobre els plans de basc de les empreses:

Dades sobre les empreses 
que tenen un pla de basc.

Font: EMUN, 2007
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Com s’observa al mapa, la majoria de les empreses que tenen pla de basc es troben a Guipúscoa, 
moltes a Debagoiena. El nombre d’organitzacions que tenen pla de basc a Biscaia ha augmentat, 
i a Àlaba també hi ha algun pla. La situació a Navarra i Euskal Herria del Nord és ben diferent. La 
posició de l’administració pública d’aquests territoris no facilita la canalització de plans de basc a les 
empreses. Segons la informació de què disposem, a Navarra només una empresa té un pla de basc.

Encara queda molt per fer perquè el basc tingui un pes considerable en l’àmbit socioeconòmic.

El 2006, el Govern Basc va posar en marxa el programa LanHitz (Eusko Jaurlaritza, 2007b). Dins 
d’aquest programa s’han treballat les línies següents:

• Les associacions d’empresaris (ADEGI, CEBEK, CONFEBASK, SIGUI) i els principals sindicats 
(CCOO, ELA, LAB i UGT) han subscrit un conveni per a l’impuls del basc a les empreses; el 
conveni ha estat firmat també per la Confederació de Cooperatives del País Basc.
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• S’ha establert el Marc de Referència Estàndard (Erreferentzia Marko Estandarra, EME) per 
visualitzar els àmbits d’actuació de les empreses, i s’ofereixen alguns ajuts sobre això: telèfon 
012 i lloc web (www.euskadi.net/lanhitz), banc telemàtic de documents, eines informàtiques 
per a la gestió de plans de basc...

• S’han realitzat accions de sensibilització empresa per empresa: segons les dades publicades 
l’octubre de 2007 (Eusko Jaurlaritza, 2007a), s’han visitat 1646 empreses, 412 de les quals han 
manifestat interès per participar a LanHitz.

• S’ha dissenyat un certificat de qualitat del basc, “Bikain”, junt amb l’organisme Euskalit; aquest 
projecte ha rebut algunes crítiques perquè es considera que duplica el certificat “Bai Euskarari” 
impulsat per Kontseilua.

Pla de basc: el seu procés

• En la base de qualsevol iniciativa planificada hi ha un procés, és a dir, una successió de passos 
que s’han de fer correlativament. Les metodologies participatives  el procés en la seva totalitat, 
i consideren que les fases no poden separar-se; ara bé, encara que només sigui per qüestions 
d’operativitat, hem de diferenciar les fases del pla. 

En la imatge es recullen les fases que hauria de tenir qualsevol pla:

• Disseny: Es prepara el que s’ha d’elaborar en la implementació. Fonamentalment sol constar 
de tres parts:

• Diagnòstic: anàlisi de la situació.

• Concreció d’objectius i accions: partint del diagnòstic, recull què és el que es vol aconseguir 
i com es farà.

• Creació d’estructura: es crearà l’estructura necessària per a la implementació.

Fases generals dels plans
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• Implementació: És la fase de realització del pla.

• Avaluació: Contínua, per analitzar si els objectius s’han complert o no, i saber si el treball s’ha 
realitzat correctament.

• Accions correctores: Per resoldre les mancances detectades en l’avaluació i proposar accions 
de cara al futur.

Totes les tècniques i eines que s’utilitzen en el Pla de basc s’emmarquen en els tres eixos (motivació, 
coneixement i ús) del marc metodològic general plantejat per José María Sánchez-Carrión Txepetx 
(1987), i han de ser coherents amb aquest marc. A més a més, no s’ha d’oblidar que l’actitud del 
tècnic o la tècnica és fonamental, ja que estem treballant amb persones i, realment, la qualitat de 
les relacions entre les persones influeix plenament en el Pla de basc. Per tant, perquè el pla tiri 
endavant, és summament important que el tècnic o la tècnica estableixi bones relacions amb els 
diferents agents del Pla de basc, així com amb els de tota l’empresa. Es podria dir el mateix de la 
resta d’agents que treballen en l’impuls del basc: les persones que exerceixen la coordinació i la 
Comissió de Basc han d’oferir una imatge atractiva i mantenir bones relacions amb la gent.   

Disseny

Mitjançant el disseny es realitza un diagnòstic concret (quantitatiu i qualitatiu) sobre la situació 
de l’empresa respecte al basc. Aquest diagnòstic servirà de punt de partida per determinar el pla 
adequat per a l’empresa: es concreten els passos que cal fer, els objectius que es volen aconseguir, 
i mitjans i eines que es necessiten.

