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0

Sarrera

Ibarrako leku publikoetan euskararen erabilera maila zenbaterainokoa den ezagutzeko
egitasmoa aurrera eramateko enkargua jaso du Siadecok Ibarrako Udalarengandik. Txosten
honek biltzen ditu eskuratutako emaitzak.
Toki publikoetan hizkuntzen erabilera errealari buruzko neurketak egiteko Siadecok berak
sortutako metodologia erabili da, eta 2015 urteari dagozkion datuak jasotzeaz gain, datu
horiek aurreko urteetakoekin alderatu eta bilakaera nolakoa izan den ere adierazten da
txostenean. Gogora ekarri behar da honen aurretik azkena egindako neurketa 2007 urteari
dagokiola .
Egitasmoaren helburua, Ibarrako kaleetako ahozko elkarrizketa eta komunikazioetan
euskararen presentzia‐maila zenbaterainokoa den jakitea izan da eta baita aldagai edo faktore
desberdinen arabera (hiztunen adina, zonaldea, elkarrizketa mota…) euskararen erabileran
alderik badagoen ikertzea ere.
Ibarrako kale neurketarako lan fase guztiak Siadecok berak aurrera eramandakoak izan dira:
informazio bilketarako lan prozesuak, datuen grabaketa informatikoa eta ustiaketa
estatistikoa, informazioaren irakurketa eta txosten honen idazketa lanak.
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1 Lanerako metodologia
Ibarrako kale neurketaren emaitzen eta datuen irakurketa zuzena izan dadin, Siadecok
sortutako hizkuntzen erabilera errealari buruzko kale neurketak egiteko metodologiaren
ezaugarriak zein diren ere ekarri nahi dugu gogora.
Arestian aipatu gisa, xedea, Ibarrako leku publikoetan euskararen erabileraren neurketa
erreala egitea izan da eta horretarako aurretik zehaztutako leku, ordu eta egunetan Ibarrako
ahozko komunikazioen zuzeneko behaketa edo neurketa lanak egin dira. Emaitza gisa,
euskaraz izandako elkarrizketen indize kuantitatibo bat kalkulatu da.
Ahozko komunikazioen behaketa egiteko azken aldiz 2007. urtean erabilitako metodologia
bera erabili da: Ibarrako kaleetan zebiltzan pertsonen hizkuntza‐jokabideak aztertu dira, hau
da, bi pertsona edo gehiagoren arteko edozein komunikazio‐mota hartu da kontuan,
komunikazio edo elkarrizketen izaera edozein eratakoa izanik, laburra (hitz gutxi batzuetakoa)
zein luzea (esaldi askoz osatua). Neurketarako metodologia bere horretan mantendu da beraz,
baina datu bilketarako erabilitako fitxan egin dira zenbait aldaketa, beti ere hobekuntza
modura ikuspegi teknikotik eta aurreko urteetako emaitzekiko bilakaeraren irakurketa
oztopatzen ez dutelarik.
2015 urteari dagokion neurketaldian hizkuntza gertaerak izan dira neurturikoak, eta aldi
berean, gertaera bakoitzean parte hartu duten pertsona kopurua ere kuantifikatu da. Horrela
bi datu ditugu oraingoan eskura, taldeko elkarrizketa‐hizkuntza eta norbanakoaren hizkuntza.
Hizkuntzaren ahozko erabilera gertaera kolektiboa da, berez. Elkarrizketak dira behatzen eta
neurtzen direnak eta elkarrizketok beti dira bi lagun edo gehiagoren artekoak eta ondorioz
talde batean elkarrizketa bat behatzen dugunean, une horretan hizketan ari denaren hizkuntza
hartzen dugu kontuan talde osoarentzat. Hau horrela egiteko oinarri metodologikoak sendoak
dira. Kalean behatzen ditugun hiztun taldeek hizkuntza‐jokaera finkatua izaten dute eta hau
oso gutxitan aldatzen da, edo aldaketa ez da, behinik behin, modu errazean gertatzen.
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Hizkuntzaren erabilera gertaera kolektiboa izanda ere, txostenean zehar ematen diren datu
gehienak norbanakoaren arabera ematen ditugu. Batetik, hiztunaren ezaugarriak aztertzeko
eta erabilera‐indizeak aldagai horien arabera kalkulatzeko aukera ematen duelako eta bestetik,
hastapeneko neurketako emaitzekiko bilakaera aztertu ahal izateko.
Hizkuntza gertaera batean adierazitako zonaldeetan, eta finkatutako data eta orduetan,
jendearen artean komunikatzeko ahoz erabiltzen den hizkuntza neurtzen da, eta ondorengoak
dira ezaugarri nagusiak:



bi pertsona edo gehiagoren artean entzuten den hizkuntza‐jokabidea da eta
nahikoa da bati entzutea talde hori hizkuntza horretan komunikatzen ari dela
ondorioztatzeko.



talde jakin batean hizkuntza‐jokabideak zehatzak eta eskluienteak dira, aldi
berean eta komunikazio une berean, ezin dira bi hizkuntza jokabideak batera
gertatu.



neurketa berean, talde berberak hizkuntza jokabide berbera mantentzen badu
behin baino ez da behatuko. Hala ere, talde hori, momentu batean euskaraz eta
bestean gaztelaniaz ari bada, orduan berriro jasoko da; beraz, hizkuntza
erabileran aldaketa gertatuz gero, bi talde desberdin bezala kontsideratuko dira.



taldearen osaketa aldatzen denean, nahiz eta aldaketa bakarra izan, datuak
berriro jasoko dira, talde desberdintzat kontsideratzeagatik.



talde bateko parte‐hartzaileen artean beste batek hitz hartzeak (parte‐hartzaile
aktiboa aldatzeak) ez du esan nahi beste hizkuntza gertaera bat hasi denik, beti
ere ez bada hizkuntza aldaketa ematen.
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1.1.‐ Neurketaren ezaugarri teknikoak

LEKU PUBLIKOETAKO NEURKETAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK
Egituratua

Informazioa, landa lana hasi aurretik finkatutako irizpideen arabera
jasotakoa izan da.

Naturala

Inguru natural batean egiten dira neurketak, alegia, kale bizitzan inolaz ere
eragin gabe eta gertaeren berezkotasuna errespetatuz.

Ezkutukoa

Behatuak diren hizkuntza jokabideetan parte hartzen duten pertsonek, ez
dute jakin behar neurtuak izaten ari direnik, horrek euren berezko
hizkuntza jokabidea alda dezakeelako.

