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1 SARRERA 
EMUN aholkularitzak euskara zerbitzua eman du Lekeition 2013tik 2017ra bitartean. Epealdi horretan UEMAK Eragin Linguistikoaren Ebaluazioak egiteko proposamenak sustatu ditu udalerri euskaldunetan, tartean Lekeition.  Izan ere, 2016an Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO) berrikuspenerako partaidetza prozesuan aritu dira Lekeition, eta testuinguru egokia egon da aurrera begira jarri eta Lekeitioko euskararen erabileran inpaktua izan dezaketen proiektuak identifikatzeko. 
Tartean Lurraldea eta Hizkuntza gradu-ondokoan parte hartu dugu Amaia Balda eta Igone Bastarrikak EMUNetik, eta aukera ona iruditu zaigu Lekeition eskaintzen dugun zerbitzuaren osagarri gisa, Eragin Linguistikoaren Ebaluaketa egitea Lekeition. 
HAPOaren aurrerakina izan da lana egiteko abiapuntua, baina dokumentua aztertuta eta Lekeitioko udalarekin horrela adostuta, turismoaren eragina aukeratu dugu aztergai.  
Herri txiki askoren gisan Lekeition ere  lehentasunetako bat herriko ekonomia sustatzea da, eta turismoa da 
horretarako bideetako bat. Turismoa indartzeak ordea, nola eragiten du udalerri euskaldunean? Nola ekarri 
bisitariak herri nortasuna galdu gabe? 
Lekeitio udalerri euskalduna da, UEMAko kide eta  euskararentzat  “arnasguneak” diren lurralde eremu gisa 
kontsideratua dago.   Azken urteetan beherazko joeran dago arnasgunetako euskararen erabilera ordea, 
eta joera orokorra bada sustatzeko egiten diren politikek eragin zuzena  dute horretan,  baita herria 
antolatzeko eta garatzeko egiten diren politikek ere, herri bakoitzean desberdinak izan daitezke eragin 
dezaketen faktoreak.  Herrian euskara ere. Testuinguru  horretan  aipatzekoa da onartu berri den Euskadiko 
Toki Erakundeei buruzko Legea (2/2016 Legea, apirilaren 7koa). Legeak ekarri dituen berrikuntzetatik 
nabarmenetarikoa Eragin Linguistikoaren Ebaluaketarena da.  Hau 7.7 artikuluan jaso da, eta funtsean 
hauxe dio: egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen proiektu eta plangintzak onesteko prozeduran, 
ebaluatu egin beharko da euskararen erabileraren normalizazioari dagokionez izan lezaketen inpaktua. 
Legeak gaineratzen du egoki irizten zaizkien neurriak proposatuko direla ebaluazioak ematen dituen 
emaitzen arabera. 
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa egiteko tresna UEMAk garatu du, eta lau multzotan banatu ditu egoera 
soziolinguistikoan eragina izan dezaketen proiektuen kasuak.  Multzo horietako bat  bisitari kopurua 
nabarmen aldatu araziko duten proiektuei dagokie. Multzo horretan kokatzen ditugu Turismoari lotutako 
proiektuak eta planak. 
Horrekin lotuta, Lekeition turismoa aztergai hartu izanaren arrazoia ondorengoa da:  “Turismoak eragin 
negatiboa  du Lekeitioko euskararen erabileran”. 
Ondorengo orrietan Lekeitioko turismo planaren gainean egindako ELE ebaluazioaren berri emango da, eta 
euskararen erabilera babesteko  udalari proposatu dizkiogun babes neurriak aurkeztuko dira. 
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2 LEKEITIOKO DATU OROKORRAK 
2.1 KOKAPENA 
 