En dissenyar el Pla de basc, haurem de tenir en compte el posicionament del pla estratègic que tan 
arrelat està a les empreses, i haurem de preparar el següent:

• Pla estratègic del basc per a tres anys.

• Pla de gestió del basc per al primer any.

Actuant així, aconseguirem que la nostra tasca sigui més efectiva, treballarem dins d’un procés 
planificat i ens encaminarem en la via d’integrar i institucionalitzar el Pla de basc a l’empresa.
Diagnòstic

Els tres factors lingüístics 
segons Txepetx
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Després de completar les tasques inicials a l’empresa, caldrà fer un diagnòstic exhaustiu de la situ-
ació del basc i posteriorment establir els objectius que es volen assolir i les accions concretes que 
cal dur a terme.

Per tal que el diagnòstic sigui el més concret possible, a les empreses utilitzem diferents vies per 
poder aconseguir tota la informació que necessitem. Tan important com demanar el màxim de 
dades possible és organitzar bé tota aquesta informació. Per això a EMUN hem desenvolupat una 
eina informàtica que ens permet valorar la informació per poder establir els objectius anuals (P) i 
realitzar l’avaluació (C).

L’eina de diagnòstic, a més d’oferir-nos l’índex de l’ús del basc de l’empresa, també ens informarà 
sobre l’oferta, és a dir, ens proporcionarà l’índex de possibilitats que tenen el personal i els clients 
de l’empresa d’usar el basc.

A més d’això, també es mesura la motivació que hi ha a l’organització respecte a l’ús del basc, el 
coneixement que en tenen les persones que hi treballen i com es gestiona la qüestió lingüística 
(tots els idiomes que s’utilitzen a l’empresa). Així mateix, també es recull, a més de la situació de la 
normalització, les mesures per millorar aquesta situació i els resultats que s’esperen obtenir.

Si es mesuren les diferents seccions d’una organització, es poden comparar les seccions, i també 
poden establir-se comparacions entre diferents organitzacions. Les dades es mostren mitjançant 
gràfics i quadres i, per tant, es pot observar en quins àmbits es troben les mancances principals, i 
també resulta fàcil establir objectius quantitatius. 
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Disseny

Després d’introduir totes les dades obtingudes amb l’eina de diagnòstic, es presentaran a la Comis-
sió de Basc, i a partir d’allà, sobre la base d’aquestes dades, es procedirà al disseny del pla adequat 
a cada empresa.

Per dur a terme el disseny cal seguir els passos següents:

• Reflexió. L’objectiu d’aquest apartat és analitzar la situació del basc a l’empresa. S’acordarà 
la valoració sobre la situació del basc en diferents àmbits (coneixement, motivació, ús...), i es 
conformarà la matriu DAFO.

• Establir l’objectiu principal. En aquesta sessió haurem d’aconseguir la definició de l’objectiu 
principal de l’empresa o organització i prioritzarem unes línies de treball.

• Establir els objectius anuals. Els objectius estratègics esmentats es desplegaran en accions. 
Totes hauran d’estar quantificades i ponderades, per poder fer els mesuraments, comprovar les 
desviacions i establir les accions correctores.

Finalment, l’informe acordat a la Comissió de Basc s’haurà de dirigir al centre de decisió correspo-
nent, perquè l’aprovi.

Una vegada aprovat el projecte és important comunicar el Pla a tota l’empresa, i per fer-ho s’utilit-
zaran els canals de comunicació de l’empresa (reunions informatives, publicacions internes, intra-
nets...). Seria convenient tenir un pla de comunicació ad hoc, i l’ideal seria integrar aquest pla de 
comunicació al pla de gestió anual. La correcta realització d’aquest treball previ és molt important 
per començar amb bon peu la implementació.

Cal tenir en compte que si volem aconseguir la comunicació no és suficient donar informació i, per 
tant, també haurem d’establir i impulsar canals per recollir-la (opinions, propostes, comentaris...).
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Estructura del Pla de basc

La característica principal dels nostres plans de basc és que són participatius. Hem de tenir en 
compte que l’objectiu dels plans de basc és impulsar el canvi de costums lingüístics, i que en els 
plans participatius aquest canvi comença des del mateix disseny.