Zuzena

Neurketa zuzenekoa da, neurtzailearen eta pertsona neurtuen artean,
inolako bitartekorik gabekoa.

Pertsonal edo
fisikoa

Neurtzailea edo behatzailea, pertsonalki hurbiltzen da neurtu beharreko
errealitatera.

Ez partehartzailea

Neurtzaileak errealitatera jotzen du ikusi eta entzuten duena jasotzeko
baina bertan eragin gabe, bertan parte hartu gabe alegia.

Fokalizatua edo
zentratua

Neurketa burutzeko, aldez aurretik finkatutako aldagaiak izan behar dira
kontuan: leku publiko irekietako hizkuntza jokabideak, parte hartzen
dutenen adina, behaketak burutuko diren zonaldeak eta momentuak
(neurketaldiak).

Anitza eta iraupen
mugatukoa

Behaketa desberdinak burutzen dira, bakoitzaren iraupena mugatua
delarik.

Ezaugarri horiek

dituen behaketa lanetan

trebatutako behatzaile‐sare batek hizkuntza‐

jokabide horiek identifikatu eta jaso ditu, aldez aurretik honetarako prestatutako fitxa batean
(ikus 1. eranskina). Fitxa honetan zenbait datu jaso ditu behatzaile‐sareak, eta behatutako
hizkuntza‐jokabide bakoitza, dagokion kategorian sailkatu du. Honez gain, egon zitezkeen
intzidentziak jasotzeko ere badago atal bat eta intzidentzia horiek kontuan hartzen dira
emaitzen azterketa egiterakoan.
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1.2.‐ Laginketaren ezaugarriak

Ibarrako kaleetako elkarrizketa edo mintzamenezko hizkuntza jokabide guztiak behatzea edo
neurtzea ezinezkoa denez, egoera orokorraren isla izan daitekeenarekiko behaketa lanak
egiten dira eta hori hala izan dadin, neurriak hartu eta metodologia jakin bat aplikatzen da.
Behaketa bidezko laginketa horren ezaugarri nagusienak ondokoak dira:
1.‐ Herri mailako adierazgarritasun‐maila ziurtatuko duen aldez aurreko laginaren
diseinurik ez dago eta beraz ez dago oinarri estatistikorik laginaren bidez lortutako
datuak Ibarra herri osora inferitzeko.
2.‐ Behaketa kopurua, ahalik eta altuena izatea komeni da, neurtutako elkarrizketa
eta pertsona kopurua zenbat eta altuagoa izan, orduan eta aukera handiagoa
dago testuinguru desberdinen arteko alderaketak datu adierazgarriekin egiteko.
Ikerketa honen laginketarako abiapuntuko unibertsoa, Ibarrako kaleetako hizkuntza jokabide
guztiek osatzen dutena da, komunikazio horietan parte hartzen duten pertsonen ezaugarri
soziodemografikoekin. Laginketarako, aldez aurretikako diseinu lan bat egin da eta neurketa
edo behaketa lanak burura eramateko laginaren ezaugarriak ondorengoak dira:

LAGINA OSATZEKO BEHAKETEN EZAUGARRI NAGUSIAK
Sistematikoa

Espaziala

Aldez aurretik finkaturiko irizpideen arabera burutu beharrekoa da eta
behatu beharreko aldagaiak kategoriatan sailkatzen dira
Aldez aurretik finkatutako zonalde zehatzetan burutu behar da

Denborazkoa

Zehaztutako momentuetan eta finkatutako iraupen batekin burutzen da

Interbalozkoa

Neurketaldi bakoitzaren iraupena berdina da (bi ordukoa)

Lagin hau Ibarrako herri osora inferitzeko oinarri estatistikorik ez dagoenez, komenigarria da
ahalik eta datu gehien biltzea lortutako datuak adierazgarriagoak izan daitezen.
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1.3.‐ Neurketarako aldagaiak

Ibarrako euskararen erabileraren neurketarako kontuan hartu diren aldagaiak ondorengoak
dira:

 Adina
Behaketan inplikatutako pertsonen adinaren araberako ondorengo 4 talde bereizi dira:
Adin taldea

Adina

Haurrak

2‐14

Gazteak

15‐24

Helduak

25‐65

Adinekoak

65 baino gehiago

Neurtzaileek behatutako pertsonekin erlaziorik ez dutenez izan, hauen adina estimazioz jaso
da eta aurrez ezarritako adin talde horietako batean sailkatuak izan dira behatutako pertsonak.

 Hiztun‐taldea
Ahozko komunikazioak jasotzeko beste aldagai bat hiztun‐taldearena da. Hiztun‐talde hauek
definitzerakoan, tartean haurrek modu aktiboan hitz egin duten ala ez da kontuan hartu den
faktoreetako bat; hiztun‐taldea osatzen duten kideen artean haurren presentzia izateak eta
haur horiek mintzatzaile aktibo izateak euskararen erabileran eraginik ote duen aztertzen da
modu horretara.
Honetaz gain, behatutako harremanak adin berdinekoen artekoak edota adin desberdinekoen
artekoak izan diren ere hartu da kontuan.
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Honela, 3 hiztun talde bereizi dira:

Hiztun taldea
Adin berekoen harremanak

Adin desberdinekoen arteko
harremanak

Haurrak tartean
direnean

Haurrek elkarrizketan partehartze
aktiboa dutenean
Haurrek elkarrizketan partehartze
aktiborik ez dutenean

Haurrik ez dagoenean

 Neurketaldia
Aurreko neurketetan egin ez bezala, aurtengoan udaberri garaian garatu da egitasmoa.
Eguraldia lagun izan dugu eta jende ugarirekin egin dugu topo kalean. Behatutako hizkuntza
gertaera kopuruak, ondorioz, gora egin du nabarmen beste urte batzuetako neurketaldiekiko,
eta horrela, eskuratutako datuek fidagarritasunean irabazi dute.
Ahozko komunikazioen behaketa asteko egun eta ordu jakin batzutan egin da. Ibarran azken
neurketa egin zeneko momentu berak hautatu dira azken neurketa honetarako ere; Ibarrako
herri dinamika eta kale bizitzan errepresentagarrienak diren momentuetan egin dira neurketa
lanak. Astegunak eta asteburuak hartu dira kontuan, bien arteko desberdintasunak neurtzeko
asmoz, eta gainera, zenbait egunetan goiz eta arratsaldez egin dira neurketak, desberdina izan
baitaiteke herriko dinamika egun berean orduaren arabera ere.
Neurketaldi bakoitzaren iraupena 2 ordukoa izan da. Hauek izan dira egindako 6 neurketaldiak:

Eguna

Data

Ordua

Asteazkena

Maiatzak 27

18.00‐20.00

Ostirala

Maiatzak 29

Larunbata

Maiatzak 30

Igandea

Maiatzak 31

11.00‐13.00
17.00‐19.00
12.00‐14.00
19.00‐21.00
12.00‐14.00
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Datu guzti hauekin neurtzaileek egun bakoitzeko eta ordu‐tarte bakoitzeko fitxa bana bete
dute. Aurrez aipatu aldagaiez gain, atzemandako bestelako faktore batzuk apuntatzea ere
eskatu zaie. Honela, fitxa horietan intzidentzia hauentzako atal berezi bat dago, bertan
kontuan hartu beharreko faktoreak hauek izan direlarik:

Intzidentziak
Eguraldia
Ez ohiko gertaerak
Ez ohiko pertsona edo taldeak
Jenderik gehien neurtu den puntu edo ibilbidea
Jenderik gutxien neurtu den puntu edo ibilbidea
Sumatutako harreman‐giroak
Bestelakoak
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1.4.‐ Ibarrako 2015eko kale neurketaren fitxa teknikoa

Neurketa
eguna

E1:
asteazkena

Zonaldeak

Data

Neurtutako
hizkuntza
gertaera
kopurua

Z1(A): Euskal
Herria Kalea

2015/05/27

96

246

Z2(B): Ibaiaren
ezker aldea

2015/05/27

112

328

Z1(A): Euskal
Herria Kalea

2015/05/29

71

167

104

270

118

307

124

337

122

297

110

303

127

347

105

292

Neurketa aldiak
Momentua

M1:
18:00‐20:00

M2:
11:00‐13:00

Iraupena
(ordu)

Neurtutako
pertsona
kopurua

I1:2

I2:2
Z2(B): Ibaiaren
ezker aldea

2015/05/29

Z1(A): Euskal
Herria Kalea

2015/05/29

Z2(B): Ibaiaren
ezker aldea

2015/05/29

E2: ostirala
M3:
17:00‐19:00

M4:
12:00‐14:00

I3:2

Z1(A): Euskal
Herria Kalea

2015/05/30

I4:2
Z2(B): Ibaiaren
ezker aldea

2015/05/30

Z1(A): Euskal
Herria Kalea

2015/05/30

Z2(B): Ibaiaren
ezker aldea

2015/05/30

E3: larunbata
M5:
19:00‐21:00

E4: Igandea

M6:
12:00‐14:00

Momentua
k: 6

I5:2

Z1(A):Euskal
Herria Kalea

2015/05/31

87

219

Z2(B): Ibaiaren
ezker aldea

2015/05/31

124

376

Zonaldeak: 2

Datak: 4
egun

1.300

3.489

I6:2

Iraupena:
12 ordu

Iturria: Siadeco, 2015.
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1.5.‐ Behaketaren zuzendaritza eta bermea
 Siadecok bere gain hartzen du teknika erabiltzerakoan gerta daitezkeen desbideraketak
edo sesgoak kontrolatzeko planifikazio‐prozesuan hartutako neurrien ardura. Zentzu
honetan, gehienezko bermea eskaintzen du honako alderdiei dagokienean:
‐ fidagarritasuna, hau da, neurtzen denaren edo behatutakoaren jasoketaren
egonkortasuna, alegia, bere zehaztasun edo koherentzia‐maila.
‐ baliagarritasuna, hau da, bermatu egiten da behatu nahi izan dena jaso dela
eta lortutako neurketak neurtu nahi izan dena neurtu duela.

 Behaketaren fidagarritasun‐baldintzak honako hauek izan dira:
a). Behaketaren plangintzak, sistematikoa behar du: leku, egun, ordu eta
behatu beharreko aldagaiak nola jaso behar diren zehaztuz.
b). Behatzen diren alderdiak eskluienteak dira elkarren artean (ezin dira
solapatu) eta gainera exhaustiboak (alderdi guztiak kategoriren batean
sailkatu behar dira).
c). Kategoriak mugatuta daude: aldagaiak garbi definituta daude eta
behatzaile desberdinek egoera beraren aurrean aldagaiak kategoria
berdinetan sailkatuko lituzkete.
d). Behatzaileak ez du ezer interpretatu behar (behatutako pertsonen adina
izan ezik): ikusi, entzun eta emandako irizpideen arabera aldagaiak fitxan
erregistratu behar ditu.
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2 Ibarrako kale‐neurketaren
emaitzak ‐ 2015

2.1.‐ Emaitza orokorrak
2015 urteari dagokion Ibarrako euskara mintzatuaren neurketa lanetan guztira, 1.300
hizkuntza gertaerari buruzko datuak jaso dira eta gertaera horietan parte hartu duten
pertsonak 3.489 izan dira; beraz, azkenengoz 2007 urtean egindakoaren aldean kopuru
dezente altuagoa izan da aurtengoan neurtutakoa. 1.300 hizkuntza gertaera horietatik 635
euskaraz izan dira, %48,85 alegia, eta 665, berriz, erdaraz, %51,15. Horietatik, gaztelaniaz
emandako hizkuntza gertaeren pisua nabarmen altuagoa da (guztira 616, %47,38) beste
hizkuntzen aldean (guztira 49, %3,77). Aldiz, neurtutako gertaera horietan parte hartu duten
guztirako pertsona kopurua kontuan hartuz, euskararen indizea %50,19an kokatzen da eta
erdararena %49,81ean.
Ondorio nagusi modura beraz, baieztatu genezake Ibarrako kaleetan behatu eta neurtutako
hizkuntza gertaeren erdia baino gehixeagoan (%50.19) erabiltzen dela euskara, 2015 urteko
neurketaren arabera.
Siadecok 2007an egindako euskara neurketaren datuekin konparatuz euskararen erabilera
indize horrek behera egin du 6 puntu eta erdi inguruan, orduan euskaraz hitz egiten
behatutako pertsonen portzentajea %56.9 izan baitzen. Edonola ere, euskararen kale
erabileraren bilakaera aztertzerakoan, ahalik eta urterik gehienetako emaitzen joerak
aztertzea komenigarria da. 1993 urtetik 2007 urtera arteko datuek erakusten dute, oro har
euskararen erabilera mailak goranzko joera erakusten duela nahiz eta neurketa aldi batetik
besterako indizeak lehenbizi gora eta ondoren behera egin. 2015eko neurketaren datuak
euskararen erabileraren beheraka erakusten du baina egin kontu 8 urte pasa direla azken
neurketa egin zenetik, tarte horretako daturik ez daukagula.

