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1. SARRERA
xxx. 

Zumaia, Leitzaldea eta, Bermeon euskal hiztunen kopurua...

Euskararen erabileraren bilakaera...

Hainbat faktorek eraginda, azken urteetan, turismoaren gorakada eman da eta bisitarien 
kopuruak gora egin du. Herritarrak bisitarien hizkuntzara lerratzeko balizko joerak egoera 
soziolinguistikoan izan dezakeen eraginarekin kezkatuta, gaia aztertzea erabaki dute UEMAko, 
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko partaide diren udalerrietako batzuek.  

Lan hau egiteko turista eta bisitariek borondatez betetako 727 inkesten azterketan oinarritu 
da. Herri hauek bisitatu duten pertsona kopuru jakiterik ez dago, beraz, ezin dugu jakin 
bisitarien ehuneko zenbat den hori. 

Hiru herrietan banatu diren galdetegiak ez dira guztiz berdinak izan. Hala eta guztiz ere, 
hainbat kasutan, datuak bateragarriak direla uzte dugu. Hala egin dugun kasuetan, izartxo (*) 
batez nabarmendu ditugu eta ohar bat gehitu dugu. 

Bermeon jaso ziren erantzunak gutxi ziren tokiko ondorioak ateratzeko, baina ikuspegi 
orokorrari ekarpena egiten diotelakoan txosten honetara gehitu ditugu. 

Bestalde, lan hau prestatzen zen bitartean, behin behitzat, Leitzako herrian inkestak lapurtu 
dituztela jakin dugu. Lotura honetan dago horri buruzko informazioa. 

Azken ohar teknikoa. Galdetegia bete duten guztiek ez dituzte galdera denak erantzun. 
Horregatik, erantzunak ustiatzerakoan, ehunekoak kalkulatzeko, galdera bakoitzari emandako 
erantzun kopurua izan dugu kontuan, ez galdetegi guztiak. Beraz, alde batetik, galdera 
erantzun ez duten pertsonen kopurua eta ehuneko orokorra izango dugu, gris kolorean, eta, 
bestetik, beltzez, galdera bakoitzak hautatu dutenen kopurua eta erantzun dutenen artean 
duten pisua ehunekotan.
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2. ONDORIO OROKORRAK
Jarraian ditugu txosten honetan jasotako erantzunetatik atera ditugun ondorio nagusiak. 

Txosten honetan jaso ditugun datuek erakutsiko digute: 

• Bisitari gehienek badakitela euskal hiztun asko bizi den gune batera joango direla, hau 
da, euskararekin topo egitea espero dutela.

• Talde handi batentzat joateko arrazoia ere hori izan dela, euskaraz bizi den herri baten 
bila joan direla. 

• Oso gutxi izan direla deseroso sentitu direnak, 

• Askorentzat, aldiz, atsegina izan dela eta asko gustatu zaiela. 

• Gehienak eroso sentitu dira euskararekin izan dituzten harremanetan. 

• Bisitarien zati esanguratsua euskal herritik bertatik datorrela, beraz, negozioaren 
ikuspegitik kontuan hartzeko moduko xede taldea dela eta premia zein eskubide 
linguistikoak dituela. 

• Beraz, laburbilduz,euskara bertara erakartzeko bereizgarria da batzuentzat eta ez da 
etortzeko oztopoa gainontzekoentzat. Euskara ezkutatzeak ez du zentzurik 
bizikidetzaren ikuspegitik, ezta negozioaren ikuspegitik ere. 

 Ikus ditzagun datuak zehatzago: 

727
727 erantzun jaso ditugu. Unibertsoa zenbatekoa den zehaztuta izan 
gabe eta beste hainbat faktore medio, ezin dugu esanguratsua dela 
ziurtatu, baina, zenbakiak zenbaki, hiru leku desberdinetan jasotako 
erantzunek joera bat adierazten dutela esan dezakegu.

%95
Bisitari gehienek, 10etik 9k baino gehiagok, adierazi dute ez dutela 
inolako arazorik izan euskararekin izan dituzten harremanetan: 
%95,4.

%54
Eskainitako erantzunen artean aukeratuena Ez digu arazorik sortu izan da 
(%41,3). Euskararekin izan dugun harremana Atsegin dugu edo Asko 
gustatu zaigu erantzun du bisitarien erdiak (%54,1). Hurrenez hurren, 
%23,1 eta %31,0. Eta Leitzan jasotako galdetegietan, Asko gustatu zaigu 
izan da aukerarik hautatuena (%39,1).

%85 Bisitari gehienek, 10etik 8k, eskertu dute edo ondo konpondu dira 
errotuluak euskara hutsean topatu dituztenean (%85,0) 

%45
Errotuluak euskara hutsean topatzea zer iruditu zaien galdetuta, aukerarik 
hautatuena Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 
izan da: %45,4.
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%93 10etik 9 baino gehiagok adierazi dute ez dutela arazorik izan 
euskaraz zuzendu zaizkienean (%93,4). 

%6 %6,6k adierazi du ez duela atsegin inor haiengana euskaraz 
zuzentzea. 

%46
Gehienek eskertzen dute tokian tokikoari balioa ematea (%46,8) edo 
ondo konpondu dira (%46,6). Aukera hori izan da hautatuena talde 
guztietan Espainiako estatuko beste komunitate batetik etorri diren artean 
izan ezik. 

%56
Leitzara etorritako bisitarien artean haiei euskaraz hitz egitea eskertzen 
dutela adierazi dute erantzun duten erdiak baino gehiagok (%56,7). Zumaian, 
aldiz, gehiago dira ondo konpondu direla adierazi dutenak (%44,0).

%79 Galdetegia erantzun duten bisitarien artean 10etik 8k bazekiten herritar 
asko euskaraz bizi diren herri batera etorriko zirela (%79,7).

%41 Bisitarien 10etik 4k baloratu dute etorri aurretik herri euskalduna 
direla Zumaia, Leitza eta Bermeo (%41,0).

%31
3tik 1k kontuan izan dute edo etortzeko arrazoietako bat izan 
dute herria euskalduna izatea (%31,0). Leitzako kasuan, 10 puntu 
gorago, hau da, 10etik 4k kontuan izan dute edo etortzeko 
arrazoietako bat izan dute (%40,3). 

%41
Euskarari buruz gehiago jakiteko Bisita gidatua aukeratuko luke %44,9ak, 
APPa %32,4k eta biak %22,7k. Nabarmentzekoa da %44,1ek ez duela ezer 
aukeratu. Erantzungabeko ehuneko altuena izan duen galdera da.   

Bisitarien jatorriari erreparatuz gero: 

%25
Inkesta bete duten bisitarien 4tik 1 Euskal Herrikoa da (%25,6). Beraz, 
bertakoen pisua handia da bisitarien artean eta gehienek adierazi dute 
(%76,0) Atsegin dutela edo Asko gustatu zaiela euskararekin izan duten 
esperientzia. %2,5ek erantzun du ez dela eroso sentitu eta gainontzeko 
%21,5ari ez dio arazorik sortu.  

%57
Inkesta bete duten bisitarien 4tik 2 Espainiako estatuko beste komunitate 
batetik etorri dira (%57,8). Nagusiki 5 komunitatetatik: Katalunia, Valentzia, 
Andaluzia, Madril eta Gaztela eta Leonetik, hurrenez hurren, bidaiari kopuruaren 
arabera. 
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%96

Espainia estatuko beste komunitate batetik etorritakoen artean ere ia 
denak eroso sentitu direla adierazi dute (%96,5). Ez digu arazorik sortu izan da 
erdiek hautatutako aukera (%53,4). Eta azpimarratzekoa da ere Atsegin dutela 
eta Asko gustatu zaiela adierazi dutenak talde handia direla ere: %43,2. 
Hurrenez hurren, %22,4 eta %20,8. Eroso egon ez dela adierazi du %3,5ak 
bakarrik. 

Datu orokor horiek oso onak dira, eta oraindik hobeak bisitari gehienen jatorria diren 
Espainiako estatuko zenbait komunitateei erreparatzen badiegu.  

%52

Izan ere, Espainiako estatutik etorritako bisitari horien erdia (%52,6), bi 
hizkuntza ofizial edo gehiago dituzten komunitateetatik etorri dira. 
Nagusiki, Kataluniatik (%31,4) eta Valentziako erkidegotik (%17,6). 
(Leitzako kasuan, %56,8 dira bi komunitate horietatik etorritakoak.  
Zumaian, berriz, %46,1. Bietan ere talde garrantzitsuak). Hurrengo talde 
nagusia Madrildik etorritakoena da (%16,2) eta atzetik datoz Andaluzia 
(%9,3) eta Gaztela eta Leon (%7,1).

Komunitate horien datuak taldekatuz gero, ikusiko dugu aldea dagoela hizkuntza ofizial 
bakarra duten eta bat baino gehiago dituztenen artean, nagusiki, bi muturretan koka 
ditzakegun komunitateen artean, hau da, Katalunia eta Gaztela eta Leon. 

%100
Kataluniako jatorria duten bisitarien artean ez dago deseroso egon dela 
adierazi dutenik, hau da, %100ak ez du arazorik. Gainera, bisitarien 
erdiek adierazi dute atsegin dutela edo asko gustatu zaiela euskararekin 
izan duten esperientzia (%65,2).  

%92
Gaztela eta Leongo kasuan %8 ez da eroso sentitu eta %16ak atsegin du 
edo asko gustatu zaio euskararekin izan duen harremana, eta gainontzeko 
%76ari ez dio arazorik sortu. Datua apalagoa dela pentsa badezakegu ere, 
%92ak adierazi du euskararekin izan dituen harremanetan ez zaiola 
arazorik sortu. Garrantzitsua da. 

%82
Frantziako estatutik etorritako bisitarien 10etik 8k ez du arazorik izan 
(%82,4). %32,4k atsegin du eta beste horrenbestek dio asko gustatu zaiola 
euskararekin izan duen harremana. Gehiengoa dira. %17,6k adierazi du ez 
duela arazorik izan eta beste %17,6k dio ez dela eroso egon.  

%89
Munduko beste estatutik etorritako bisitarien artean ere 10etik 9 konpondu 
dira (%89,9). %33,3k ez du arazorik izan, %27,5 atsegin du eta %29,0ri 
asko gustatu zaio. %10,1ek dio ez dela eroso egon.  

Balorazio positibo horien arrazoiak izan daitezke: 

Herri hauetan izan diren bisitari gehienak (Hego Euskal Herritik etorritakoak, Katalunia, 
Valentzia, Balear uharteak...) bi hizkuntza ofizial edo gehiago dituzten lurraldetatik etorri 
direla. Haien herriEtan izango da nolabaiteko hizkuntza kudeaketa (Kataluniako kasuan, herri 
askotan normala da katalanez bakarrik egotea errotuluak, lehen hitza...). Gainera, 
seguruenik, bisitari gehienek badakite nora datozen eta asko horren bila datoz
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17
Atzerritik etorritako bisitari gehienak ere hizkuntza bat baino gehiago 
aitortuta duen estatu batekoa da. Bisitariak 21 estatutatik etorri dira eta 
horietako 17ren kasuan, hizkuntza bi baino gehiago dira ofizialak edo nolabaiteko 
babesa dute lurralde osoan edo zati batean1. Gainera, litekeena da hau ez izatea 
atzerrira egin duten lehen bidaia, eta, ondorioz, haiena ez den beste hizkuntza 
batean aritzen diren komunitateak bisitatu izana lehenago ere. 

%5 Beraz, bisitarien %4,6k adierazi du ez dela eroso sentitu euskararekin 
izan dituen harremanetan. Gutxiengoa dira jatorri guztietako taldeetan.

Ez dugu datu zehatzik jaso, baina ez dugu uste hizkuntza gaitasuna denik eroso edo 
deseroso sentitzearen arrazoia, izan ere, kanpotik etorritako bisitari gehienen artean euskara 
ez jakitea ezaugarri orokorra dela pentsa dezakegu, hau da, bisitari gehienek ez dute 
euskaraz hitz egiten edo ulertzen. 

Gainera, erantzun kualitatiboetan antzeman jaso den bezala, behar denean, bisitarien 
hizkuntza erabili izan dute herritarrek, bisitarien hizkuntza hori hitz egiten badakite, 
behintzat. Eta hala eta guztiz ere joera desberdinak antzematen ditugu taldeetan. 