El pla dissenyat pel tècnic o la tècnica seu despatx pot resultar tècnicament perfecte, però així li 
serà impossible dissenyar cap pla que obtingui la implicació dels agents afectats. Per tant, en la 
nostra metodologia cal preveure com participaran aquests agents en totes les decisions principals 
que es prenguin en el procés.

Per dur a terme un pla participatiu i eficaç és necessari que el Pla de basc tingui una estructura 
eficaç. En aquesta estructura haurien de ser-hi presents almenys els agents següents:

• La persona que coordina és el líder del projecte del Pla de basc. La seva funció fonamental és 
fer les tasques d’enllaç amb la direcció.

• El Comitè de Direcció, igual que en la resta dels projectes de l’empresa, farà el seguiment i 
control del Pla de basc, integrat al sistema de l’empresa; a més, és l’únic agent que té capacitat 
de decisió.

• El Comitè de Basc hauria de ser el promotor del Pla de basc, i convé que  en formin part 
representants de la direcció, representants dels departaments de l’empresa, la persona que 
coordina i el tècnic o la tècnica de basc de l’assessoria externa. La responsabilitat del Comitè de 
Basc és fer el seguiment dels objectius del Pla de basc.

A més dels anteriorment esmentats, per garantir la participació dels treballadors, poden crear-se 
grups d’ús del basc i grups de treball, junt amb el tècnic o la tècnica de l’assessoria externa.

Implementació

Eines i tècniques per impulsar l’ús del basc

Grups d’ús

Aquests grups, fonamentalment, estan dirigits a treballar l’ús del basc, però per a això sol resultar 
imprescindible treballar també sobre el coneixement i la motivació. Si la dimensió de l’empresa i 
les dedicacions acordades ho permeten, almenys, el grup d’ús sol ser una eina bàsica en l’inici del 
Pla de basc.

Grups per impulsar l’ús oral

Quan es treballa l’ús oral en grup se segueixen els passos següents:

Recollir quina és la situació, detectar els desacords més manifestos i parlar entre els participants, 
consensuar els objectius dels grups en un gràfic de colors i comparar-ho amb els d’altres grups, fer 
el seguiment dels compromisos i mesurar el nivell de compliment.
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Traduccions

Si bé és una eina eficaç per augmentar la presència del basc, el camí recorregut únicament per 
mitjà de traduccions queda lluny d’una situació normalitzada de l’idioma, perquè demostra que 
l’empresa continua funcionant en castellà, com abans. En conseqüència, si bé serà necessari recór-
rer a les traduccions, en els plans de basc posarem l’èmfasi a crear més materials en basc.

Grups de treball de la Comissió de Basc

Per dur a terme el pla de gestió, sol ser convenient assignar responsabilitats a membres de la Co-
missió de Basc, perquè estaran més implicats amb el Pla. En tot cas, la feina tècnica l’haurà de fer 
el tècnic o la tècnica de basc.

Seguiment individual

La majoria d’eines que presentem en aquest apartat dedicat a la implementació són per treballar-
les en grup. Treballant a l’empara del grup i sota la seva pressió podem avançar per canviar els 
hàbits lingüístics; de totes maneres, després de treballar les primeres fases en els grups d’ús, sol 
ser interessant que el tècnic o la tècnica es reuneixi individualment amb cada treballador, primer 
per concretar les tasques i compromisos que assumeix cadascú en el seu lloc de treball, i després 
per saber quin és el nivell de compliment d’aquests compromisos i analitzar els problemes que 
sorgeixin i tractar de solucionar-los.

El seguiment individual convé realitzar-lo principalment amb les persones que ocupen llocs de 
treball que són estratègics per al Pla de basc.
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Reunions

La necessitat d’incidir en les reunions és clau si volem que les relacions formals orals a la feina siguin en 
basc. Els punts que cal seguir seran concretar els tipus de reunions, mesurar l’ús del basc en aquestes 
reunions, establir objectius reals per a cada tipus de reunió i proposar mesures concretes per actuar.

Participació dels no bascoparlants

Les persones no bascoparlants són aquelles que no estan capacitades en basc o ho estan molt 
poc. Dins dels no bascoparlants hi ha persones amb diferent motivació. Segons un estudi realitzat en 
una empresa en la qual estem desenvolupant el Pla de basc, hem pogut comprovar que la majoria 
d’aquestes persones són actives i voluntarioses respecte al Pla de basc, i que una minoria s’hi mostra 
contrària o indiferent. Per tant, en el conjunt de no bascoparlants trobem un grup nombrós que està 
disposat a treballar en el Pla de basc, malgrat que no parla basc. Hem d’aprofitar aquest potencial.