Bizkaiko kostaldean dago Lekeitio, Lea-Artibai eskualdean, Otoio eta Lumentza mendien magalean.  Lekeition bertan itsasoratzen da Lea ibaia, Isuntza eta Karraspio hondartzen artean, San Nikolas uhartea ezkerreko aldean dela. Ondarroarekin batera Lea-Artibai eskualdeko herri nagusiena da. Bilbotik 56 kilometrora eta Donostiatik 72ra dago. Arrantza portu garrantzitsua du, eta gune turistiko nabarmena da. 
Lea-Artibai eskualdea, Bizkaiko ipar-ekialdean dago, Gipuzkoarekin mugakide eta Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar, Ondarroa eta Ziortza-Bolibarrek osatzen dute. 
Izena ematen dioten Lea eta Artibai ibaiek mugatzen dute mendebaldean eta ekialdean hurrenez hurren, eta Kantauri itsasoak iparraldean. Ispaster eta Markina-Xemein izan ezik, gainontzeko herriak UEMA mankomunitate euskaldunean sartuta daude, Euskal Herriko eskualderik euskaldunenetarikoa izanda. 
Gaur egun 7187 biztanle inguru bizi dira Lekeition (Eustat, 2016). Azken 9-10 urteetako bilakaerari begiratuz, biztanleria galtzen ari da (-%4). Biztanleen %23 inguru 65 urtetik gorakoak dira, eta % 7, 6 atzerrian jaiotakoak. 
 

 
Irudiak: Lekeitioko turismo bulegoa  
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2.2 DATU SOZIOEKONOMIKOAK 
 
Lekeitioko ekonomia itsasoari eta arrantzari lotuta egon da beti. Itsas portua garraiorako ere erabili izan zen sasoi batean baina batez ere arrantzaren inguruan garatu da herriko ekonomia. Herriak lur eremu apala du (1.82 km2) eta baserrietan autokontsumorako nekazaritza egiten bada ere, ez dago itsasoaz gain lehen sektoreko esplotazio garrantzitsurik. 
Industriari dagokionez, itsasoari loturiko aktibitatea egon da beti, itsaskien kontserba enpresak eta itsasontzien konponketari lotutakoak. Bestelako produktuen ekoizpen enpresen presentzia oso apala da. Barne produktu gordinaren %3,9 bakarrik da industriak sortzen duena. 
Hirugarren sektorea da egun indar gehien duena, turismoari eta ostalaritzari lotutako aktibitatea, eta hau da herriaren motor ekonomiko nagusia.  Barne produktu gordinaren %87,1 da hirugarren sektoreak sortzen duena, establezimenduetan 1309 enplegu daude orotara. 
 Zerbitzuei dagokienez Lekeition bermatuta daude oinarrizko zerbitzuak, eta inguruko herrietan aurkitzen dira behar zehatzagoei lotutako zerbitzuak, adibidez Durangon edo Gernikan. 
Lekeitioko langabezi tasa %50etik gora igo zen krisiarekin batera,  2010ean %10,3ekoa zen eta 2015ean %16,1ekoa. 
2.2.1.1 Turismo datuak 
Esan dugun bezala, turismoa da Lekeitioko ekonomia motorretako bat.  Ondorengo grafikoan ikusi dezakegu bisitarien bilakaera  azken 20 urtetan. Datuak  Lekeitioko turismo bulegotik pasatu diren bisitariei dagozkie. 
 

 
Iturria: Lekeitioko turismo bulegoa (2016) 
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Bisitarien jatorriari erreparatzen badiogu ondorengoa da sailkapena. “Bertakoak” bezala jasotzen den kopurua herritarrek turismo bulegoan egindako kontsulten zenbatekoari dagokio, eta “Lurralde” bezala jasotzen den kopurua  Bizkaiko beste herrietatik etorritako bisitariek egindako kontsultak dira.    