Beraz, komunikatzeko zailtasuna ez bada aldagai nagusia, beste bat behar du izan 
arrazoia. Ohiturak edo ideologiak izan daitezkeela pentsa dezakegu. Batetik, gaztelania 
nagusia ez duen beste lurralde batera bidaiatzeko ohiturarik ez izatea, Espainiako 
estatuko komunitate batean egonik espainolez egitea espero izatea... Baina ez dugu datu 
nahikorik hori baieztatzeko. 

Jakin badakiguna da deseroso sentitu den %4 hori baino talde handiagoa dela (%46) 
bertakoari balioa ematea eskertzen duena eta %31 herria euskalduna dela kontuan izan 
duena. 

Amaitzeko, badira erantzunik gabe utzi behar izan ditugun galdera gehiago: 

• Zergatik dago aldea Andaluzia eta Gaztela eta Leongo bisitarien artean? Hizkuntza 
ofizialen aldagaiak ez du eragiten, gaztelania baita hizkuntza ofizial bakarra 
bietan. Bisitarien adina izan daiteke? Generoa? Alderdi politikoen eragina batean 
edo bestean? "Alli abajo" eta "8 apellidos vascos" saioen eraginez hurbiltasuna 
sortu dela Andaluzian?

• Zumaia eta Leitza biak ere herri oso euskaldunak izanik, zergatik ematen da alde hori 
haien artean? Leitzara doazenek euskalduntasuna bakarrik bilatzen dute (8 apellidos 
vascos?) eta Zumaiara doazenak horretaz gain Flyscha eta Game of Thrones? Alegia, 
bisitariak erakartzen dituen horrek eragina du etorriko den bisitari tipologian?

• Zenbaterainoko erakargarritasuna dute euskarak eta euskal kulturak? 

Hurrengo lan baterako ikerketa ildoak izan daitezke. 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages_by_country_and_territory 
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3. GALDERAZ GALDERAKO EMAITZAK
Atal honetan, galdera bakoitzari emandako erantzunen datuak eta analisia jaso dugu, galderaz 
galdera. 

1. Nondik zatozte?
Lehen galdera honekin bisitariak nondik etortzen diren jakin nahi izan da, nondik etortzen den 
gure herria ezagutu nahi duen jendea. 

Horretarako  lau  aukera  eskaini  zaizkie:  Euskal  Herria,  iparraldeko  eta  hegoaldeko  zazpi 
probintziek osatuta; Espainiako edo Frantziako estatuetako beste komunitate bat edo Beste 
estatu bat, hau da, Europa, Amerika edo munduko beste edozein lurraldetik etorritakoentzako. 

25,6

57,8

5,6

11

Euskal Herritik
Espainiako estatuko beste 
komunitate batetik
Frantziako estatuko beste 
komunitate batetik
Beste estatu batetik

OROKORRA

• 727 pertsonek bete dituzte galdetegiak hiru herrietan.

• Etorritakoen erdia baino apur bat gehiago Espainiako estatuko beste komunitate batetik 
etorritakoak dira (%57,8). 

• Espainiako estatutik etorritako bisitarien erdia (%52,6), bi hizkuntza ofizial dituzten 
komunitateetatik etorri dira. Nagusiki, Kataluniatik (%31,4) eta Valentziako erkidegotik 
(%17,6) etorri dira. 

• Bisitari kopuruan, Madril da Espainiako estatuko hurrengo komunitatea (%16,2) eta 
atzetik Andaluzia (%9,3) eta Gaztela eta Leon (%7,1) dira.

• Zumaian zein Leitzan Espainia estatuko beste komunitate batetik etorritakoen kopurua 
bertsua da. 
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• Bisitarien laurdena Euskal Herritik (%25,6) etorria da. Eta horien artean, 3tik 1 
Gipuzkoarra da (%37,1). 

• Frantzia izango litzateke hurrengo jatorria. Horren atzetik, Alemania eta Erresuma 
Batua. Eta oraindik atzerago, baina kontuan hartzeko modukoak, Herbehereak eta 
Argentina. 

ONDORIOAK

• 4 bisitarietatik 2 Espainiako estatutik datoz, 1 Euskal Herritik eta beste 1 munduko 
beste lurralderen batetik. 

• 4 bisitarietatik 2-3 hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten den lurralderen batean bizi 
da. 

• Bisitarien kopuruaren arabera, hau izango litzateke hizkuntza beharren hurrenkera: 
gaztelania, euskara, katalana/valentziera, frantsesa eta urrutiago, ingelesa eta 
alemana.

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 92 92 2 186 %25,6

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 206 190 24 420 %57,8

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 33 6 2 41 %5,6

Beste estatu batetik 36 40 4 80 %11,0

Guztira 367 328 32 727

Euskal Herria 186

Araba 22 Bizkaia 43 Gipuzkoa 69 Iparraldea 10 Nafarroa 42

Espainia 420

Andaluzia 39 Aragoi 12 Asturias 5 Balear uhart 3 Errioxa 10

Extremadura 4 Galizia 12 Gaztela Leon 30 Gaztela Man 9 Kantabria 2

Katalunia 132 Madril 68 Murtzia 15 Valentzia Er. 74 Zehaztugabe 5

Frantzia 41

Europa (beste) 55 Alemania 15 Belgika 1 Erresuma ba 15 Errusia 1

Eslovakia 1 Finlandia 1 Georgia 1 Herbehereak 9 Irlanda 2

Italia 3 Polonia 1 Portugal 1 Suitza 2 Txekia 2

Amerika 20 AEB 4 Argentina 9 Brasil 1 Kanada 3

Mexiko 2 Txile 1

Beste 5
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2. Zumaia, Leitza eta Bermeon euskaldun kopuru 
handia dago, eta herritar kopuru dezente euskaraz 

bizi dira. Zenbateko garrantzia izan du horrek 
bertara etortzeko orduan?

20,3

10

38,7

20,3

10,7

Ez genekien ezer honetaz
Ez da arrazoi nagusia, baina 
baloratu dugu
Bagenekien, baina ez dugu 
kontuan izan
Bagenekien eta kontuan izan 
dugu
Bertara etortzeko arrazoietako 
bat izan da

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez genekien ezer honetaz 69 64 11 144 %20,3

Ez da arrazoi nagusia, baina baloratu dugu 37 34 -* 71* %10,0*

Bagenekien, baina ez dugu kontuan izan 167 91 17 275 %38,7

Bagenekien eta kontuan izan dugu 66 74 4 144 %20,3

Bertara etortzeko arrazoietako bat izan da 22 54 0 76 %10,7

Ez dute erantzun 6 11 0 17 %2,3

*Bermeoko galdetegian, erantzunen artean ez da aukera hau eskaini, beraz, datua ez da zehatza. Dena den, bertan 
jasotako galdetegien kopurua oso handia izan ez denenez, ez dugu urte distortsio handia sortzen duenik.

OROKORRA

• 710 pertsonek erantzun dute galdera hau (17 bisitarik ez dute erantzun: %2,3).

• Galdetegia erantzun duten bisitarien artean 10etik 8k bazekiten herri euskaldunetara 
joango zirela (%79,7).

• Bisitarien 10etik 4k baloratu dute etorri aurretik herri euskalduna direla Zumaia, Leitza 
eta Bermeo (%41,0).

• 3tik 1k kontuan izan dute edo hori izan dute etortzeko arrazoietako bat (%31,0).  
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• Zumaiaren kasuan, ia erdiak ez du kontuan izan %46,3k eta Leitzaren kasuan apalagoa 
da kopuru hori %28,7. 

• Leitzara etorritakoen artean, jende gehiagok kontuan izan du edo etortzeko 
arrazoietako bat izan du, 10etik 4k (%40,3). 

• Erantzunen artean hautatuena izan da ez dutela kontuan izan herri euskaldun baterako 
joango zirela jakin bazekiten ere  (%38,7). Eta hala izan da jatorriaren araberako talde 
guztietan, Frantziatik etorritako bisitarien taldean izan ezik. 

EUSKAL HERRITIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Euskal Herritik etorritakoen artean 10etik 4k (%42,5) Zumaia, Leitza edo Bermeo 
aukeratu du euskalduna zela kontuan izanda edo hori izan da arrazoietako bat 
(hurrenez hurren, %22,9 eta %19,6).

• Euskal Herritik etorritako bisitari talde handi batentzat herrian jende asko euskaraz 
bizitzea aldagai garrantzitsua dela ematen du. Baloratu dutenak gehituta erdia baino 
gehiago izango lirateke: %57,6. 

• Leitzaren kasuan, nabarmenagoa oraindik, Euskal Herritarren artean, Leitzara joatea 
erabakitzerakoan, herria euskalduna izateak pisu handiago izan du Zumaiakoan baino. 
Hurrenez, %52,8 eta %31,9.

ESPAINIAKO ESTATUKO BESTE KOMUNITATE BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Espainia estatuko beste komunitate batetik etorritakoen artean 4tik 1ek (%24,6) 
Zumaia, Leitza edo Bermeo aukeratu du euskalduna zela kontuan izanda edo hori izan 
da arrazoietako bat (hurrenez hurren, %18,1 eta %6,5).

• Espainiako estatuko komunitateren batetik Leitzara etorritakoen artean ere %31,4k 
Leitza aukeratu du euskalduna delako edo hori  izan da arrazoietako bat. Zumaian 
baino gehiago (%20,4).

FRANTZIAKO ESTATUTIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Frantziakoen artean 3tik 1ek (%34,2) Zumaia, Leitza edo Bermeo aukeratu du 
euskalduna zela kontuan izanda edo hori izan da arrazoietako ba (hurrenez hurren, 
%24,4 eta %9,8).

BESTE ESTATU BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Beste estatu batetik etorri direnen artean, 3tik 1ek (%37,3) Zumaia, Leitza edo Bermeo 
aukeratu du euskalduna zela kontuan izanda edo hori izan da arrazoietako bat 
(hurrenez hurren, %24,0 eta %13,3).

ONDORIOAK

• Bisitari gehienek (10etik 8) bazekiten herri euskaldunetara zetozela eta 3k kontuan izan 
dute edo etortzeko arrazoietako bat izan dute hori.  
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• Jatorriaren arabera, 

Euskal Herritik etorritakoak: 186

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez genekien ezer honetaz 6 9 - 15 %8,4

Ez da arrazoi nagusia, baina baloratu dugu 13 14 -* 27* %15,1*

Bagenekien, baina ez dugu kontuan izan 41 19 1 61 %34,1

Bagenekien eta kontuan izan dugu 18 22 1 41 %22,9

Bertara etortzeko arrazoietako bat izan da 10 25 - 35 %19,6

Ez dute erantzun 4 3 - 7 %3,8

Espainiako estatuko beste komunitate batetik: 420

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez genekien ezer honetaz 46 49 10 105 %25,3

Ez da arrazoi nagusia, baina baloratu dugu 17 15 -* 32* %7,7*

Bagenekien, baina ez dugu kontuan izan 101 63 12 176 %42,4

Bagenekien eta kontuan izan dugu 34 39 2 75 %18,1

Bertara etortzeko arrazoietako bat izan da 8 19 - 27 %6,5

Ez dute erantzun - 5 - 5 %1,2

Frantziako estatuko beste komunitate batetik: 41

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez genekien ezer honetaz 11 3 - 14 %31,1

Ez da arrazoi nagusia, baina baloratu dugu 4 - -* 4* %9,8*

Bagenekien, baina ez dugu kontuan izan 7 1 1 9 %22,0

Bagenekien eta kontuan izan dugu 7 2 1 10 %24,4

Zumaiara etortzeko arrazoietako bat izan da 4 - - 4 %9,8

Ez dute erantzun - - - - -

Beste estatu batetik: 80

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez genekien ezer honetaz 6 3 1 10 %13,3

Ez da arrazoi nagusia, baina baloratu dugu 3 5 -* 8* %10,7*

Bagenekien, baina ez dugu kontuan izan 18 8 3 29 %38,7

Bagenekien eta kontuan izan dugu 7 11 - 18 %24,0

Zumaiara etortzeko arrazoietako bat izan da - 10 - 10 %13,3

Ez dute erantzun 2 3 - 5 %6,3
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• Erantzunaren arabera: 

Ez genekien ezer honetaz: 144

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 6 9 - 15 %10,4

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 46 49 10 105 %72,9

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 11 3 - 14 %9,7

Beste estatu batetik 6 3 1 10 %6,9

Ez da arrazoi nagusia, baina baloratu dugu: 71

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 13 14 - 27 %38,0

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 17 15 - 32 %45,1

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 4 - - 4 %5,6

Beste estatu batetik 3 5 - 8 %11,3

Bagenekien, baina ez dugu kontuan izan: 275

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 41 19 1 61 %22,2

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 101 63 12 176 %64,0

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 7 1 1 9 %3,3

Beste estatu batetik 18 8 3 29 %10,5

Bagenekien eta kontuan izan dugu: 144

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 18 22 1 41 %28,5

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 34 39 2 75 %52,1

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 7 2 1 10 %6,9

Beste estatu batetik 7 11 - 18 %12,5

Zumaiara etortzeko arrazoietako bat izan da: 76

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 10 25 - 35 %46,1

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 8 19 - 27 %35,5

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 4 - - 4 %5,3

Beste estatu batetik - 10 - 10 %13,2

13 / 54



AHIZE-AEK hizkuntza aholkularitza
Iztueta, 3 behea 943 327 172 / 630 889 429
20001 Donostia                    ahize@aek.eus

Zumaia, Leitza eta Bermeoko bisitarientzako 
galdetegiaren emaitza orokorrak 2018

3. Ostalaritza, zerbitzu, merkataritza eta seinaleei 
dagokienez, errotuluak, kartelak, oharrak… euskara 

hutsean topatu dituzunean, zer iruditu zaizu?*
*Zumaian eta Leitzan galdetu da, Bermeon ez. 