‐ 14

Euskara mintzatuaren erabilera errealaren neurketa Ibarrako leku publikoetan

Azken neurketa aldi honetan, hizkuntza‐jokabide edo komunikazio‐elkarrizketa askoz gehiago
neurtu dira (2007an 1.991 eta azken honetan 3.489); zentzu horretan laginaren
adierazgarritasun‐maila altuagoa dela ere esan behar dugu.

1. Taula. Ahozko erabileraren neurketa kopuruak eta erabilitako hizkuntza
2015 urtea

2007 urtea

Gertaera
kop.

%

Pertsona
kop.

%

Pertsona
kop.

%

1.300

100.0

3.489

100.0

1.991

100.0

Euskaraz

635

48.8

1.751

50.2

1.133

56.9

Gaztelaniaz

616

47.4

1.614

46.3

858

43.1

Beste hizkuntza
batean

49

3.8

124

3.6

‐

‐

Ahozko komunikazioak

Iturria: Siadeco, 2007. Siadeco, 2015.

1. grafikoa: Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera (%)

Beste hizkuntza
batean

% 3,8
Gaztelaniaz

% 49,8

Euskaraz

% 50,2

Iturria: Siadeco, 2015.

Eustat‐eko 2011 urteari dagozkion azken datuen arabera, Ibarran erroldatutako herritarren
artean euskaldunak dira %65.1 eta ia‐euskaldunak %15.7. Euskaldun eta ia‐euskaldunen
indizeak azken hamar urteetan izandako bilakaeraren inguruan adierazi behar da, nahiz eta oso
nabarmena izan ez, beherunzko joera erakusten dutela Eustat‐en datuek. Izan ere, 2001ean
%68,4koa zen euskaldunen portzentajea eta %16,4koa ia‐euskaldunena eta 2006ean, %65eko
euskaldunena eta %18 ingurukoa ia‐euskaldunena.
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2. Grafikoa: Ibarrako hiztunen euskara‐gaitasunaren bilakaera (1986‐2011)
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Iturria: Eustat.

Azkena egindako kale neurketaren emaitzetan euskararen presentzia %51 inguru izanik,
herritarren hizkuntza gaitasunaren azpitik geratzen da kale neurketetan euskararen erabilera‐
maila. Edonola ere, ezin egin daiteke herritarren hizkuntza gaitasunaren indizea eta kale
erabileraren indizearen artean alderaketa zuzenik, besteak beste, kale neurketak egiterakoan
Ibarrako kaleetan dabiltzanen datuak jasotzen direlako eta ez Ibarrako herritarrenak soilik.
Eustat‐etik eskuratutako beste datu bat aztertuz, Ibarrako hiztunen lehen hizkuntzaren harira,
esan, ama hizkuntzatzat euskara soilik dutenen portzentajea 2011ean %51.1 zela. Azken
urteetako bilakaerari erreparatuz, lehen hizkuntza euskara soilik zuten herritarren %56.7k
1986ean eta %58.1ek 1996ean. Geroztik, portzentaje horrek beherunzko joera jarraitua
erakutsi du.
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3. Grafikoa: Ibarrako hiztunen lehen hizkuntzaren bilakaera (1986‐2011)
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Iturria: Eustat.

Eustat‐en bestelako datuen azterketa eginez, etxean erabiltzen den hizkuntzaren harira, esan,
Ibarrako etxeetan euskara soilik erabiltzen dutenen indizea %40 dela eta euskara eta
gaztelania biak erabiltzen dituztenena %12. Azken urteetako bilakaerari erreparatuz, etxean
soilik gaztelania erabiltzen zutenen pisua %38koa zen 2001ean, %43koa 2006an eta %46koa
2011 urtean.
4. Grafikoa: Ibarrako hiztunen etxeko hizkuntzaren bilakaera (1991‐2011)
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Iturria: Eustat.
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2.2.‐ Adinaren araberako emaitzak
Aldeak nahiko nabarmenak dira datuak adinari jarraiki aztertutakoan:
- 14 urte arteko haur eta gaztetxoek Ibarrako kaleetan nagusiki euskaraz egiten dute,
euskararen erabilera‐indizea %72.5 izanik; batez besteko erabilera‐mailaren gainetik
dago, 22 puntu inguruko aldearekin.
- 15 eta 24 urte arteko gazteen artean euskararen erabilera‐indize horrek behera
egiten du, 9 puntu baxuagoa da eta %63.5ean kokatzen da. Edonola ere batez
bestekoaren gainetik dagoen datua da 13 puntu inguruko aldearekin.
- 25 eta 65 urte arteko helduen arteko harremanetan, euskaraz aritutakoen ehunekoa
% 40.4 izanik, batez besteko indizearen 10 puntu azpitik geratzen da.
- Kaleko elkarrizketetan euskararen erabilera indize baxuena erakusten duen adin‐
tartea, 65 urtez gorakoenena da; kasu honetan euskararen indizea %37.6 izanik eta
batez bestekoaren azpitik geratuz.
2007 eta 2015 urteetako datuak alderatuz, berriz, adierazgarria da haur eta gazteen euskara
erabileraren indizeak izandako jaitsiera; haurretan % 84.8koa izatetik % 72.5eko izatera pasa
da eta gazteetan, % 75.5ekoa izatetik % 63.5ekoa izatera.
Beste adin tarteetako emaitzei erreparatuz, heldu gazteen (25‐40) euskara indizea %57.3koa
zen 2007an eta helduena (41‐60) % 35.6, batezbestekoa beraz 2015eko emaitzaren parean
kokatzen da. Azkenik, adinekoen taldea aztertuz, euskararen erabilera indizeak apenas izan du
aldaketarik, 2007an % 37.6 zen eta 2015ean %38.7.

2. Taula. Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera, adinari jarraiki.
Euskarazko hizkuntza gertaeretan parte hartu duten
pertsona kopurua

Behatutako
pertsona
kopurua

Emak.

% hor

Gizon.