                                Iturria: Lekeitioko turismo bulegoa (2016)    
2.3 DATU SOZIOLINGUISTIKOAK 
Lekeitio udalerri euskalduna da eta 2013 geroztik Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide da. Udalerri euskaldunak euskaldunen proportzio handia duten udalak dira, euskaraz egunero normaltasunez eta naturaltasunez bizi direnak. Lekeition euskarak betetzen ditu edozein hizkuntzak betetzen dituen funtzioak; lana, familia bizimodua, lagunartekoa, administrazioarekin harremanak eta abar. Euskara naturaltasunez erabiltzen den herria da Lekeitio.  
 EUSTATek 2011. urtean egindako Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikaren arabera, biztanleriaren %80,1 euskalduna zen Lekeition,  biztanleriaren %10.6 ia euskalduna eta  gainerakoak (%9.3) erdaldunak. Lekeitioko euskararen indizea  %85,4ko da 2011ko neurketa haien arabera (Euskaldunak + erdizka dakitenak /2).  
Erabilerari dagokionez, 2014an egindako kale-neurketen arabera, kalean neurtutako 10 elkarrizketetatik ia 7 euskaraz egiten dira (%69.4). Erabilera ezagutzaren azpitik egon arren, Lekeitioko euskararen ezagutza datuekin “espero daitekeen erabilera”  %57.9koa da, eta beraz Lekeition euskararen erabilera errealak (%69,4) gainditu egiten du baldintza isotropikoetan espero daitekeen erabilera(Soziolinguistika Klusterra, 2014).  
Bilakaerari erreparatzen badiogu, Gaindegiak UEMArentzat eginiko datuen atlasaren argitaratutako datuen  arabera, euskararen indizeak behera egiten ari dira azken urteetan.  Euskaldun kopuruaren bilakaera -1,9 da (1981-2011), lehen hizkuntza bilakaera -9,2 (1986-2011) etxeko hizkuntzaren bilakaera -14,6 (1981-2011). 
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3 LEKEITIOKO TURISMOA 
3.1 AURREKARIAK 
Lekeitio herri arrantzalea izan da tradizioz eta herriko ekonomia arrantzan eta kontserba industrian oinarritu da luzaroan. Nolanahi ere, arrantza sektorearen krisialdiak ekonomia dibertsifikatu beharra ekarri du, eta, horrekin batera, beste enplegu eta aberastasun iturri batzuk bilatu beharra. 
Testuinguru horretan, hirugarren sektorea eta bereziki turismoa iturri ekonomiko alternatibo bilakatu dira. Lekeitio eskaera handiko helmuga bihurtu da. Inguruko hiriburuetako turista egoiliarrez gain, herriak baditu bisitariak erakartzeko hainbat elementu; ingurune natural aparta eta kultura baliabide interesgarriak.  
Turismoaren bilakaera positiboa izan da Lekeition azken urteetan. Jasotako datuen arabera 1996an 4108 bisitari izan zituen Lekeitiok, 20 urte beranduago, 26.000 inguru dira herria bisitatzen dutenak, eta urterik indartsuenean 28.000 bisitari ere erregistratu izan dira (2007an). 
Lekeitioko udalak hainbat egitasmo jarri izan ditu martxan turismo eskaintza gisa, hala nola, Ondarzabal Itsasontzia bisitak jasotzeko prestatzea (2004an), Trinkete aterpetxea irekitzea, kaleak apaintzea eta Santa Katalinako itsasargiaren proiektua.  
2005ean Beinke enpresaren laguntzarekin “Lekeitioko Marketin Plana” landu zen, eta plan horretan jaso ziren Lekeition turismoari lotuta azken urteetan landu diren estrategiak, programak eta ekintzak.  
3.2 LEKEITIO ITSAS ONDAREA 
Lekeitio turistikoki desberdintzen duen marka edo produktu nagusia  Itsas Ondarea da. 
Itsas Ondarea interbentzio globaleko proiektu bat da, udalerriko ondare, kultur eta natura errekurtsoen berbalorazioa helburu duena.  Herriko biztanleen nortasuna indartzea errazten duten kultur baliabideak dira, ondareari eta herri baten historiari loturik dauden osagaiak ezagutzeko aukera ematen baitute. 
Euskal Kostaldeko Itsas Ondarea balioan jartzen duen erreferentziazko udalerria izatea da egitasmoaren helburua. 
Itsas Ondarearen Interpretazio zentroak dimentsio hirukoitza dauka: 

 Kulturala: Ondarea berreskuratzea eta itsas kultura babesten parte hartzea 
 Soziala:Proiektuaren lehen hartzaileak herritarrak dira, eta ezinbestekoa da itsasoari lotutako herritarren parte-hartzea. 
 Ekonomikoa: aberastasuna eta lanpostuak sortzeko aukera. 