15,0

39,6

45,4 Ez dut atsegin
Ondo konpondu gara
Eskertzen dut, ederra da 
tokian tokikoari balioa ematea

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 66 33 99 %15,0

Ondo konpondu gara 162 100 262 %39,6

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 128 172 300 %45,4

Ez dute erantzun 11 23 34 %4,9

OROKORRA

• 661 pertsonek erantzun dute galdera hau (Ez dute erantzun 34 pertsonek, %4,9).

• Aukerarik hautatuena Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea izan da: 
%45,4. 

• Horiei ondo moldatzen direla adierazi dutena gehituz gero (%39,6), nabarmena da 
gehiengoak, 10etik 8k, ez duela arazorik izan errotuluak euskara hutsean topatu 
dituenean (%85,0). 

• Zumaian zein Leitzan, gehienak ondo konpondu dira edo eskertu dute errotuluak 
euskaraz topatzea: Leitzan %89,2 eta Zumaian %81,5. Aldea dago, Zumaiako kasuan, 
ondo konpondu gara izan delako aukerarik hautatuena (%45,4), eta, Leitzako kasuan, 
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aldiz, erdiak baino gehiagok adierazi duelako eskertzen duela errotuluak euskara 
hutsean egotea (%56,4). 

• Tokian tokikoari balioa ematea eskertzen dutenena izan da aukerarik hautatuena 3 
jatorritako bisitarien artean: Euskal Herria (%66,1), Frantzia (%48,6) eta Beste estatu 
bat (%45,6).

• Bisitarien %15,0k dio ez duela atsegin errotuluak euskara hutsean topatzea.

• Jatorriaren araberako talde guztietan gutxiengoa da errotuluak euskara hutsean 
topatzea atsegin ez dutenen taldea.

EUSKAL HERRITIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Euskal Herritik etorritako bisitarien artean 3tik 1ek garrantzia ematen dio tokian 
tokikori balioa emateari (%66,1) eta beste 4tik 1ek dio ondo konpondu dela. Beraz, 
90,2k ez du arazorik izan. 

• 10etik 1k dio ez duela atsegin errotuluak euskara hutsez ikustea. 

ESPAINIAKO ESTATUKO BESTE KOMUNITATE BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Espainiako beste komunitate batetik etorritakoen 10etik 8k (%81,1) ez du arazorik 
errotuluak euskara hutsean egoteagatik. Ondo konpondu direla adierazi du %45,5k eta 
beste %35,6k eskertzen du eta ederra deritzo tokian tokikoari balioa emateari. 

• Espainiatik etorritako bisitariak dira atsegin ez dutela dioten gehienak, baina jatorri 
horren barruan ere gutxiengoa dira. Zumaiako kasuan %23,6 eta Leitzan %13,4. Talde 
esanguratsuak dira, baina gehiago dira eskertu eta tokian tokikoari balioa ematea 
hautatu dutenak. Jatorri bereko %29,6k eta %42,5k adierazi dute hori, hurrenez 
hurren.

• Jatorrizko komunitatearen arabera, aldea dagoela ikusiko dugu. Argigarria izango zaigu 
5 jatorri nagusietako datuak aztertzea: 

◦ Kataluniatik etorritako bisitarien 10etik 9 ondo konpondu dira (%95,3). %57,0k 
eskertzen duela errotuluak euskaraz egotea eta %38,3k adierazi du ez duela 
arazorik izan.  %4,7k dio ez duela atsegin. 10etik 1k ez du atsegin.

◦ Valentziatik etorritako bisitarien 10etik 8 ez du arazorik izan errotuluekin (%82,1). 
%55,2k adierazi du ondo konpondu dela eta %26,9k eskertzen duela errotuluak 
euskaraz egotea. %17,9k dio ez duela atsegin. 10etik 2k ez du atsegin.

◦ Andaluziatik etorritako bisitarien 10etik 8 ondo konpondu dira (%81,1). %54,1k 
adierazi du ondo konpondu dela eta %27,0k eskertzen duela errotuluak euskaraz 
egotea. %18,9k dio ez duela atsegin. 10etik 2k ez du atsegin. 

◦ Madriletik etorritako bisitarien erdiak ez du arazorik izan errotuluekin (%52,7). 
%37,3k adierazi du ondo konpondu dela eta %25,4k eskertzen duela errotuluak 
euskaraz egotea. %37,3k dio ez duela atsegin. 10etik 3k ez du atsegin. 

◦ Gaztela eta Leondik etorritako bisitarien erdia ondo konpondu da (%58,3). %50,0k 
adierazi du ez duela arazorik izan eta %8,3k eskertzen duela errotuluak euskaraz 
egotea. %41,7k dio ez duela atsegin. 10etik 4k ez du atsegin. 

• Hizkuntza ofizial bakarra izan edo behintzat bi dituzten komunitateetatik etorritako 
bisitarien artean ehuneko berdintsua da errotulazioa euskara hutsean aurkitu dutenean 
ondo konpondu direla adierazi dutenak, baina aldea dago atsegin ez dutea eta 
eskertzen dutela adierazi duten taldeetan. Katalunia eta Valentzia elkartuta, %9,2k ez 
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du atsegin eta %46,7k eskertzen du. Andaluzia, Madril eta Gaztela eta Leongoak 
elkartuta, hurrenez hurren, %32,5 eta %22,5. Atsegin ez dutenen ehunekoak 23 puntu 
gora egin ditu eta eskertzen dutenenak 24 puntu behera. 

FRANTZIAKO ESTATUTIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Frantziako estatutik etorritako bisitarien 10etik 9 ondo konpondu dira (%91,9). %48,6k 
eskertzen duela errotuluak euskaraz egotea eta %43,2k adierazi du ez duela arazorik 
izan.  %8,1ak dio ez duela atsegin. 10etik 1ek ez du atsegin.

BESTE ESTATU BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Munduko beste estatutik etorritako bisitarien artean ere 10etik 9 ondo konpondu dira 
(%89,7). %45,6k eskertzen duela errotuluak euskaraz egotea eta %44,1ak adierazi du 
ez duela arazorik izan. %10,3k dio ez duela atsegin. 10etik 1ek ez du atsegin.

EGOERA SOZIOLINGUISTIKOAREN BERRI EZ ZUTENAK: 2. GALDERAN EZ GENEKIEN 
EZER HONETAZ ERANTZUN DUTENAK

• Aurreko galderan (2. galdera), egoera soziolinguistikoaren berri ez zutela adierazi 
dutenen artean ere, gehiengoa dira ondo moldatu direnak (%43,2) eta errotuluak 
euskaraz egotea eskertzen dutela adierazi dutenak (%27,2). Beraz, egoera 
soziolinguistikoaren berri ez zutenen artean ere gehiengoa ondo moldatu dela dio: 
%70,4.  

• Leitzan Zumaian baino gehiago izan dira ondo moldatu direnak. Leitzan 4tik 3 izan dira 
(%74,6) eta Zumaian 3tik 2 izan dira %66,6). 

• Leitzako kasuan Zumaian baino gehiago dira Tokian tokikoari balioa ematea eskertzen 
dutenak (hurrenez hurren, %33,9 eta %21,2). 

ONDORIOA

• Bisitari gehienak ondo moldatzen dira errotuluak euskara hutsean topatzen dituztenean, 
eta talderik handienak eskertzen du tokian tokikoari balioa ematea. Baina, jarrera hori 
ez dago berdin banatuta jatorriaren arabera sailkatzen baditugu bisitariak, eta, 
Espainiako estatutiko beste komunitate batetik datozenen kasuan, ondoriozta dezakegu 
bi hizkuntza edo gehiago ofizial edo aitortuak dituzten lurraldeetatik etortzen direla 
bisitari gehiago, eta bisitari horiek hobeto ulertzen dutela Euskal Herriko egoera 
linguistikoa. Espainiako estatuko beste komunitateetatik etorritako gehienek ez dakite 
euskara, baina alde handiak daude batzuen eta besteen iritzien artean. Hipotesi bat 
izan daiteke gaitasun linguistikoa ez dela arazoa, kontua ez dela kartela ulertzen duten 
edo ez, baizik eta ideologia linguistikoa, nola bizi duten egoera hori ekarri dituzten 
aurreiritzien edo ohituren ondorioz.   
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• Jatorriaren araberako iritziak, 

Euskal Herritik etorritakoak: 184

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 10 7 17 %9,8

Ondo konpondu gara 33 9 42 %24,1

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 45 70 115 %66,1

Ez dute erantzun 4 6 10 %5,4

Espainiako estatuko beste komunitate batetik: 396

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 48 24 72 %18,8

Ondo konpondu gara 95 79 174 %45,5

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 60 76 136 %35,6

Ez dute erantzun 3 11 14 %3,5

Frantziako estatuko beste komunitate batetik: 39

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 2 1 3 %8,1

Ondo konpondu gara 14 2 16 %43,2

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 16 2 18 %48,6

Ez dute erantzun 1 1 2 %5,1

Beste estatu batetik: 76

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 6 1 7 %10,3

Ondo konpondu gara 20 10 30 %44,1

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 7 24 31 %45,6

Ez dute erantzun 3 5 8 %10,5
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• Erantzunaren arabera: 

Ez dut atsegin: 99

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 10 7 17 %17,2

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 48 24 72 %72,7

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 2 1 3 %3,0

Beste estatu batetik 6 1 7 %7,1

Ondo konpondu gara: 262

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 33 9 42 %16,0

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 95 79 174 %66,4

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 14 2 16 %6,1

Beste estatu batetik 20 10 30 %11,5

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea: 300

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 45 70 115 %38,3

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 60 76 136 %45,3

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 16 2 18 %6,0

Beste estatu batetik 7 24 31 %10,3

Ez dute erantzun: 34

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 4 6 10 %29,4

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 3 11 14 %41,2

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 1 1 2 %5,9

Beste estatu batetik 3 5 8 %23,5
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• Espainiako estatutik etorritako bisitarien datuak. Jatorri nagusia diren 5 komunitateak:

KATALUNIA: 131

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 3 3 6 %4,7

Ondo konpondu gara 25 24 49 %38,3

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 34 39 73 %57,0

Ez dute erantzun 0 3 3 %2,3

VALENTZIA: 72

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 8 4 12 %17,9

Ondo konpondu gara 17 20 37 %55,2

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 8 10 18 %26,9

Ez dute erantzun 0 5 5 %6,9

MADRIL: 62

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 17 5 22 %37,3

Ondo konpondu gara 13 9 22 %37,3

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 5 10 15 %25,4

Ez dute erantzun 2 1 3 %4,8

ANDALUZIA: 37

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 3 4 7 %18,9

Ondo konpondu gara 12 8 20 %54,1

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 2 8 10 %27,0

Ez dute erantzun 0 0 0 %0,0

GAZTELA ETA LEON: 24

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 9 1 10 %41,7

Ondo konpondu gara 6 6 12 %50,0

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 1 1 2 %8,3

Ez dute erantzun 0 0 0 %0,0
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• Espainiako estatutik etorritako bisitarien datuak. Jatorri nagusia diren 5 komunitateak, 
elebidunak eta ez elebidunak multzokatuz gero:

KATALUNIA ETA VALENTZIA: 203

Erantzuna Guztira %

Ez dut atsegin 18 %9,2

Ondo konpondu gara 86 %44,1

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 91 %46,7

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 8 %3,9

ANDALUZIA, MADRIL ETA GAZTELA ETA LEON: 123

Erantzuna Guztira %

Ez dut atsegin 39 %32,5

Ondo konpondu gara 54 %45,0

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 27 %22,5

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 3 %2,4

• 2. galderan, egoera soziolinguistikoari buruz ezer ez zekitela adierazi dutenen artean 
(133)

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 22 15 37 %29,6

Ondo konpondu gara 30 24 54 %43,2

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 14 20 34 %27,2

Ez dute erantzun 3 5 8 %6,0
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4. Zuregana euskaraz zuzendu direnean, nola hartu 
duzu?*

*Galdera hau Zumaian eta Leitzan egin da, Bermeon ez. 