% hor

Haurrak (0‐14)

903

287

43.8

368

Gazteak (15‐24)

315

113

56.5

Helduak (25‐65)

1.498

328

773

145

Adin tartea

Adinekoak (65 baino
gehiago)
GUZTIRA

3.489

873

56.2

Guztira
655

72.5

87

43.5

200

63.5

54.2

277

45.8

605

40.4

49.8

146

50.2
878

291
1.751

%

37.6
50.2

Iturria: Siadeco, 2015.
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5. Grafikoa: Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera, adinari jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2015.
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2.3.‐ Hiztun‐taldearen araberako emaitzak
Datuek argi erakusten dute haurren presentziak euskararen erabilera mailaren indizea igo
egiten dutela; Ibarrako kaleetako elkarrizketetan euskara gehiago erabiltzen da, elkarrizketa
kideen artean haurren bat denean. Datu zehatzak ondorengoak dira:

• 0 eta 14 urte arteko haurrak:
 14 urte arteko haurrak dira euren artean euskara gehien erabiltzen duten
adin tartekoak (%77.7) eta indize horrek behera egiten du haur eta
gaztetxoekin helduagoak nahasten direnean (%68).

• 15 eta 24 urte arteko gazteak:
 Euskararen erabilera‐indizea %64.7koa da 15‐20 urte artekoen artean eta
tartean haurrak direnean adin‐multzo horretako pertsonen euskara‐indizea
%77.4 izatera pasatzen da; gazteak eurak baino adin txikiagoetako
haurrekin aritu edo ez, 13 puntuko aldea dago, beraz, euskararen
erabileran. Esan beharra dago, hala ere, 15‐24 urte arteko gazteak
haurrekin batera behatutako kasuen kopurua baxua dela eta datua ez dela
oso adierazgarria. Adin‐multzo horretako gazteek bakarrik parte hartzen
duten elkarrizketetan euskara gehiago erabiltzen da (%64.7), gazte horiek
beste adin batzuetakoekin elkartzen direnean baino (%52.4 tartean haurrik
gabe).
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• 25 eta 65 urte arteko helduak:
 Euskararen erabilera‐indizea %29.8koa da 25‐65 urte artekoen artean, eta
tartean haurrak direnean adin‐multzo horretako pertsonen euskara‐indizea
%63.7 izatera pasatzen da; gurasoak eta aiton‐amonak haurrekin aritu edo
ez, 34 puntuko aldea badago beraz euskararen erabileran.

• 65 urtez gorakoak:
 60 urtez gorakoak direnean guztiak, euskararen erabilera indizea
%34.1ekoa da eta adin‐multzo horretakoen artean haurrak ere badirenean
%55.1era igotzen da euskararen erabilera‐indizea. Kasu honetan 21
puntuko aldea markatzen du haurren presentziak.

Oro har, bai gazteek eta bereziki haurrek, euskaldundun egiten dituzte Ibarrako kaleetako
elkarrizketak.

6. Grafikoa: Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera, hiztun‐taldea eta adinari
jarraiki (%)
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Erdaraz
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Iturria: Siadeco, 2015.

Aipagarri da baita ere behatutako komunikazio kopurua askoz baxuagoa izan dela adin
desberdineko eta haurrik gabekoetan, adin bereko eta adin desberdinekoak haurrekin baino
(478, 1990 eta 1021 ahozko komunikazio, hurrenez hurren).
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3. Taula. Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera, hiztun‐talde desberdinei jarraiki
Hiztun taldea

ADIN BEREKOEN
ARTEAN

ADIN
DESBERDINEKOAK
HAURREKIN

ADIN
DESBERDINEKOAK
HAURRIK GABE

GUZTIRA

Adin tartea

Behatutako
pertsona kopurua

Euskarazko
gertaeretan
behatutako
pertsona kopurua

%

Haurrak (0‐14) ....................

421

327

77.7

Gazteak (15‐24) ..................

221

143

64.7

Helduak (25‐65) ..................

847

252

29.8

Adinekoak (65etik gora) .....

501

171

34.1

Haurrak (0‐14) ....................

482

328

68.0

Gazteak (15‐24)

31

24

77.4

Helduak (25‐65)

410

261

63.7

Adinekoak (65etik gora) .....

98

54

55.1

Haurrak (0‐14) ....................

‐

‐

‐

Gazteak (15‐24)

63

33

52.4

Helduak (25‐65) ..................

241

92

38.2

Adinekoak (65etik gora) .....

174

66

37.9

3.489

1.751

50.2

Iturria: Siadeco, 2015.

2007ko neurketako datuekin alderatuta, diferentziarik nabarmenenak ondorengoak dira:

• Adin berekoen artean emandako euskarazko komunikazioen batezbesteko
portzentajeak 3 puntutan egin du behera, 2007an %47.8koa zen eta 2015ean
%44.9koa.

• Adin desberdinekoen eta haurren arteko komunikazioetan 12 puntuz egin du behera
euskararen erabilera indizeak, 2007an %77 izatetik 2015ean %65izatera pasaz.

• Adin desberdinekoen haurrik gabeko komunikazioetan, berriz, mantendu egin da
euskarari dagokion portzentajea, %40.8koa izan zen 2007an eta %39.9koa 2015ean.

• Haurrak euren artean hitz egiten ari direnean dagokien portzentajea dezente jaitsi
da: 2007an %92.7 izan zen eta aurten, berriz, %77.7.
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2.4.‐ Neurketaldiaren araberako emaitzak
Neurketa momentuen arabera, 2015eko neurketa momentu desberdinen artean ez dago alde
nabarmenik euskararen erabilera mailari dagokionean.

7. Grafikoa: Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera,
neurketa‐uneari jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2015.
Iturria: Siadeco, 2015.