Interpretazio zentroak herri osoa hartzen du barne, ez bakarrik esparru mugatu bat eta kontzeptu honek berezia egiten du proiektua.  Ondorengoak dira bereziki urteetan zehar balioan jarri diren baliabideak: 
 Santa Katalina Itsasargia eta talaia. 
 Sosoaga dolarea eta Santa Elena baseliza. 
 Marierrota 
 Leako ontziolak, Arranegi eta kaia 
 Kofradia 
 Kontserba kultura 
 Ardoa eta arrainaren ibilbidea 
 Ukitu ezineko ondarea: kanta eta argazki liburuak, ofizioen memoriak, errezeta liburua, jaiak… 
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3.3 LEKEITIOKO TURISMO PLANA 2017 
Lekeitio helmuga turistikoa 
 
Lekeitio helmuga turistiko gisa finkatzea da helburu nagusia eta hori lortzeko hiru mailatan lan egingo da. Batetik produktu turistikoa sortzeko inbertsioak egingo dira, bestetik ondarea balorean jartzeko ahalegina egingo da, eta azkenik harrera turistikoa hobetuko da.  
Produktu turistikoari dagokionez, ondare elementuen egokitzapen lanak egin beharko dira (azpiegitura eta mantentze lanak) eta turismoari lotutako merkatuan izan beharreko posizionamendua ere landuko da, Lekeitio ondorengo zirkuituekin lotzeko ahalegina eginez: 

 Euskadiko ibilbideen proiektua (GR-38) 
 Basquetour produktuak: “Lekeitio marinero “  
 20BI- Bilboko estrategia.  
 Surfing Euskadi. 
 Gastronomia, kultura, touring produktuak. 
  

Ondarea balorean jartzeko egitasmoa “Itsas Ondarea” osatzen duten elementuei lotuta dago batez ere, eta asmoa bisita gidatuen sistema osatzea eta hobetzea da; Santa Katalina Itsasargia, alde zaharreko bisitak, elizako erretaula e.a. 
Turismo bulegoaren irudia eta zerbitzua hobetzeko ahalegin berezia egingo da. 
 
Sektore turistikoaren indartzea 
 
Bigarren helburua, Lekeitio eta eskualdeko sektore turistiko publiko eta pribatuaren artikulatu eta  indartzea da.  Turismoari begira lanean dabiltzan merkatari eta ostalariei trebakuntza eta lehiakortasuna eskaini nahi zaie. Horretarako hainbat topaketa  edo egitarau egiteko aukera aztertuko da, beti ere kalitateari lotutako praktika onak lantzeko. 
Merkatari eta ostalariek turismoari lotutako hainbat batzorde eta mahai sektorialetan parte hartzeko aukera sustatzen jarraituko da. 
Sektoreko profesionalen formazio eta lehiakortasun programak, Leartibai Garapen Agentziatik bideratzen dira. 
 
Komunikazioa eta promozioa 
 
Lekeitio helmuga turistiko izaten jarraitzeko beharrezkoa da komunikazio eta promozio lanak egitea. Horretarako interneteko posizionamendua landuko da, web orria, sare sozialak eta bilatzaileak, eta promoziorako hainbat material sortuko da; planoak,esku-orriak eta itsasargiari lotutako hainbat material. 
Turismoari lotutako azoketan parte hartuko da, bai gertuko administrazioek antolatutakoetan eta baita FITUR edo EXPOVACACIONES gisakoetan ere.  
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EAEko hainbat turismo bulegoetan Lekeitiori buruzko informazioa ematea landuko da.  
Lurraldeko prentsa, irrati eta  telebistan publizitate kanpainak egingo dira, eta idatzizko prentsara Lekeitiori buruzko artikuluak eta informazio dossierrak bidaliko dira. 
Lekeitiok parte hartze duen sareetan bere presentzia indartuko du, CittáSlow sarean eta Bizkaia Kosta sarean besteak beste. 
 