Zumaiako kasuan, erantzuteko laugarren aukera bat eskaini da "Ez dira inoiz euskaraz zuzendu niregana". Leitzan ez 
da aukera hori eskaini. Datuak ustiatzeko, hipotesi bat egin dugu: Leitzako kasuan, inor ez bazaie euskaraz zuzendu, 

ez dutela galdera erantzun. Beraz, datu horiek talde bakarrean sartu ditugu. 

6,6

46,6

46,8
Ez dut atsegin
Ondo konpondu gara
Eskertzen dut, ederra da 
tokian tokikoari balioa ematea

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 28 10 38 %6,6

Ondo konpondu gara 155 115 270 %46,6

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 107 164 271 %46,8

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu* 77 39 116 %16,7

OROKORRA

• 579 pertsonek emandako erantzuna aztertu ditugu galdera honetan irakurketa egiteko. 
Beste 116 pertsonek ez dute erantzun edo euskaraz inor ez zaiela zuzendu erantzun 
dute, hau da, %16,7. Kopuru esanguratsua da eta ez da erraza horren irakurketa 
egitea, ez baitakigu zergatik ez duten erantzun edo euskaraz egingo baliete nola 
erantzungo luketen. 

• 10etik 9 baino gehiagok adierazi dute ez dutela arazorik izan euskaraz zuzendu 
zaizkienean: %93,4.
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• Gehienek eskertzen dute tokian tokikoari balioa ematea (%46,8) edo ondo konpondu 
dira (%46,6). Aukera hori izan da hautatuena talde guztietan Espainiako estatuko beste 
komunitate batetik etorri diren artean izan ezik. 

• %6,6k adierazi du ez duela atsegin inor haiengana euskaraz zuzentzea.

• Leitzan zein Zumaian gehiengoak ez du arazorik izan, baina, Leitzako kasuan, haiei 
euskaraz hitz egitea eskertzen dutela adierazi dute erantzun duten erdiak baino 
gehiagok (%56,7). Zumaian, aldiz, gehiago dira ondo konpondu direla adierazi dutenak 
(%53,4). 

• Zumaian (%9,7) gehiago dira atsegin ez dutela erantzun dutenak Leitzan baino (%3,5).

EUSKAL HERRITIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Euskal Herritik etorritakoen artean, 3tik 2k Eskertzen du lehen hitza euskaraz izatea 
(%66,9) eta soilik %1,8k ez du atsegin.

• Zumaiara zein Leitzara Euskal Herritik joandako bisitari gehienek euskaraz egitea 
eskertzen dutela adierazi dute, baina aldea dago batetik bestera: Zumaian erdiak 
adierazi du iritzi hori (%52,4) eta Leitzan, berriz, 10etik 8k (%81,0). 

ESPAINIAKO ESTATUKO BESTE KOMUNITATE BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Espainiako estatuko beste komunitate batetik etorri diren artean 10etik 9 ondo 
moldatzen da edo eskertzen du (%90,8). 

• Ondo konpondu gara izan da aukerarik hautatuena (%54,8), eta Eskertzen dut aukera 
hautatu dute 3tik 1ek (%36,0). 

• Ongi moldatu edo eskertzen duten hauek gehiago dira Leitzako bisitarien artean. 

• Espainiako beste komunitate batetik etorritakoen artean %9,2k adierazi dute ez dutela 
atsegin haiei euskaraz zuzentzea. Hau da, 10etik 1ek ez du atsegin. 

• Kasu horretan ere, jarrera ez da homogeneoa komunitate guztietan. 5 jatorri 
nagusietako datuak aztertuz gero, komunitatearen arabera aldea dagoela ikusiko dugu. 
Bi hizkuntza ofizial edo gehiago dituzten komunitateetan gehiago dira ondo konpondu 
direnak, nahiz eta, seguruenik, guztietan gaitasun linguistikoa apala izan euskaraz. Alde 
batean izango genuke Katalunia eta bestean Gaztela eta Leon: 

◦ Kataluniatik etorritako bisitari guztiak ondo konpondu dira (%100). %61,2k 
eskertzen duela haiei euskaraz zuzentzea eta %38,8k adierazi du ez duela arazorik 
izan.  Inork ez du adierazi atsegin ez duela. Kasu honetan, Euskal Herritarren 
datuak ere gainditzen dituzte Kataluniatik etorritako bisitariek. 

◦ Valentziatik etorritako bisitarien 10etik ia 9k ez du arazorik izan euskaraz zuzendu 
zaizkienean (%87,7). %61,4k adierazi du ondo konpondu dela eta %26,3k 
eskertzen duela berari euskaraz zuzentzea. %12,3k dio ez duela atsegin. 10etik 1ek 
ez du atsegin.

◦ Andaluziatik etorritako bisitarien 10etik 8 ondo konpondu dira (%83,9). %67,7k 
adierazi du ondo konpondu dela eta %16,1k eskertzen duela errotuluak euskaraz 
egotea. %16,1k dio ez duela atsegin. 10etik 1ek baino gehiagok ez du atsegin. 

◦ Madriletik etorritako bisitarien 10etik 8k ez du arazorik izan errotuluekin (%88,7). 
%66,0k adierazi du ondo konpondu dela eta %22,6k eskertzen duela errotuluak 
euskaraz egotea. %11,3k dio ez duela atsegin. 10etik 1k ez du atsegin. 

22 / 54



AHIZE-AEK hizkuntza aholkularitza
Iztueta, 3 behea 943 327 172 / 630 889 429
20001 Donostia                    ahize@aek.eus

Zumaia, Leitza eta Bermeoko bisitarientzako 
galdetegiaren emaitza orokorrak 2018

◦ Gaztela eta Leondik etorritako bisitarien erdia baino apur bat gehiago ondo 
konpondu da (%60,0). %55,0k adierazi du ez duela arazorik izan eta %5,0k 
eskertzen duela errotuluak euskaraz egotea. %40,0k dio ez duela atsegin. 10etik 4k 
ez du atsegin. 

• Komunitate elebakarrenetan, bi hizkuntza ofizial edo gehiago dituztenen 
komunitateekin alderatuz gero, atseginen ez dutenen ehunekoak 9 puntu egin ditu gora 
eta arazorik izan ez dutenenak 18, baina euskaraz hitz egitea eskertzen dutenen 
kopuruak 32 puntu inguru egin ditu behera. 

• Dena den, kasu honetan ematen duenez, ahozkoaren aurrean dagoen erantzuna, 
errotuluen aurrean dagoena baino hobea da Andaluzia eta Madriletik etorritakoen 
artean. Ez dugu zergatia azaltzeko nahikoa datu, baina erantzun kualitatiboak ikusita, 
pentsa dezakegu euskal herritarren gaztelaniarako lerratzearen ondorioa izan 
daitekeela. 

FRANTZIAKO ESTATUTIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Frantziako estatutik etorritako bisitarien 10etik 9 ondo konpondu dira (%95,0). Erdiak 
(%50,0) eskertzen du errotuluak euskaraz egotea eta %45,0k adierazi du ez duela 
arazorik izan.  %5,0k dio ez duela atsegin. Kontu hartu behar da ia erdiak ez duela 
galdera erantzun (%48,7). Ez dakigu zein izan den arrazoia. 

BESTE ESTATU BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Munduko beste estatutik etorritako bisitarien artean ere 10etik 9 ondo konpondu dira 
(%94,8). %50,9k eskertzen duela errotuluak euskaraz egotea eta %43,9k adierazi du 
ez duela arazorik izan. %5,3k dio ez duela atsegin. Kontu hartu behar da laurdenak ez 
duela galdera erantzun (%25,0). Ez dakigu zein izan den arrazoia.

EGOERA SOZIOLINGUISTIKOAREN BERRI EZ ZUTENAK: 2. GALDERAN EZ GENEKIEN 
EZER HONETAZ ERANTZUN DUTENAK

• 2. galderan egoera soziolinguistikoari buruz ezer ez zekitela adierazi dutenen artean ere 
gehiengoak ez du arazorik %82,5. %52,4k adierazi du ez duela arazorik izan eta 
%30,1ak eskertzen duela errotuluak euskaraz egotea. 

• Errealitate soziolinguistikoaren berri ez zutenen artean %17,5ak ez du atsegin eta 
%22,6k ez du erantzun edo ez zaio inor euskaraz zuzendu.  

ONDORIOA

• Bisitari gehienak ondo moldatzen dira euskaraz zuzentzen zaizkienean. 

• Espainiako estatutiko beste komunitate batetik datozenen kasuan, ondoriozta dezakegu 
bi hizkuntza edo gehiago ofizial edo aitortuak dituzten lurraldeetatik etortzen direla 
bisitari gehiago, eta bisitari horiek hobeto ulertzen dutela Euskal Herriko egoera 
linguistikoa. Espainiako estatuko beste komunitateetatik etorritako gehienek ez dakite 
euskara, baina alde handiak daude batzuen eta besteen iritzien artean. Hipotesi bat 
izan daiteke gaitasun linguistikoa ez dela arazoa, kontua ez dela hizkuntza ulertzen 
duten edo ez, baizik eta ideologia linguistikoa, nola bizi duten egoera hori aurreiritzien 
edo ohituren ondorioz.

• Ematen duenez, bisitariek hobeto onartzen dute euskaraz zuzentzea, errotuluak 
euskaraz egotea baino.    
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• Jatorriaren araberako iritziak, 

Euskal Herritik etorritakoak: 184

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 2 1 3 %1,8

Ondo konpondu gara 37 15 52 %31,3

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 43 68 111 %66,9

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 10 8 18 %4,6

Espainiako estatuko beste komunitate batetik: 396

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 24 7 31 %9,2

Ondo konpondu gara 97 87 184 %54,8

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 49 72 121 %36,0

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 36 24 60 %15,2

Frantziako estatuko beste komunitate batetik: 39

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 1 - 1 %5,0

Ondo konpondu gara 6 3 9 %45,0

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 8 2 10 %50,0

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 18 1 19 %48,7

Beste estatu batetik: 76

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 1 2 3 %5,3

Ondo konpondu gara 15 10 25 %43,9

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 7 22 29 %50,9

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 13 6 19 %25,0
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• Erantzunaren arabera: 

Ez dut atsegin: 38

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 2 1 3 %7,9

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 24 7 31 %81,6

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 1 - 1 %2,6

Beste estatu batetik 1 2 3 %7,9

Ondo konpondu gara: 270

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 37 15 52 %19,3

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 97 87 184 %68,1

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 6 3 9 %3,3

Beste estatu batetik 15 10 25 %9,3

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea: 271

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 43 68 111 %41,0

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 49 72 121 %44,6

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 8 2 10 %3,7

Beste estatu batetik 7 22 29 %10,7

Ez dute erantzun edo Ez dira inoiz euskaraz zuzendu niregana: 116

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Euskal Herritik 10 8 18 %15,5

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 36 24 60 %51,7

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 18 1 19 %16,4

Beste estatu batetik 13 6 19 %16,4
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• Espainiako estatutik etorritako bisitarien datuak. Jatorri nagusia diren 5 komunitateak:

KATALUNIA: 131

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 0 0 0 %0,0

Ondo konpondu gara 27 20 47 %38,8

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 29 45 74 %61,2

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 6 4 10 %7,6

VALENTZIA: 72

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 4 3 7 %12,3

Ondo konpondu gara 14 21 35 %61,4

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 8 7 15 %26,3

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 7 8 15 %20,8

MADRIL: 62

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 2 1 6 %11,3

Ondo konpondu gara 20 15 35 %66,0

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 5 7 12 %22,6

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 7 2 9 %14,5

ANDALUZIA: 37

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 5 0 5 %16,1

Ondo konpondu gara 9 12 21 %67,7

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 1 4 5 %16,1

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 2 4 6 %16,2

GAZTELA ETA LEON: 24

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 6 2 8 %40,0

Ondo konpondu gara 5 6 11 %55,0

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 1 0 1 %5,0

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 4 0 4 16,7
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• Espainiako estatutik etorritako bisitarien datuak. Jatorri nagusia diren 5 komunitateak, 
elebidunak eta ez elebidunak multzokatuz gero:

KATALUNIA ETA VALENTZIA: 203

Erantzuna Guztira %

Ez dut atsegin 7 %9,3

Ondo konpondu gara 82 %46,1

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 89 %50,0

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 25 %12,3

ANDALUZIA, MADRIL ETA GAZTELA ETA LEON: 123

Erantzuna Guztira %

Ez dut atsegin 19 %18,3

Ondo konpondu gara 67 %64,4

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 18 %17,3

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 19 %15,4

• 2. galderan, egoera soziolinguistikoari buruz ezer ez zekitela adierazi dutenen artean 
(133)

Erantzuna Zumaia Leitza Guztira %

Ez dut atsegin 14 4 18 %17,5

Ondo konpondu gara 22 32 54 %52,4

Eskertzen dut, ederra da tokian tokikoari balioa ematea 11 20 31 %30,1

Ez dute erantzun edo ez zaie inor euskaraz zuzendu 22 8 30 %22,6
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5. Bisita honetan zer moduzkoa (izan) da 
euskararekin (izan) duzuen harremana?* 

*Galdera hau hiru herrietan egin da, baina, Zumaiako kasuan, erantzuteko laugarren aukera bat eskaini da "Ez dira 
inoiz euskaraz zuzendu niregana". Leitzan eta Bermeon ez da erantzun hori eskaini. Datuak ustiatzeko, hipotesi bat 

egin dugu: Leitzako eta Bermeoko kasuan, inor ez bazaie euskaraz zuzendu, ez dutela galdera erantzun. Beraz, datu 
horek talde bakarrean sartu ditugu.

Horretaz gain, Bermeoko erantzun aukerek, hasiera berdina izan arren, zehaztapen gehiago zituzten, kasu batzuetan: 
"Ez gaude oso eroso, komunikaziorako arazoak sortu dizkigu", "Atsegin dugu, nahiz eta batzuetan komunikazio 
arazoren bat sortu digun" eta " Asko gustatzen zaigu euskara entzutea eta hizkuntza paisaia euskaraz ikustea".

4,6

41,3

23,1

31

Ez gaude oso eroso
Ez digu arazorik sortu
Atsegin dugu
Asko gustatu zaigu

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 19 10 0 29 %4,6

Ez digu arazorik sortu 148 95 18 261 %41,3

Atsegin dugu 83 60 3 146 %23,1

Asko gustatu zaigu 79 106 11 196 %31,0

Ez du erantzun/inork ez dio euskaraz hitz egin* 38 57 0 95 %13,1

OROKORRA

• 632 erantzun aztertu ditugu (beste 95 pertsonek ez dute erantzun edo inork ez die 
euskaraz hitz egin: %13,1). 

• Bisitari gehienek, 10etik 9k baino gehiagok, ez dute inolako arazorik izan euskararekin 
izan dituzten harremanetan: %95,4.

• Erantzunik aukeratuena izan da Ez digu arazorik sortu (%41,3).
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• Atsegin dugu edo Asko gustatu zaigu erantzun du bisitarien erdiak (%54,1). Hurrenez 
hurren, %23,1 eta %31,0. 

• Beraz, asko gustatu zaiela adierazi dute 10etik 3k. 

• Leitzako kasuan, Asko gustatu zaigu izan da aukerarik hautatuena (%39,1). Zumaian, 
berriz, Ez digu arazorik sortu. Berriro ere ikusten da bisitari tipologian edo 
espektatibetan aldea dagoela. 

• %4,6 adierazi du ez dela eroso sentitu euskararekin izan duen harremanean. 
Gutxiengoa dira jatorri guztietako taldeetan.

EUSKAL HERRITIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Euskal Herritik etorritako bisitarien kasuan, %97,5 eroso daude eta erdiari Asko 
gustatu zaio euskararekin izan duen harremana (%55,7). Gutxi dira eroso sentitu ez 
direnak, 4 pertsona: %2,5. 

• Zumaian eta Leitzan, Asko gustatu zaigu izan da Euskal Herritik etorritako bisitarien 
hautu nagusia. Leitzako kasuan, 3tik 2 dira Asko gustatu zaigu adierazi dutenak.

• Bi herrietan oso gutxi (2 pertsona) izan dira eroso ez daudela adierazi dutenak.

ESPAINIAKO ESTATUKO BESTE KOMUNITATE BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Espainia estatuko beste komunitate batetik etorritakoen artean ere ia denak eroso 
sentitu direla adierazi dute (%96,5). Ez digu arazorik sortu izan da erdiek hautatutako 
aukera (%53,4). Eta azpimarratzekoa da ere Atsegin dutela eta Asko gustatu zaiela 
adierazi dutenak talde handia direla ere: %43,2. Hurrenez hurren, %22,4 eta %20,8. 

• Eroso egon ez direnen ehunekoa apala da: %3,5.  

• Kasu honetan, komunitate guztietan gutxi dira eroso ez daudela adierazi dutenak eta 
Ez digu arazorik sortu da guztietan hautatuena. Baina, bi hizkuntza ofizial edo gehiago 
dituzten komunitateetako bisitarien artean besteetan baino gehiago dira Atsegin dugu 
edo Asko gustatu zaigu aukeratu dutenak. Ikus dezagun: 

◦ Kataluniatik etorritako bisitari guztiek adierazi dute ondo konpondu direla (%100). 
%34,7ri asko gustatu zaie euskararekin izan duten harremana eta %30,5k adierazi 
du atsegina izan dela eta 34,8k ez diela arazorik sortu. Inork ez du adierazi eroso 
egon ez denik. Kasu honetan ere, Euskal Herritarren datuak gainditzen dituzte 
Kataluniatik etorritako bisitariek. Honek ere adieraz dezake, jarrera eta iritziek 
eragin handiagoa dutela gaitasunak baino. 

◦ Valentziatik etorritako bisitarien 10etik 9k baino gehiagok adierazi du ez duela 
arazorik izan euskaraz euskararekin izan dituzten harremanetan (%95,4). 53,8k dio 
ez diola arazorik sortu, %23,1ak atsegina izan dela eta %18,5ak asko gustatu 
zaiola. %4,6k adierazi du ez dela eroso egon euskararekin izan dituen 
harremanetan. 

◦ Andaluziatik etorritako bisitarien kasuan, 10etik 9k ez dute arazorik izan 
euskararekin (%90,1). %66,7ri ez dio arazorik sortu, %15,2k atsegin du eta %9,1 
asko gustatu zaio. Ehuneko bera da, %9,1, eroso sentitu ez direnena.  

◦ Madriletik etorritakoen artean ere 10etik 9k ez dute arazorik izan. Kasu honetan, 
%67,2ri ez zaio arazorik sortu euskararekin izan dituen harremanetan. %13,8k 
atsegin du eta %12,1 asko gustatu zaio. %6,9 ez da eroso egon. 
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◦ Gaztela eta Leongo bisitarien kasuan ere 10etik 9k adierazi du ez duela arazorik 
izan, baina apur bat desberdina da banaketa. %76,0k adierazi du ez duela arazorik 
izan, %4,0k atsegin duela eta %12,0ri asko gustatu zaiola. 

• Berriro ere ikus dezakegu aldea dagoela komunitate hizkuntza ofizial bat baino gehiago 
edo bakarra dutenen artean. Bigarren hauen kasuan, 18 eta 20 puntu apalagoa da 
atsegin edo eskertzen dutenen ehunekoa. 

FRANTZIAKO ESTATUTIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Frantziako estatutik etorritako bisitarien 10etik 8 ez du arazorik izan (%82,4). %32,4k 
atsegin du eta beste horrenbestek dio asko gustatu zaiola euskararekin izan duen 
harremana. Gehiengoa dira. %17,6k adierazi du ez duela arazorik izan.  Beste %17,6k 
dio ez dela eroso egon.  

BESTE ESTATU BATETIK ETORRITAKO BISITARIAK

• Munduko beste estatutik etorritako bisitarien artean ere 10etik 9 ondo konpondu dira 
(%89,9). %33,3k ez du arazorik izan, %27,5 atsegin du eta %29,0ri asko gustatu zaio. 
%10,1ek dio ez dela eroso egon. 

EGOERA SOZIOLINGUISTIKOAREN BERRI EZ ZUTENAK: 2. GALDERAN EZ GENEKIEN 
EZER HONETAZ ERANTZUN DUTENAK

• 2. galderan egoera soziolinguistikoari buruz ezer ez zekitela adierazi dutenen artean ere 
10etik 9k moldatu dira (%92,5). %50,8k adierazi du ez duela arazorik izan. %22,5ak 
atsegin du eta %19,2ri asko gustatu zaio euskararekin izan duen harremana. Beraz, 
3tik 1ek atsegin duela edo asko gustatu zaiola dio. 

• Errealitate soziolinguistikoaren berri ez zutenen artean %7,5ak ez du atsegin eta 
%16,7k ez du erantzun edo ez dira inoiz euskaraz zuzendu haiengana.  

ONDORIOA

• Bisitari gehienek ez dute arazorik izan euskararekin eta erdiak atsegin du edo asko 
gustatu zaio euskararekin izan duen harremana.  

• Espainiako estatutiko beste komunitate batetik datozenen kasuan, ondoriozta dezakegu 
bi hizkuntza edo gehiago ofizial edo aitortuak dituzten lurraldeetatik etortzen direla 
bisitari gehiago, eta bisitari horiek hobeto ulertzen dutela Euskal Herriko egoera 
linguistikoa. Espainiako estatuko beste komunitateetatik etorritako gehienek ez dakite 
euskara, baina alde handiak daude batzuen eta besteen iritzien artean. Hipotesi bat 
izan daiteke gaitasun linguistikoa ez dela arazoa, kontua ez dela hizkuntza ulertzen 
duten edo ez, baizik eta ideologia linguistikoa, nola bizi duten egoera hori aurreiritzien 
edo ohituren ondorioz. 
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• Jatorriaren araberako iritziak, 

Euskal Herritik etorritakoak: 186

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 2 2 - 4 %2,5

Ez digu arazorik sortu 24 10 - 34 %21,5

Atsegin dugu 20 12 - 32 %20,3

Asko gustatu zaigu 38 48 2 88 %55,7

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 8 20 - 28 %15,1

Espainiako estatuko beste komunitate batetik: 420

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 9 4 - 13 %3,5

Ez digu arazorik sortu 103 80 15 198 %53,4

Atsegin dugu 45 37 1 83 %22,4

Asko gustatu zaigu 27 42 8 77 %20,8

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 22 27 - 49 %11,7

Frantziako estatuko beste komunitate batetik: 41

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 5 1 - 6 %17,6

Ez digu arazorik sortu 3 1 2 6 %17,6

Atsegin dugu 11 - - 11 %32,4

Asko gustatu zaigu 9 2 - 11 %32,4

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 5 2 - 7 %17,1

Beste estatu batetik: 80

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 3 4 - 7 %10,1

Ez digu arazorik sortu 18 4 1 23 %33,3

Atsegin dugu 7 10 2 19 %27,5

Asko gustatu zaigu 5 14 1 20 %29,0

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 3 8 - 11 %13,8
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• Erantzunaren arabera: 

Ez gaude oso eroso: 29

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 2 2 - 4 %13,8

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 9 4 - 13 %44,8

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 5 - - 5 %17,2

Beste estatu batetik 3 4 - 7 %24,1

Ez digu arazorik sortu: 261

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 24 10 - 34 %13,0

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 103 80 15 198 %75,9

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 3 1 2 6 %2,3

Beste estatu batetik 18 4 1 23 %8,8

Atsegin dugu: 146

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 20 12 - 32 %21,9

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 45 37 1 83 %56,8

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 11 1 - 12 %8,2

Beste estatu batetik 7 10 2 19 %13,0

Asko gustatu zaigu: 196

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik 38 48 2 88 %44,9

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 27 42 8 77 %39,3

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 9 2 - 11 %5,6

Beste estatu batetik 5 14 1 20 %10,2

Ez dute erantzun edo Inork ez dit euskaraz hitz egin: 95

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Euskal Herritik - 20 - 20 %30,8