Euskaraz

Erdaraz

Euskararen indizerik altuena ostiral arratsaldeko neurketaldian eman da (%60.9) eta baxuena,
berriz, larunbat arratsaldekoan (%42.4).
Ostiral arratsaldeko neurketaldiko indize altuaren arrazoi nagusia une horretan behatutako
haur kopurua izan liteke; izan ere, ostiral arratsaldean behatutako 644 ahozko
komunikazioetatik 202 (%31.8) haurrei zegozkien, honek euskararen erabilera indizean
gorakada bat eragin duelarik. Aipatzekoa da, baita ere, klimatologiak ere eragina izan duela:
arratsalde hasiera nahiko triste hasi arren, minutuek aurrera egin ahala, eguraldiaren
hobekuntza nabaria izan baita eta horrek jende gehiago ikusaraztea ekarri duelako.
Familia arteko harreman ugari eta baita lagunartekoa ere behatu dira.
Aldiz, larunbat arratsaldean behatutako komunikazioetan haurren pisua %23koa izan da eta
gertaera honek eragina izan du ahozko komunikazioetan euskararen presentzia baxuagoa
izatean, lehen ikusi bezala, haurrak tarteko direnean euskararako joera handiagoa baita.
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Astegun eta asteburuaren artean ere aldea nabari da euskararen erabilera dagokionean:
astegunetan euskararen erabilera‐indizea %54.8 izan da batezbeste, eta asteburuan, aldiz,
%45.3, ia 10 puntuko aldea, beraz.
Adina eta neurketaldia aztertzean bi parametroen artean erlazio nabarmenik ez da behatu.
Heldu eta adinekoen artean larunbat arratsaldean eman dira euskara indize baxuenak. Hemen
ere, une horretako haurren presentzia baxuagoak izan duelarik eragina.
2007 urtean gertatutakoa salbu, Ibarran neurketak egin ohi direnean, euskararen erabilera
indizerik baxuena larunbat arratsaldekoa izan ohi zen ia talde guztietan, eta azken neurketa
honetan ere berdina gertatu da, larunbat arratsaldeko indizeak dira apalenak, nahiz eta ez
diren iristen 2005eko mailara. Aldiz, 2007koarekiko dezenteko jaitsiera eman da (2007an
larunbat arratsaldetako batezbesteko indizea %57.1ekoa zen).

4. Taula. Ibarrako kaleetako ahozko euskararen erabilera (%), neurketa momentua eta adinari jarraiki
Asteazken
arratsaldea

Ostiral
goiza

Ostiral
arratsaldea

Larunbat
goiza

Larunbat
arratsaldea

Igande
goiza

Haurrak (0‐14)

73.7

84.1

76.2

75.5

53.7

75.0

Gazteak (15‐24)

46.3

63.3

67.3

65.4

70.2

60.9

Helduak (25‐65)

46.0

37.8

50.6

33.3

33.7

41.1

Adinekoak (65+)

51.1

42.8

48.2

31.3

30.6

26.1

GUZTIRA

53.8

49.9

60.9

45.2

42.2

48.7

Adin tartea

Iturria: Siadeco, 2015.

2.5.‐ Zonaldearen araberako emaitzak
5. Taula. Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera, zonaldeari jarraiki
Behatutako
Euskarazko komunikazio
Zonaldea
komunikazio kopurua
kopurua

%

Euskal Herria kalea (A)

1.276

474

37.1

Ibaiaren ezker aldea (B)

2.213

1.277

57.7

GUZTIRA

3.489

1.751

50.2

Iturria: Siadeco, 2015.
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Honekin loturik esan beharra dago heldu eta adinekoen kasuan ere gauza bera gertatzen dela:
ibaiaren ezker aldean hauen kopurua baxuagoa izan da (%58), eta Euskal Herria kalean
aztertutako ahozko komunikazioen hiru laurden pasatxo (%77) adin talde honi zegokion, eta
hauen gaztelaniaranzko joerak euskaren indizea jaitsi arazi du zonalde honetan.

8. Grafikoa: Behatutako komunikazio kopuruaren portzentajea adin tarte
bakoitzerako (%)
A zonaldea
B zonaldea
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Iturria: Siadeco, 2015.

Bi zonaldeak aztertzean ikusi da instalazio aldetik bien artean desberdintasunak daudela:
Euskal Herria kalea deituriko zonaldearen baitan Euskal Herria kalea soilik barneratu da, eta
hau batez ere merkatalgunea da, hau da, instalazioei dagokionez dendak nagusitzen dira
bertan; aldiz, ibaiaren ezker aldean ikastola, polikiroldegia, haurtzaindegia, Emeterio Arrese
parkea bezalako instalazioak egotean, bertan biltzen den haur kopurua altuagoa da, honek
eragina duelarik bertan jasotako ahozko komunikazio kopuru altu bat haurrei dagokiena eta
euskarazkoa izatean. Euskal Herria kalean erosketetako eta pasiorako giroa nagusitzen dira,
heldu eta adinekoen taldeak izanik ugarienak bertan.
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9. Grafikoa: Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabilera, hiztun‐taldea eta adinari
jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2015.

2007 urteko neurketaren emaitzekin alderatuz, 2007an ere eman ziren aldeak zonaldearen
arabera, baina ez hain nabariak: Euskal Herria kalean %50.7koa izan zen erabilera portzentajea
eta ibaiaren ezker aldean %62.9koa.
Bilakaera hori zonaldeka, adin tartearen arabera aztertuz gero, berriro ikusten da batez ere
haurren euskara erabileran gertaturiko jaitsiera. Zehazki Euskal Herria kalean zehar eginiko
neurketetan, 0‐14 urte artekoen euskara indizea %80.8 izan zen 2007an eta %59.5n 2015ean.
Elduain ibaiaren ezker aldeko neurketetan, berriz %86.4koa izan zen indizea 2007an eta
%76koa 2015ean. Aipatzekoa, baita ere, Euskal Herria kaleko zonaldean gazteen (15‐24 urte)
indizea %79.6 izatetik 2007an %54.9 izatera 2015ean pasa dela.
Zenbait gertaera direla eta (era guztietako ekintzak edo jarduerak, eguraldiaren araberako
paseo ibilbideak, ohitura sozialen aldaketa,...) urte batetik bestera aldaketak egon daitezke
zonalde jakin batzuetan jasotako hizkuntza gertaerei edo erabilpen‐mailari dagokionean.
Datuak interpretatzean garrantzitsua da baldintza hauek kontuan edukitzea.
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2.6.‐ Ibarrako euskararen erabileraren azken urteetako indizea

Atal honetan, Ibarrako kaleetan euskararen erabilera mailak azken 15 urteetan izan duen
bilakaeraren datuak jaso ditugu.

6 Taula. Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabileraren bilakaera (2005, 2007 eta 2015),
hiztunen adin tarteari jarraiki (%)
Neurketa
urtea

Haurrak
(<15 urte)

Gazteak
(15‐24 urte)

Helduak
(25‐65 urte)

Adinekoak
(>65 urte)

GUZTIRA

2005

67.2

54.1

44.3

39.9

49.7

2007

84.8

75.5

48.0

38.7

56.9

2015

72.5

63.5

40.4

37.6

50.2

Iturra: Ibarrako Udala eta Siadeco, 2005, 2007 eta 2015.