Com promoure el coneixement del basc

Classes de basc

A les empreses, normalment, el professorat sol venir d’euskaltegis o centres d’ensenyament del 
basc de l’entorn, i el tècnic o la tècnica de basc i la Comissió de Basc fan el seguiment dels qui 
estan rebent classes. És important que hi hagi relació entre el Pla de basc i el professorat, i que les 
persones que estan aprenent basc es posin en contacte amb el Pla de basc.

El procés d’euskaldunització és llarg i, en conseqüència, serà necessari desenvolupar accions per 
mantenir la motivació i fer que la gent no deixi d’anar classe.

Grups de parla

Aquests grups els dinamitza el tècnic de basc, i l’objectiu principal és promoure la capacitat d’ex-
pressar-se oralment en basc.

Cal tenir en compte que aquests grups estan integrats en el Pla de basc, i que els temes que es tractin 
han d’estar relacionats amb el Pla: temes laborals, terminologia del treball, informació i debat sobre 
el Pla... tenint en compte sempre que l’objectiu últim és col·laborar en el canvi d’hàbits lingüístics.

Instrucció

Organitzem mòduls per tal que les persones treballadores tinguin a mà els elements de coneixe-
ment sobre temes concrets i puguin realitzar la seva feina en basc.

Tècniques de reforç de la motivació

La motivació resulta clau, però també complexa; hi influeixen molts factors i, per tant, és difícil 
discriminar tècniques que únicament incideixin en la motivació. En tot cas, l’experiència adquirida 
ens indica el següent:
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• L’actitud i el comportament dels treballadors i les treballadores respecte del basc no 
coincideixen (l’actitud és més favorable al basc que el comportament).

• Es pot incidir des de fora en el comportament sobre el basc.

Tenint en compte totes dues afirmacions, i que el tema de la motivació és un dels eixos de la nor-
malització lingüística, a EMUN estem treballant per crear i millorar dinàmiques que incideixin tant 
en l’actitud com en el comportament:

• Hem adequat els tallers TELP a Euskal Herria.

• Organitzem sessions de reflexió amb l’objectiu d’incidir en els comportaments.

• Accions més concretes: butlletins de notícies, cartells, concursos, gimcana de les llengües, racó del basc...

Institucionalització: plans de basc sostenibles

Després de l’experiència d’una dècada, cada vegada veiem més clar que les empreses han de fer 
seu el tema del basc. La feina d’una empresa assessora és molt important, però mentre l’empresa 
no consideri el tema com a propi i no l’integri a la seva gestió diària, la feina serà en va.

La política lingüística d’una organització la conformen les orientacions respecte als idiomes (objec-
tius) i les directrius (normes). I explicitar-les pot ser molt important, perquè l’empresa serà consci-
ent de quina política està seguint en cada moment i de quina direcció vol prendre.

Per això, l’empresa haurà de fer una reflexió sobre aquests tres punts: objectiu principal, normes i 
estructura, i sobre la relació entre tots tres. A EMUN tenim una metodologia elaborada per definir 
aquesta política lingüística i fer-ne el seguiment (EMUN, 2005).
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EMUN: nous reptes davant d’una nova realitat

Avui en dia, per poder desenvolupar els plans de basc, hem de tenir en compte altres factors.

Els mercats s’han obert i globalitzat, les empreses han sortit al món a la recerca de noves oportu-
nitats de negoci, en un intent de mantenir la seva competitivitat. Moltes empreses basques també 
han entrat en aquest procés i s’han obert al món, i aquesta situació està canviant al mateix temps 
la configuració de les realitats lingüístiques.

En aquesta situació, avui en dia a la feina s’empra més d’un idioma, i, si volem mantenir els èxits 
obtinguts fins ara, és necessària una gestió lingüística adequada. EMUN, amb la intenció de res-
pondre a aquesta nova situació, vol treballar des del concepte de desenvolupament lingüístic 
sostenible, per impulsar una política lingüística eficaç.

La política lingüística més eficaç = Aquella que millor gestiona el plurilingüisme.

A EMUN creiem que perquè el basc pugui ser la llengua de la feina és imprescindible seguir una 
política que tingui en compte una realitat lingüística de l’empresa tan completa com sigui possible; 
una política que tingui en compte totes les llengües que interactuen a l’empresa i en la qual es 
defineixi de manera explícita el lloc que ha d’ocupar cada una.
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