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 8 27 - 35 %53,8

Frantziako estatuko beste komunitate batetik - 2 - 2 %3,1

Beste estatu batetik - 8 - 8 %12,3
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• Espainiako estatutik etorritako bisitarien datuak. Jatorri nagusia diren 5 komunitateak:

KATALUNIA: 132

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso - - - 0 %0,0

Ez digu arazorik sortu 20 20 1 41 %34,8

Atsegin dugu 20 16 0 36 %30,5

Asko gustatu zaigu 13 28 0 41 %34,7

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 9 5 - 14 %10,6

VALENTZIA: 74

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 1 2 - 3 %4,6

Ez digu arazorik sortu 18 16 1 35 %53,8

Atsegin dugu 6 9 - 15 %23,1

Asko gustatu zaigu 6 5 1 12 %18,5

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 2 7 - 9 %12,2

MADRIL: 68

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 4 - - 4 %6,9

Ez digu arazorik sortu 20 15 4 39 %67,2

Atsegin dugu 6 2 - 8 %13,8

Asko gustatu zaigu 3 2 2 7 %12,1

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 4 6 - 10 %14,7

ANDALUZIA: 39

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 2 1 - 3 %9,1

Ez digu arazorik sortu 11 10 1 22 %66,7

Atsegin dugu 1 3 1 5 %15,1

Asko gustatu zaigu 2 1 - 2 %9,1

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 1 5 - 6 %15,4
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GAZTELA ETA LEON: 30

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 2 - - 2 %8,0

Ez digu arazorik sortu 11 4 4 19 %76,0

Atsegin dugu - 1 - 1 %4,0

Asko gustatu zaigu - 1 2 3 %12,0

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 3 2 - 5 %16,7

• Espainiako estatutik etorritako bisitarien datuak. Jatorri nagusia diren 5 komunitateak, 
elebidunak eta ez elebidunak multzokatuz gero:

KATALUNIA ETA VALENTZIA: 206

Erantzuna Guztira %

Ez gaude oso eroso 1 %0,7

Ez digu arazorik sortu 59 %39,6

Atsegin dugu 42 %28,2

Asko gustatu zaigu 47 %31,5

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 16 %9,7

ANDALUZIA, MADRIL ETA GAZTELA ETA LEON: 137

Erantzuna Guztira %

Ez gaude oso eroso 9 %7,8

Ez digu arazorik sortu 80 %68,9

Atsegin dugu 14 %12,1

Asko gustatu zaigu 13 %11,2

Ez du erantzun / inork ez dio euskaraz hitz egin 21 %15,3

• 2. galderan, egoera soziolinguistikoari buruz ezer ez zekitela adierazi dutenen artean 
(144)

Erantzuna Zumaia Leitza Bermeo Guztira %

Ez gaude oso eroso 6 3 0 9 %7,5

Ez digu arazorik sortu 29 27 5 61 %50,8

Atsegin dugu 17 9 1 27 %22,5

Asko gustatu zaigu 4 14 5 23 %19,2

Ez du erantzun/inork ez dio euskaraz hitz egin 13 11 0 24 %16,7
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6. Euskarari buruz gehiago jakiteko* 
*Zumaia eta Bermeon bakarrik galdetu da honi buruz. Bermeoko kasuan bisitaren aukera bakarrik eskaini zaie eta 
datuek esanguratasun apala dute, galdetegi gutxik aztertu ahal izan ditugulako. Beraz, Zumaiako datuak aztertuko 

ditugu bakarrik.

Erantzuna Kopurua Ehunekoa Guztira

APPa 70 %32,4 %55,1

Biak: APPA eta Esperientzia edo bisita 49 %22,7

Esperientzia edo bisita 97 %44,9 %67,6

Ez dute erantzun 151 %41,1 %41,1

OROKORRA

• Zumaian 216 pertsonek aukeratu dute euskarari buruz gehiago jakiteko bideren bat. 
Baina, 151 pertsonek ez dute galdera erantzun (%41,1). Kopuru handia da, 10etik 4. 
Kontuan hartzeko modukoa edozein erabaki hartu aurretik. Frantzia eta beste estatu 
batzuen kasuan, gehiengoak ez du ezer hautatu. 

• Erantzun dutenetatik, 97 pertsonek bisitaren aukera bakarrik hautatu dute (%44,9) eta 
70 pertsonek APPa bakarrik (%32,4). Beste 49 pertsonek biak hautatu dituzte (%22,7). 

• Beraz, guztira, 146 pertsonek euskararen inguruko esperientzia edo bisitaren aukera 
hautatu dute (%67,6) eta 119 pertsonek APParen aukera (%55,1). Euskal Herriko 
bisitarien kasuan izan ezik (bi aukerei bozka kopuru bera eman dietelako), 
gainontzekoek esperientzia edo bisitaren alde egin dute, nahiko nabarmen.... 
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• Jatorriaren araberako iritziak, 

Euskal Herritik etorritakoak: 92

Erantzuna Kopurua Ehunekoa Guztira

APPa 21 %41,2 %58,8

Biak: APPA eta Esperientzia edo bisita 9 %17,6

Esperientzia edo bisita 21 %41,2 %58,5

Ez dute erantzun 41 %44,6 %44,6

Espainiako estatuko beste komunitate batetik: 206

Erantzuna Kopurua Ehunekoa Guztira

APPa 43 %33,1 %56,2

Biak: APPA eta Esperientzia edo bisita 30 %23,1

Esperientzia edo bisita 57 %43,8 %66,9

Ez dute erantzun 76 %36,9 %36,9

Frantziako estatuko beste komunitate batetik: 33

Erantzuna Kopurua Ehunekoa Guztira

APPa 3 %17,6 %52,9

Biak: APPA eta Esperientzia edo bisita 6 %35,3

Esperientzia edo bisita 8 %47,1 %82,4

Ez dute erantzun 16 %48,5 %48,5

Beste estatu batetik: 36

Erantzuna Kopurua Ehunekoa Guztira

APPa 3 %16,7 %38,9

Biak: APPA eta Esperientzia edo bisita 4 %22,2

Esperientzia edo bisita 11 %61,1 %83,3

Ez dute erantzun 18 %50,0 %50,0
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• Erantzunaren arabera: 

APPa: 119

Nondik Kopurua Ehunekoa

Euskal Herritik 30 %25,2

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 73 %61,3

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 9 %7,6

Beste estatu batetik 7 %5,9

Esperientzia edo bisita: 146

Nondik Kopurua Ehunekoa

Euskal Herritik 30 %20,5

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 87 %59,6

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 14 %9,6

Beste estatu batetik 15 %10,3

Ez dute erantzun: 151

Nondik Kopurua Ehunekoa

Euskal Herritik 41 %27,2

Espainiako estatuko beste komunitate batetik 76 %50,3

Frantziako estatuko beste komunitate batetik 16 %10,6

Beste estatu batetik 18 %11,9
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7. Ezer aipatzeko? Besterik esan nahi? Zeozer aipatzeko 
badaukazu, aipatu ondoko lerroetan:

289 ohar idatzi dituzte. Zumaian 128, Leitzaldean 154 eta Bermeon 7. 

Sei ikurren bitartez sailkatu ditugu jasotako iritziak: Plus (+) bat, bi edo hiru jarri diegu 
positiboak diren iruzkinei eta minus (-) bat edo bi negatiboei. Bikoitza jarri diegu hizkuntzari 
zuzenean lotuta daudenei erantzun positibo edo negatiboei eta Plus hirukoitza euskararen 
aldekotzat hartu ditugunei. Galdera ikurra (?) idatzi dugu esanahia argi ez dugunen kasuetan.

BALORAZIO OROKORRA

+ + +   66 ohar
• Mezu gehienak positiboak dira.

• 4 aldiz gehiago dira euskararen aldeko 
mezuak kontrakoak baino (66 eta 16).  

• Jende batentzat balio handiko kontua da 
hizkuntza eta kulturarena. Bereizgarria 
eta balio erantsia. Bereziki lurralde 
elebidunetatik datozenentzat.

+ +  47 ohar 

+ 131 ohar

-   12 ohar

- -   16 ohar

?    17 ohar

OHARREN ZERRENDA

Erantzuna Sailkapena

Euskara gutti entzuten den hiri batetik etorririk, eskertzen da euskara kalean 
omnipresente duen hiri batean egotea + + +

Me encantaría aprender el idioma + + +

Keep teaching your beautiful language in schools and in daily life. Never loose 
it, keep speaking. Please it is so important. + + +

Nos ha sorprendido gratamente la gran cantidad de personas que hablan en 
euskera, no es lo que cuentan los medios. + + +

Actualmente vivo en Pamplona por lo que tengo ganas de aprender euskera al 
escucharlo día a día. + + +

Es un país molt bonic, que valora molt i cuida les seves costumes i llengua. 
Sempre que podem, tornem aci. + + +

It is extremely difficult to understand as it is very different from spanish, so 
having things in our language is useful. + + +

E.Han euskaraz + + +
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Erantzuna Sailkapena

You are living in a beautiful and vivid place and we enjoyed getting to know a 
little bit. + + +

Las lenguas autóctonas se han de preservar y fomentar su uso desde la 
escuela. Es importante que desde los estamentos públicos se utilice como 
idioma principal para dar ejemplo al resto de la población y que su uso se viva 
con normalidad.

+ + +

Es muy importante fomentar el uso del euskera ya que es la lengua autóctona 
y es la que está en peligro. ¡Viva Eusalherria..! + + +

I'm half Basque (and speak it), but I don´t speak spanish so I like it, its 
important and I think it should be promoved. + + +

Creo que es absolutamente lógico y normal que en el País Vasco la gente hable 
el idioma autóctono. Creo que no tiene mucho sentido hacer una encuesta 
sobre este tema, porque lo último que faltaba es que la población su uso al 
gusto del turista.

+ + +

We really love it here. What we need we understand from the basque 
language. You have been friendly and we appreciate it. + + +

Es muy respetable que hablen es su idioma, si se sienten independientes de 
España. + + +

No es pot perdre les costums. I preguntan s'arriva a tot arreu + + +

Euskaldunak gara + + +

El plurilingüismo enriquece la convivencia + + +

Euskalduna gera + + +

"La gente al ver que no sabíamos Euskara, nos hablaba en castellano, así que 
no hemos tenido problema. Es bonito escuchar a la gente hablar Euskera" + + +

Me ha gustado mucho la experiencia de visitar Euskadi. Pienso que la lengua 
hay que conservarla y aprenderla en el Estado Español. Gracias por todo + + +

Como soy flamenca tengo mucho respeto por los idiomas "minoritarios" y nos 
molesta cuando los extranjeros piensan que en Bélgica solo se habla francés.

A veces no sé si sería mejor intentar conversar en inglés porque así por lo 
menos demuestro que sé que no es obvio/normal conversar en castellano. 
Eskerrik asko!"

+ + +

Hacéis sentir al viajero como en casa. Seguid haciéndolo así de bien!! Ningún 
problema con el idioma en absoluto + + +

Lo de la aplicación sería una buena idea ya que podríamos aprender Euskera y 
facilitar todo + + +
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Erantzuna Sailkapena

Agradecemos los carteles en los dos idiomas y que la gente nos hable en 
castellano. Por nuestra parte intentamos aprender palabras, aunque nos 
resulta muy difícil. Esta bien que se mantengan tanto las tradiciones como el 
idioma, pueden estar orgullosos

+ + +

Entendemos que se hable euskera, es lógico y nos parece bien. Por otra parte, 
hemos sido nosotros los que nos hemos dirigido a los demás y siempre nos han 
respondido en español.