10. Grafikoa: Ibarrako kaleetako ahozko hizkuntza erabileraren bilakaera
(2007‐2015), hiztunen adin tarteari jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco 2007 eta 2015,
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8 urte igaro dira azkenengoz, 2007an, Ibarrako kaleetan euskararen erabilera neurtzeko
egitasmoa burutu zenetik.
1993‐2007 epealdian, 12 neurketaldi burutu ziren, urtero ere ez bada, nolabaiteko jarraitasun
batekin. Epealdi horren datuei erreparatuta, euskararen erabilera‐indizeak goranzko joera
erakusten zuen; izan ere, 1993. urtean %32.9koa bazen batezbesteko erabilera‐indizea, 2007.
urtean %56.9koa izan zen, datua ia bikoiztera iritsiz.
Adin talde ezberdinak aztertuz, guztiek antzeko bilakaera izan zuten aipatu epealdian dutela
urtez urte. Hala era, igoera nabarmenena izandako taldeak haur eta gazteena izan ziren,
hauen erabilera indizeak 1993. urtean %45.4 eta %41 izatetik, 2007. urtean %84.8 eta %75.5
izatera pasa baitziren, hurrenez hurren.
8 urte geroago, 2015 urteko emaitzei erreparatuta, euskararen erabilera indizeak 6 puntu eta
erdiko jaitsiera bat izan du orokorrean. Adin tarteei buruz, berriz, esan haurren erabilera
indizea %72.5ekoa izan dela eta gazteena berriz %63.5ekoa; beraz, 2007ko emaitzak baino 12
puntu baxuagoa bi kasuetan.
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3 Ondorioak


2015 urteko Ibarrako kale neurketan euskararen erabilera‐indize orokorra %50.2koa izan
da eta guztira 3.489 ahozko komunikazio behatu dira aurrez finkatutako gune, egun eta
orduetan.



Bilakaerari erreparatuz, lehenik eta behin esan 8 urte pasa direla azkenengoz, 2007an,
euskararen erabileraren neurketa egin zenetik. 1993‐2007 epealdian berriz, maiztasun
handiz egin ziren neurketak, guztira 12 eta epealdi horretako datuek erakusten zuten oro
har euskararen erabilera mailan goranzko joera bat bazela, nahiz eta gora beherak egon
bazeuden urte batzuetatik besteetara.



Ibarrako kaleetan euskararen erabilera indizea (%50.2) baxuagoa da 2015ean 2007koa
baino (%56.9). Gainera, adin tarte guztietan antzematen da beherakada hori, eta batez ere
haur eta gazteetan. Gertaera hori momentukoa den ala euskararen erabilera atzeraldian
murgildua dagoen garbi baieztatzeko, hurrengo urteetan ere, sistematikotasun batez, garai
beretsuan neurketa berriak egitea komenigarria litzateke.



Eustat‐eko datuen arabera, Ibarrako euskaldunen portzentajeak hiru puntutan egin du
behera 2001etik (%68.4) 2011ra (%65.1). Etxean erabilitako hizkuntzari dagokionean,
berriz, etxean euskara soilik erabiltzen dutenen portzentajeak ia 9 puntuz egin du behera
2001etik (%48.5) 2011ra (%39.8). Eta ama hizkuntzaren datuak aztertuz, lehen hizkuntza
euskara soilik dutenen portzentajeak 5 puntu eta erdian egin du behera 1986tik (%56.7)
2011ra (%51.1).



Euskararen kale erabileraren‐indizea, Ibarran erroldatutako euskaldunen ehunekoarekiko
15 puntuz azpitik dago, nahiz eta bi datu horiek zuzenean alderagarriak ez diren.
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Haurren artean neurtu da euskararen erabilera‐indizerik altuena, %72.5. 2007an %84.8
izan zen haurren euskara indizea. Adina eta euskararen erabilera mailaren artean lotura
estua dago: adinean gorantz egin ahala, euskararen erabilera‐indizeak beherantz egiten
du, haurretatik adinekoetara erdira jaisten delarik euskararen erabilera.



Hiztun taldeei dagokionez, haurrak tarteko direnean euskararen erabilerak gorantz egiten
du adin talde guztietan, helduen kasuan 25 puntu irabazten ditu euskara indizeak eta
adinekoen artean, berriz, 17 puntu.



Hala ere, azpimarratu adin tarte guztietan eman dela euskararen erabilera indizearen
beherakada 2007tik 2015era.



Asteko egun desberdinetako euskararen erabileran ia 19 puntuko aldea dago indize
baxuenaren eta altuenaren artean, ostiral arratsaldekoa izanik altuena (60.9) eta larunbat
arratsaldekoa baxuena (42.2). Ostiral arratsaldean haurrak tartean dauden familia giroa
izan zen nagusi eta larunbat arratsean berriz adin tarte nagusigoetako lagunarteko giroa.



Zonaldearen arabera, Euskal Herria kalean oinarritzen den A zonaldearen euskara indizea
%37.1 da eta Elduain ibaiaren ezkerraldeko B zonaldearena %57.7. Ibaiaren ezker aldean
euskarazko ahozko komunikazio gehiago neurtu dira beraz, honen arrazoia zonalde
horretan kokaturiko ekipamenduak eta horietan ibiltzen den haur kopuru altua izan
daiteke, besteak beste.
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4 Neurketaren jarraipenerako
proposamenak


8 urteko hutsunearen ondoren, Ibarrako leku publikoetako neurketa nolabait
sistematizatzea garrantzitsua litzateke, batez ere 2015eko datuen apalaldiak jarraipenik
izango ote duen ikusteko. Ibarran euskararen erabileraren bilakaera aztertzeko prozedura
oso baliagarria da horrelako neurketak sistematikotasunez egitea.



Azken neurketatik 2015ekora igoera nabarmena eman da behatutako hizkuntza‐jokabide
kopuruan, eta biztanleriaren (4.229, Eustat‐2011) %80 izatera iritsi dira; aurtengo
neurketaren lagina handiagoa izan da bera. Hurrengo neurketetan ere irizpide horri eustea
litzateke helburuetako bat.