3.4 HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA ETA TURISMOA 
 
Partaidetza prozesuko aipamenak (2016ko ekaina) 
 
2016an hasita HAPO-aren berrikuspen prozesua martxan dago Lekeition. Partaidetza prozesuan zehar egin diren hainbat lan-bileretan gai interesgarriak landu dira herritarren artean eta horietako askok erreferentzia zuzena egiten diote turismoari, eta horrekin lotuta euskarari ere bai.  
Jarduera ekonomikoari buruzko lan-bileran jaso ziren ekarpen hauek: 
“Azken urteetan turismoa da indar gehien daukan sektorea, herriko garapen ekonomikoa sustatzen duelarik. Euskara turismora sartu beharko litzateke”. Gaztelerazko testuan horrela jasotzen da “El turismo del euskera tendría que promocionarse”. 
“3. Sektorea indartu eta dibertsifikatu behar dela komentatu da, hori delako errealitatea. Kultur industria, euskara industria sustatuz adibidez”. 
“Euskara eta berrikuntza sustatu beharko lirateke” 
Zuzkidurei buruzko lan-bileran ere jaso ziren kulturari lotutako espazioen inguruko proposamenak 
“Abaroa jauregia kultur arloari lotuta egon beharko da eta auto-hornitua izan beharko litzateke, euskara, artea, barnetegia, ideia asko daude…” 
“Sormena lortzeko leku egoki bat behar da (Astra, Durangoko Azoka…)” 
 
Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aurrerakinean aurreikusten diren etxebizitzak 
 
HAPO-aren aurrerakin dokumentuan 260 etxe berri egitea aurreikusten da, horietatik 140 B.O.E, eta beste 120 libreak. Gaur egun  1557 etxe dira Lekeition bigarren bizitoki gisa erabiltzen direnak (%29,87). Proportzio horretan, etxebizitza libre berrietatik %30 bigarren etxebizitza gisa erabiltzeko saltzen badira, nongo biztanleek erosiko dituzte 36 etxe horiek? Nondik etorriko dira 108 hiztun posible horiek? 
Bigarren etxebizitzak turismoan eta beraz Lekeitioko euskararen inpaktuan eragina izan dezakete. Hala ere kopuruei begiratzen badiegu,  ez dira asko egitea aurreikusten diren etxebizitzak, eta ez dago jakiterik etxebizitza berri horiek herritarrek edo kanpotarrek erosiko dituzten.  Beraz, eta udalarekin horrela adostuta, ez ditugu inpaktu linguistikoaren ebaluazioa egiteko indizeetan kontuan hartuko. Hala ere, zaindu beharreko faktore gisa “babes neurrietan” aipamena egingo diegu. 
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4 ERAGIN LINGUISTIKOA 
 
Lekeitioko turismo plana definitu eta eragin linguistikoaren ebaluazioa egitea izan da lan honen muina. Eta ondorengo orrietan aurkezten ditugu ebaluazioaren emaitzak. Ezer baino lehen azpimarratu nahi dugu egin diren kalkuluak datu ofizialen gainean egin ditugula, hau da, Lekeitioko turismo bulegotik pasatzen diren bisitariak soilik hartu ditugu kontuan ikerketan. Badakigu Lekeitiora etortzen diren bisitari guztiak ez direla informazio bulegotik pasatzen eta beraz, esku artean ditugun datuekin motz geratzen garela Lekeition turismoak benetan duen eraginaren ebaluazio kuantitatiboa egiterakoan.  Hala ere,  lanaren helburua inpaktua egon badagoela berrestea da, eta batez ere aurrera begirako babes neurriak ezartzea, inpaktu hori txikitzeko edo behintzat ez areagotzeko. 
Lekeitioko turismo planak ELE azterketa behar duen edo ez zehazteko,UEMAk sortu duen ebaluazio tresnako “galdetegi laburra” betetzea izan da lehenengo egitekoa. Horretarako ondorengo lau galderei erantzun behar izan diegu: 
 

1. Egitasmoak izango du eraginik tokiko biztanleria kopuruan? EZ 
2. Egitasmoak izango du eraginik tokiko bisitari kopuruan?  BAI 
3. Egitasmoak izango du eraginik tokiko hizkuntza politikan? EZ 
4. Egitasmoak izango al du eraginik tokiko hiztun komunitatearen harreman sareetan?EZ 

 
Lau galderetakoren baten erantzuna baiezkoa den kasuetan, tresnak ebaluazioa egiteko aholkua ematen du, eta beraz, ebaluazioa egiteko hurrengo urratsera pasatu gara. 
 