+ + +

Si buscas en Internet, te puedes informar sobre el idioma. No es necesario 
nada de lo anterior, aunque puede ser que a alguien le interese + + +

Me parece perfecto que en cada sitio se hable en el idioma propio, al igual que 
me parece correcto que cuando pido información se me facilite en el idioma 
que comprendo si el informador lo conoce

+ + +

Euskera dugun ondarea dela eta zaindu beharrekoa + + +

Os admiro por haber mantenido el idioma durante tantos años y a pesar de 
tantas dificultades. + + +

Los que hablamos 2 lenguas, no nos crea ningún problema/trauma que nos 
hablen otro idioma. Respetamos las dos culturas. + + +

Podría ser util per fer certes traduccions + + +

Más ofertas de clases de euskera para extranjeros + + +

Pentsatzen det eskursioak egiteko aukera gutxi daudela, Hemen Zumaian 
gehienak beste hizkuntzetan ematen dute. + + +

El euskera es un idioma muy bonito y espero que en otros sitios se hable tanto 
como aqui. + + +

Gora euskara, Euskaleherrian Euskaraz + + +

No se Euskera pero es mi idioma y es precioso ke se hable y eskutxarlo. Euskal 
Herria oso polita da. + + +

Etxean bezala sentiarazten nau euskara hain presente egoteak kalean, 
ostatuetan...Segi horrela eta gora Euskal Herri euskalduna! + + +

Nosotros somos vascos, pero no vascos parlantes. Nos gusta que se hable en 
euskera. Ezkero asko + + +

Euskara maite dugu, gure hizkuntza da eta defendatu beharra daukagu + + +

Segi horrela. Leku paregabea zein polita ta euskalduna + + +

Seguiu mantenint L'euskera! + + +
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Es una lengua que me gusta. Animo a promover su aprendizaje para las 
personas a las que nos gusta. Eskerrik asko + + +

Aunque no lo entienda, considero lógico y bonito que se valore la propia lengua + + +

Venimos de una comunidad bilingüe. Valoramos muy positivamenteque las 
lenguas autoctonas tengan futuro y peso en la sociedad + + +

En Goizueta todos los vecinos con los hemos tratado han hecho lo posible por 
ayudar, agradar y hacer que nos sintamos cómodos en la localidad. Gente muy 
muy amable con la que el euskera no ha sido impedimento alguno para 
relacionarnos

+ + +

El Euskera aporta un valor añadido a la riqueza visual y cultural de esta tierra. + + +

Es muy interesante el valorar vuestras costumbres, idiomas, lenguaje. Teneis 
una maravilla de localidad + + +

El euskera lo deberiamos hablar mas en España, es una pena que nie el rey ni 
el presidente,...hablen ni una palabra. La diversidad de idiomas y costumbres 
es algo que nos hace grandes a todos. Eskerrik asko.

+ + +

We can`t understand when people speak in basque, but we think it`s beautiful 
value your language + + +

We have enjoyed the exposure to the basque language. We come from a 
country where our native language (gaelic/irish) is not commonly usedby 
citizens, so for us, it is a very nice experience to see your language being 
actively used! Thank you.

+ + +

We like the fact that you are proud of your language. Please cherish this and 
your Basque identity + + +

Felicidades! Que importante darle valora su cultura y mostrarla a los visitantes. 
Adelante. + + +

Nire helburua zen euskaraz hitz egitea orain arte dena ongi dabil. Leku ederra 
denez, agian hona itzuliko nuke + + +

Keep your language. Keep your culture. Share it with others + + +

El euskera es un idioma precioso y es admirable su conservacion y promocion. 
Pero al mismo tiempo por su origen es incomprensible para los hablantes de 
lenguas latinas. En aquellos casos en los que la informacion es importante es 
necesario que conste en el otro idioma oficial.

+ + +

El vasc no ès una llengua que poqum comprendre, vuill dir per entendre'us, 
però la valorem amb gran respecte, i ens agrada que la promocionim. La 
llengua nomès morirà si el poble no la parla!! Una abraçada!

+ + +

Cap problema ès molt important la diversitàt. Valoramos la diversidad cultural + + +
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Vive y deja vivir. Cada cual que utilice el idioma que quiera + + +

"euskadi independència. Galiza independència. Forzas que teder un camino 
moy longo que recorrer e se non vos independizades españa vos intentará 
fastidiar para que prevalezca o castellan e perdades a vosa cultura. Non vos 
rindader e loitar ata o final. Apertar. Firmado: galiza."

+ + +

Con buena voluntad, todos nos entendemos. Gora Euskal Herria. Viva 
Andalucia + + +

It would be good to have some guides to pronunciation of Basque. + + +

It is nice to value your own language and culture + + +

Accueil tre sympas. Mais manque d'info en Francais. Continua a sauvegarder 
votre langue. Amicalement. Pascal + + +

I understand you use your own language first, it would have been nice maybe 
to speak a little bit of some other languages as well in a touristic setting. But it 
was nice as well this way. And people being friendly is the most important 
thing. Communicating with "hand & feet" is also funny.

+ + +

Estamos completamente a favor de conocer otras culturas y otros idiomas + + +

No entiendo euskera pero me interesa la cultura y la identidad vasca (como 
cualquier otra). El Euskera es genial para Euskadi y sus gentes pero los 
vascos/as deben comunicarse con más gente. Hay sitio para todo

+ + +

La gente ha sido muy amable en euskera y en castellano. + +

Es una maravilla el trato amable de la gente y nos hemos encontrado muy a 
gusto. Es bueno disponer de información también en castellano. Volveremos + +

Es bueno compartir los dos idiomas, conocer es aprender también. + +

Molt + +

Hemos tenido la suerte que la gente que hablaba en euskera ha cambiado al 
castellano para entendernos + +

L’asturiam llingua Oficial. + +

¡Gora Zumaia askatasuna! + +

¡Gora Euskal Herria! + +

Lo importante es el respeto y poder comunicarse como sea. + +

Prefiero que esté en dos por lo menos + +
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En general, a pesar de las diferencias lingüísticas la gente autóctona nos ha 
tratado de forma cordial y correcta. + +

Correcte. Sempres es bó tenir noves experiences + +

Nos adaptamos todos mutuamente + +

Hem valorat molt; recilleu molt be. Tot molt be. Mout educats. Turismo molt 
respectuos + +

I speak a little spanish, but not basque at all. Therefore I am thankful that the 
basque people are willing to speak spanish to me. I do support the Basque 
independent 

+ +

Not in basque, but yes about basque + +

Gora Zumaia eta zumaiatarrak + +

Mientras el País Vasco siga siendo parte del Estado español considero oportuno 
que los carteles sigan estando en castellano y en euskera. Al ser una lengua 
tan diferente resulta muy difícil entender lo que pone si sólo está en euskera. Y 
aunque se convirtiese en un país independiente también me parece 
aconsejable que mantengan los dos idiomas.

+ +

Euskera bien. Castellano también. + +

Me parece muy bien que en mucha información turística, se respeten las otras 
lenguas del estado. + +

Me ha parecido extraño encontrar indicaciones de : Euskal Herria-Basque 
Country. Pero agradezco encontrar la información en las otras lenguas del 
estado español.

+ +

El pueblo es precioso, el ambiente agradable de los vecinos nos ha gustado que 
haya muchos niños también. El paisaje y contraste montaña-playa es 
impresionante. Me parece bien que estéis orgullosos de vuestro idioma, cultura 
y raíces (Valencia comparte ese espíritu también), pero no me ha gustado que 
algunos carteles estén solo en inglés y en euskera, porque los españoles que 
venimos a visitaros podemos no entender ninguno de los dos idiomas, así que, 
por ahora y aunque sea por cortesía, podían estar también en castellano.

+ +

Todo estupendo. Si no lo entiendo, le digo por favor en Castellano gracias + +

El trato y el idioma español, para comunicaciones ha sido bastante aceptable, y 
la estancia en Zumaia agradable + +

Todos los idiomas tiene su encanto y es una riqueza para el pais, Euskera, 
Gallego, Valenciano, Catalan. Pero no todos los entendemos y el castellano si. 
Las personas da igual la procedencia todas tenemos facilidad para el 
entendimiento, para entender y hacernos entender.

+ +
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Interesting, but as an english speaker I need to concentration learning spanish + +

Gràcies per la vostra sensibilitat cap al català. Ens a agradat molt trobarn-nos 
els ròtuls i plafons traduit a la nostra llengua. + +

Eskerrak holako galdetegia prestatzeagatik + +

Bakarrik holan jarraitzea. Bizkaietik (sinadura) + +

El idioma es gracioso + +

Les llengües són molt valuoses, s'han de respectar i conservar, i ensenyar als 
nens + +

ES IMPORTANT I NECESARI CONSERVAR LA LLENGUA I NO DEIXAREL 
CASTELLÀ PRENGUI IMPORTÀCIA. vISCA CATALUNYA LLIURE! GORA EUSKAL 
HERRIA!

+ +

VISCA LA TERRA I LA CONSERVACIÓ CADA TERRITORI + +

No hemos tenido ningún problema porque la gente es muy agradable y se 
adapta al español, igual que nosotros en Catalunya, y por eso lo aceptamos 
perfectamente porque nos pasa igual cuando un bascohablante viene a 
Catalunya. Me parece perfectísimo pero que se hable tanto Catalán como 
Euskera como Galego, es una seña de identificación de la comunidad donde se 
vive.

+ +

Me sorprende ver que se hable dos idiomas a la vez en una conversacion y se 
entienda a todos los interlocutores. Eso si es bueno!! Precioso su pueblo + +

Al hablar nosotros Castellano, no nos han respondido en euskera. Así nos 
hemos entendido bien + +

Me parece estupendo que el euskera se hable y se use mayormente para todo, 
pero cuando venimos de fuera no nos enteramos de dónde estamos o cuales 
son las cosas que se puede visitar

+ +

En cuanto hemos hablado en español nos habéis contestado en español, con lo 
que no ha habido ningún problema. El trato ha sido agradable. + +

Todo muy bien, el trato cordial y nos han hablado en castellano. Gracias. + +

Estancia estupenda, pueblo precioso, solo nos han hablado en castellano por lo 
que no hemos tenido ningun problema con el idioma. Me parece estupendo que 
cada pueblo mantenga sus costumbres siempreque no impida que el turista se 
sienta incómodo. Por nuestra parte genial!!

+ +

Ha sido agradable escuchar el euskera y no hemos tenido problema para 
comunicarnos con las personas de este pueblo ni alrededores, especial atención 
con el acogimiento que hemos tenido, comercios, restaurantes, etc.

+ +
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No hemos tenido problemas con el Euskera porque siempre se nos han dirigido 
en castellano es de logica si es el castellano un idioma comun en Valencia 
tampoco nos dirigimos en Valenciano al que no lo entiende. Agur/ Adeu/Adiós

+ +

Se agradece la disposición de la gente para hablarte en castellano, asi el 
respeto es mutuo. + +

Leitza ens a agradat molt. Ens hem sentit be i molt acollits. Molt agraits inclús 
de que haguen el detall de donar-vos l'encuesta en català. Gràcies per tot!. 
Juanma y Sandra

+ +

La diversidad idiomática se agradece, por ello, PARA APRENDER, se debería 
rotular en todos los idiomas de los visitantes. Si solo se rotula en lengua 
desconocida, no se tiene oportunidad de aprender. Todas las lenguas son 
dignas de aprecio.

+ +

"La estancia en el hostal "" Musunzar"" fue genial.

- acogida +++

- comida+++

- consejos de visita +++

- habitacion +++

( la gente nos hablaba en castellano entonces no hemos tenido problemas de 
comprehension)

+ +

Aunque hablan eusquera toda la población en cuanto hablamos en castellano 
las respuestas son en nuestro idioma todo el mundo muy amable. + +

Muchas gracias. Me ha encantado la experiencia. El contenido de la explicación 
está muy bien creado, estructurado. +

Un lugar aconsejable +

Que nos encanta Euskal Herria +

El Pais Bsac és una terra molt bonica i espero tornar en futures ocasions. +

La amabilidad de las personas es digna de tener en cuenta. Eskerrik asko +

Eskerrik asko. +

Personel sympe! Gracies +

C’etait genial! Très interessant et chateaureux! +

Merci pour l’acuail +

Todo ha sido perfecto. +
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Hemos disfrutado de la estancia muy bien todo, +

Estupenda zona, gente muy agradable, buena gastronomía. ¡Volveremos! +

Bonito pueblo +

Yo no he tenido problemas porque todo el mundo nos ha hablado en castellano. +

Gracias +

La visita ha sido muy agradable, hemos disfrutado mucho del entorno, 
acogimiento, costumbres y gastronomía. +

Zumaya ens ha semblat un poble molt bonic i amb les seves festes i el camping 
ens a agradat molt i el personal i la metaja molt bó. Agur bai. +

Hem valorat molt: el reciclatge que feu al país vasc,  i l’ho net que tenia els 
carrers. +

Jende askori ongi etorriko litzaioke +

Toki ederra eta momentu goxo bat pasatu dugu hemen. +

Toki ederra da eta momento ona pasatu dugu. +

Paysage exceptionel +

Tres jolie ville! +

Ciudad y gente muy agradables, volveremos con mucho gusto! +

Zumaia is a nice town. Nice people, Beautiful nature. +

Una experiencia molt positiva. Sens dubte tornarem. +

Hemos tenido una experiencia guiada y ha sido positiva, me ha gustado. +

All ok +

El pueblo es muy bonito +

Participamos en un intercambio escolar. ¡Oso ondo! +

Nos ha gustado mucho Zumaia +

La explicación, muy curiosa, nos ha gustado mucho +

Oso polita eta azalpenak oso ondo. ZORIONAK TXALO BAT +
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La explicación muy sencilla y agradable +

Muy buena explicación bien explicada y sencilla: fácil de entender +

Hemos disfrutado del viaje y que era el fin del mismo +

Gracias +

El paisaje, ha sido muy bonito, con unas vistas impresionantes y aunque en 
Cataluña también hay mucho verde, nos ha sorprendido el paisaje y los valles 
tan verdes. También nos ha llamado la atención las construcciones de las casas 
en esta zona.