Datu bilketa honetan, zenbait faktorek duten eragina ikusita (eguraldia, ekintza
konkretuak…) neurketa aldiaren araberako emaitzak aztertzerakoan, faktore hauen eragina
murrizteko neurriei eustea proposatzen da. Horretarako asteazkenetik iganderako
neurketak behin baino gehiagotan errepikatzea komenigarria izango litzateke, honela,
egun jakin bateko eragileak ez lirateke hain baldintzagarriak suertatuko (adibidez neurketa
urtaro ezberdinetan burutzea, etab.).
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1. Eranskina: Neurketarako erabilitako fitxa

IBARRA, 2015
EUSKARA MINTZATUAREN ERABILERAREN NEURKETA

Ibilbidea ……………………………………………………
......................................................................................
……………………………………………………………

Zonaldea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data:

2015

03
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07
08
09
10
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12
13
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15
16
17
18
19
20

BESTERIK

02

GAZTELANIA

01

EUSKARA

urtea
































































Asteguna:
hila

Ordua:
ordua

Haurrak

Gazteak

Helduak

Adinekoak

(2‐14 urte)

(15‐24 urte)

(24‐64 urte)

(65‐…urte)

Emakumezkoa

:

eguna

Gizonezkoa

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Haurrak
hitz egin
BAI

EZ











































minutua

Oharrak
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24
25
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54
55
56
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2. Eranskina: Intzidentziak

Euskal Herria kalea
Data/ordua
Eguraldia

Ibaiaren ezker aldea

Maiatzaren 27 ‐ Asteazkena 18.00‐20.00
Eguraldi paregabea; eguzkia eta tenperatura atsegina.

Ez ohiko gertaerak edo
taldeak
Jenderik gehien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Jenderik gutxien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Sumatutako harreman‐giro
nagusiak

Tabernetako terraza eta
supermerkatuen kanpoaldean
jende dezente.
Ibarra amaitzen den zatian oso
pertsona gutxi.
Gehienbat paseoko harreman‐
giroa eta baita lagunartekoa ere,
hau da, tabernetako terrazetan
eta bankuetan eserita.

Plazan eta San Ignazio plazan
dagoen kirol instalakuntzan.

Plazan lagunartekoa eta familia
ugari. Bestalde, jende asko
paseoan.

Bestelako oharrak

Euskal Herria kalea
Data/ordua
Eguraldia

Ibaiaren ezker aldea

Maiatzaren 29 ‐ Ostirala 11.00‐13.00
Eguraldi tristea, zirimiria eta haize boladak goiz guztian zehar.

Ez ohiko gertaerak edo
taldeak
Jenderik gehien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Jenderik gutxien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Sumatutako harreman‐giro
nagusiak

EH kale hasieran, denda eta
taberna ugari dauden zonaldean.
Euskal Herria kale amaieran.
Erosketetan batez ere.

San Bartolome enparantzan eta
San Inazioko plazaren inguruan,
erreka ondoko paseo horretan.
Eliza atzeko paseoan, errekaren
albotik doan horretan.
Paseoan batik bat. 12:30tatik
aurrera eskola‐irteeran.

Bestelako oharrak
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Euskal Herria kalea
Data/ordua
Eguraldia

Ibaiaren ezker aldea

Maiatzaren 29 ‐ Ostirala 17.00‐19.00
Arratsaldea nahiko triste hasi den arren, minutuek aurrera egin ahala
eguraldiaren hobekuntza nabaria izan da.

Ez ohiko gertaerak edo
taldeak
Jenderik gehien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Jenderik gutxien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Sumatutako harreman‐giro
nagusiak

Karlatz garagardotegia eta
Txumitxa tabernaren arteko tarte
horretan, kaleen bi aldeak
kontutan hartuta.
Txumitxa tabernatik Ibarra
bukatzen den zati horretara arte,
oso pertsona gutxi.
Familia arteko harreman ugari eta
baita lagunartekoa ere. Gainera,
arratsalde honetan lan‐giroko
gertaera ugari behatu ahal izan
dira (negozio harremanak).

Plazan eta kirol gunean.

Tabernetan.

Lagunartekoa eta paseoan.

Bestelako oharrak

Euskal Herria kalea
Data/ordua
Eguraldia

Ibaiaren ezker aldea

Maiatzaren 30‐ Larunbata 12.00‐14.00
Eguraldi paregabea, eguzkia eta tenperatura atsegina.

Ez ohiko gertaerak edo
taldeak
Jenderik gehien neurtu den
lekua edo ibilbidea

Kale hasieran, taberna eta denda
gehienak hor daude eta.

Jenderik gutxien neurtu den
lekua edo ibilbidea

Ibilbide amaieran.

Sumatutako harreman‐giro
nagusiak

Lagunartekoa eta erosketak.

Emeterio Arrese kalean zehar
eta San Bartolome enparantzan.
Plaza honetako terrazetan jende
ugari.
Eliza atzeko zonaldean apenas
jenderik.
Umeak jolasean, lagunarteko
eta familiarteko giroa ere ugari,
baita bikote asko paseoan ere.

Bestelako oharrak
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Euskal Herria kalea
Data/ordua
Eguraldia
Ez ohiko gertaerak edo
taldeak
Jenderik gehien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Jenderik gutxien neurtu den
lekua edo ibilbidea
Sumatutako harreman‐giro
nagusiak

Ibaiaren ezker aldea

Maiatzaren 30 ‐ Larunbata 19.00‐21.00
Eguraldi onak jarraipena izan du arratsaldean, tenperatura ezin
hobea.

Tabernetako terrazetan.
Txumitxa tabernatik Ibarra
bukatu arteko tarte horretan.
Tabernetako terrazetan
lagunarteko giroa eta familia
giroa nagusi. Bigarren plano
batean paseoko giroa
azpimarratu.

Plazan eta San Ignazio auzoan.

Lagunartekoa eta paseoan.

Bestelako oharrak

Euskal Herria kalea
Data/ordua

Ibaiaren ezker aldea

Maiatzaren 31 ‐ Igandea 12.00‐14.00

Eguraldia

Igande goiz bikaina; zerua urdin‐urdin.

Ez ohiko gertaerak edo
taldeak
Jenderik gehien neurtu den
lekua edo ibilbidea

Tabernetako terrazetan.

Jenderik gutxien neurtu den
lekua edo ibilbidea

Ibilbide amaieran.

Sumatutako harreman‐giro
nagusiak

Lagunartekoa.

Haurrei zuzendutako margo
ekitaldia eta meza nagusia.
San Bartolome Enparantzan.
Terrazetan, parkean eta plazan
jende ugari. Bestalde, San Inazio
auzoko plazan ere egon da
mugimendua.
Eliza atzeko guneetan egon da
mugimendu gutxien.
Umeen arteko jolasak, familia
giroa eta lagun arteko giroa
nagusi izan dira.

Bestelako oharrak
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