+

Euskarri kasko +

Gracias! Eskerrik Asko +

Preciosa la zona. Muy acogedora la gente de Zumaia. Muy acogedora la gente 
de Sta Klara. +

En todo momento preguntas bares etc. nos comunicamos en castellano. +

Nos ha encantado disfrutar estos días por este país tan bonito que tenéis. +

gente amable! +

beaucup des marches monteès mais très bien +

Très bonnes visites +

Très bonne visite, surtout grâce à Violeta +

bonne visite on a beaucoup apprecié +

cette sèjour qui nous a permis de connaître un peu de l'histoire des petits 
villagesde pêcheurs du le côte basques - gens très sympathiques- et nous 
reviendrons.

+

Zalantzarik gabe, biziko nintekeen herri bat +

Nos ha parecido un pueblo muy bonito, muy limpio y la gente de lo más 
agradable también +

Ez. Oso gustora egon gara +

Herri ederra eta jende ederragoa. Bueltatuko gara +

Oso herri polita da, eta zaindua. Oso garbia, eta turismo bulego hau oso ongi 
dago +
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Guztion arremanarekin poz egon gaude, eta zihur berriro etorriko gara 
Leitzara. Nahiz eta eguraldia ona ez egin atsegin dugu herria eta gauza asko 
ikusi barik utzi dugu. Mila esker guztiagatik eta urrengora arte.

+

Leku ederra. Berriro bueltatuko gara +

Se esta genial gracias por todo +

Herri oso polita. Jarraitu lanean. Eskerrik asko! Ilusio handia egin dit ikurrina 
hemen ikustea Nafarroarenaren ondoan. +

Oso herri polito da eta atzegin dut. Bueltatuko gara. Eskerri asko. Musu haundi 
bat. Firmatuta: XXXX XXXXX +

Aupa zuek! +

Herri polita benetan. Esker mila!!! +

Herri polita! +

Etxe politak eta zainduak ikusten dira. Aioo beste bat arte +

Zuen  Herria oso oso "politta" iruditu zaigu +

Eskerrik asko +

Sempre que venim, ens sentim molt bé. És la quarta vegada que venim, 
tornarem. +

Nos ha gustado mucho ver balcones con senyeres estelades. Lo único que no 
nos ha gustado del pueblo ha sido la casuna de los txakurras  maketos pero 
como sois un país ocupado  ( como Catalunya) sabemos que no es vuestra 
culpa. Ojalá se marchen pronto esa gente...Alde hemendik! GORA EUSKAL 
HERRIA ASKATUTA! VISCA CATALUNYA LLIURE!  JO TAKE IRABAZI ARTE!

+

Agrair L' hospitalitat de la gent del poble +

El pueblo es precioso, sus gentes muy amables, muy cuidado y adornado con 
flores todo el pueblo, comida buenísima. Estamos encantados de haber 
conocido ésta tierra . Volveremos seguro

+

Esperamos volver! +

Visca la Republica +

¡ Navarra! Formidable Autentica Unica +

Persones molt agradables, ens han ayudat moltísimin, quan hem tingut dubtes. 
Catalunya i Euskadi som germans!! +
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Nos ha encantado el pueblo. Gracias +

Tothom ´és molt agradable i ens han ajudat moltíssim. Todo el mundo es muy 
agradable y nos han ayudado muchísimo +

La gent es agradable pero no saven fer bikini. +

El pueblo es muy bonitoy con restaurantes donde se come excelentemente +

Visca Catalunya i Pais Basc!! +

Pueblo precioso, gente agradable. +

GORA! +

Un poble molt bonic!! +

Es muy bonito y la gente es muy amable +

Euskal Herria es impresionant, per cultur perarrels... +

Nos han parecido muy amables las personas de aqui +

Es un poble molt bonic; la gent molt agradable +

Me ha encantado el viaje +

Todo genial. Sabíamos donde veníamos. Gracias! +

"Amabilidad del personal del servicio de restauracion. Ayuda prestada por las 
personas a las que he preguntado cuando lo he necesitado." +

It´s a really nice place to visit +

El sitio es precioso y si algun dia pudiera me vendria a vivir aqui +

Gracias por todo +

Bonito lugar +

Tienen un pueblo muy bonito y su gente es muy amable. La casa de Amaia, 
casa  Peustenea, es una maravilla y su trato muy agradable. Sin ninguna duda 
recomendaré su visita.

+

Ezkerrikasko +

Nada es muy bonito y diferente +
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Me encanto...!! +

Gracias. Zorionak +

Todo estupendo gracias y esperamos volver pronto. +

Me encanta Leiza!! +

La estancia ha sido agradable. Gracias +

El pueblo nos parece precioso. +

Volveremos. Gora Leitza +

Nos ha encantado el pueblo. Repetiremos +

Un pueblo precioso, la gente muy amable. Lo recomendamos +

La gente de estas zonas son lo mejor. Nos lo hemos pasado bien. Repetiremos +

Un pueblo único,una belleza diferente. Volveremos. Desde Mallorca con amor. +

La gente muy hospitalaria y receptiva. Felicitaciones y lo mejor para ustedes. 
Xxxxx Xxxxxxxx de Córdoba, Argentina. xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com +

Gracias +

We have found people very friendly and welcoming. Thank you +

The basque people we have met are extremely helpful and friendly +

Beautiful, Friendly Bassque Country! +

We felt really good. Great people and great country! +

Buen servicio, personas amables +

Yes, Leitza I liked so much! +

Es un pueblo precioso. Debia de haber mas armonía. ¡ Vivimos dos dias! +

Eskerrik Asko! Molt maco. +

Nire ustez Leitza oso herri polita da. Itzuliko gara! Eskerrik asko!! +

Deskubrimendua izan da, plazera. Kasualitatez etorri gara. Eta gustura egon 
gara eta beste batzuei esango diegu zer aurkitu dugun hemen +
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Tornarem aviat, em estat molt a gust +

Catalunya + Euscadi= Bona gent! +

Una zona molt agradable. Un país bonic, diferent al nostre però igualment 
acollidor +

La carretera d'accés podría tenir un metre mès d'amplada. Hem estat molt be. +

Vine a Leitza en busca de mis origenes, mi abuelo Xxxxxx Xxxxxx, quisiera 
saber más en qué casona vivía. Le dejo un mail xxxxxxxxx@gmail.com. El 
hotel Musunzar muy buena atención y como tito. Gracias. Xxxxx Xxxxx 
Xxxxxxx

+

Pleas remember that many people in the UK oposse Brexit. The EU may have 
some facults but it has broght peace and prosperity. It is vital that the UK 
continues do than positive relations with Spain and the Basque Country.

+

It is a beautiful area to visit +

Muchas gracias por todo. Es muy bonita la naturaleza espectacular y gente 
muy amable. Un saludo, y volvere a visitarles +

Tres bon accueil. Tres sympatique +

Todo muy bien!!! Recomendaremos este pueblo!" +

Ha sido todo excelente +

It would be interesting to be in Bermeo during festivals. Any 
demonstrations/classes and food, history of buildings/people/ livenhood could 
be interesting

+

Nos ha parecido todo perfecto, nos ha encantado. Lo único "malo", el tiempo 
que no acompañó mucho. Muchas gracias. XXXXXX. +

Nos han faltado playas para ir con nuestra perrita. -

On n’a pas réussi à aller à la plage. Touts les places de parkings etaient 
réservées aux habitants -

Hemos intentado seguir alguna ruta andando en Zumaia y hemos echado en 
falta algunas indicaciones para seguir el camino. -

El punto que no me ha gustado es el tema del aparcamiento, que no se pueda 
aparcar en toda la zona centro y menos lo de residente. Que a los turistas no 
queda claro, pues las rayas son blancas y deberían estar pintadas en otro 
color, ya que las señales tampoco está claro y que las multas son excesivas.

-
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El tema del aparcamiento a mi modo de ver os habéis montado el garaje en la 
calle,  por ser del pueblo. No he visto esto en ningún sitio y la señalización no 
está clara.

-

Esta encuesta no tiene nada que ver con el Flisch -

La anterior pregunta no tiene contestacion adecuada -

Ez dena ondo -

indications mès exacts; quilometres que hi ha fins un altre punt. -

Falta información turística de algún guía autóctono. No hay nadie en la oficina 
de informac. y turismo. -

En el pueblo falta señalizacion, en el idioma que sea -

Hi, agraeixo molt que els carteels d'informació estiguin escrits en català. Això 
no obstant es tracta d'una traducció literal del castellà que es pot millorar. Si 
volem, en el futur us puc fer les traduccions. (naturalment de forma gratuita). 
xxxxxxxxxx@gmail.com. Xxxxxx Xxxxxx.

-

Lo único malo ha sido cuando nos hemos encontrado con alguna señal escrita 
solo en euskera y no la hemos entendido, pero por lo demás no ha habido 
ningún problema porque siempre nos han atendido amablemente en español.

-  -

No, por que no entiendo nada (aurreko galderaz ari da) - -

Las señales y comentarios en carteles turísticos a veces sólo están en euskera 
y creo que deberían estar también en español. - -

Porque no se entiende nada - -

Las personas con las que hemos hablado han sido agradables de trato y nos 
han contestado en español. Hemos visto indicaciones en Euskera y en inglés, 
pero no en español, lo veo un error dada la situación geográfica que tiene 
Zumaia. Elegimos venir por aquí por la belleza del lugar, pero el idioma fue un 
gran impedimento que tuvimos en cuenta. Finalmente hemos tenido suerte con 
las personas con las que hemos hablado. En Cordoba hay indicaciones en más 
idiomas a parte del inglés. Los lugares turísticos deben (ez da gehiago ikusten, 
orria mozten da)

- -

No entendemos nada de nada. - -

Hablamos castellano, inglés y francés. Pero euskera no es comprensible, como 
catalán o gallego. Nos impide la comunicación - -

El castellano es el idioma oficial, yo lo prefiero - -

No - -
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No tengo curiosidad - -

No me parece bien que se rotule solo en vasco, por respeto a los que no hablan 
vasco, ya sean de Leitza, del resto de Euzkadi o del resto de España, debería 
rotularse todo bilingüe.

- -

Excluyente - -

Sería bien que también se hablase ingles - -

Las cartas de los menus no las entendemos. Sería recomendablealguna carta 
en castellano o catalán o... - -

En el museo de piedra casi no hemos entendido nada. Nos hubiese gustado 
que ya que todos alli hablaban en castellano y no todos en Euskera, las 
explicaciones hubiesen sido en Castellano.

- -

Harritu egin na, nahiz eta euskaraz jakin zenbatek egiten duten gaztelaniaz, 
batez ere adin helduetan. - -

Traductor ?

Nada ?

Cuando la marea esté más baja ?

Ens ha fet gracia veure com unes nenes a les quals hem demanat per on pujar 
cap a l'esplèsia tenien els mateixos " problemes" que tenim nosaltres per parlar 
en castellà.

?

Ez ?

Ez ?

Es el pueblo quien elije al alcalde y es el alcalde quien elije al pueblo. Bon dia! 
Firmatue: XXXXXX XXXXXX ?

Jarri pantaila haundi bat irudiekin ?

Ez ?

Ez ?

Visca Catalunya! ?

Hemos venido a ver la casa de Ocho Apellidos Vascos ?

Lau lagun gara. Bat euskalduna Londresen bisitzen hiru Valladolidetik. ?
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He venido a conocer donde se filmo: 8 apellidos vascos ?

Iune! ?

Popo ?

Espanyols, mai independentistes ?
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