4.1 BILAKAERA INDIZEA 
Bilakaera indizea kalkulatuko da egitasmoaren eraginez bisitarien kopurua aldatuko delako.  Indize sintetiko hau beste hiru indizeren konbinaziotik sortzen da: Bisitarien hazkunde indizea,  Euskararen proiekzio indizea eta Lekeitioko Hauskortasun Indizea kalkulatu dira. 
Bisitarien hazkunde indizea 
Bisitarien Hazkunde Indizeak udalerrira datorren bisitarien kopurua zenbatean haziko den aztertzen du eta  ondorioz udalerriko hiztun kopurua zenbatean haziko den adierazten du.  Lekeition turismo bulegoko bisitarien datuak erabili ditugu indize hau kalkulatzeko. Bi datu erabili ditugu honetarako urteko batez bestekoa (157 bisitari eguneko) eta abuztuko batez bestekoa ( 304 bisitari eguneko). 
Bisitarien jatorria : 
 

Bizkaia EAE (-Bizkaia) Nafarroa Estatua Atzerria GUZTIRA 
%14,7 %8,3 %2,9 %40,10 %34 %100 
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Euskararen ezagutzaren proiekzio indizea 
Behin bisitari kopurua aztertuta eta hauen jatorrizko herrietako euskararen ezagutzaren proportzioak aplikatuta,  biztanle proiekzioak euskararen ezagutzan duen eragina aztertzen du.  Hau da herritarrak bakarrik kontuan hartuta dagoen euskararen ezagutza zenbatean jaisten den bisitariak herrian daudenean.  
Bisitarien jatorri eremuko euskararen ezagutza tasa: 
 

Bizkaia EAE (-Bizkaia) Nafarroa Estatua Atzerria 
%31,20 %38,60 %13,70 %1 %1 

 
Bisitarien eraginez euskararen ezagutza ze neurritan jaisten den:  
 
Unea Biztanleak + bisitariak Bisitari+biztanleen euskaldunen % Euskaldunen % proiekzioaren arabera Euskaldunen % gaur egun Euskararen proiekzio indizea 
Urtean 7227+157=7384 5828 %78,92 %80,50 - 1,58 
Udan 7227+304=7531 5843 %77,5 %80,50 -3 
Datu hauen arabera udako egunetan euskararen ezagutza 3 puntutan jaisten da herrian. 
 
Hauskortasun indizea 
Indize honekin neurtu dugu Lekeitioko turismo planak ze neurritan hautsi dezakeen bertako egoera soziolinguistikoa.  Kalkulua egiteko ondorengo aldagaiak erabili ditugu: biztanle kopurua,euskaldunen ehunekoa, euskara lehen-hizkuntza duten pertsonen ehunekoa, etxean euskaraz egiten duten pertsonen ehunekoa, UEMAko udalerria izatea, eta udalak euskara sustatzeko duen plana.  
Hauskortasun indizea kalkulatzeko formula aplikatuta, Lekeitioko  hauskortasun maila 7koa da, hau da, hauskortasun ertaina, eta hauskortasun indize horri dagokion balioa2 puntukoa da. 
H.I=(((etxeko hizkuntza X 2) +euskaldunak+ ama hizkuntza)/3) +(biztanle kopurua+euskara babesa)=7 
 
 
 
 
 
 
 

Hauskortsun indizea Eragina 
2-5,9 hauskortasun txikia 3 
6-9,9 hauskortasun ertaina 2 
10-13,9 hauskortasun handia 1 
14-18 hauskortasun oso handia 0 
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Bilakaera indizea 
Euskararen proiekzio indizea eta hauskortasun indizearen arteko uztarketatik sortzen da indize hau.  Lekeitioko bilakaera indizea 0.42koada egun normal batean (BI= -1.58+2), eta beraz eraginik ez duela ulertzen da. Bisitari asko dauden egunetako proiekzio indizea erabiliz gero eragina -1 ateratzen da (BI=-3+2), hau da eragina kaltegarria da baina garrantzia gutxikoa. 
 

IZAERA ERAGINA BALIOA 
GUZTIRA 

Onuragarriak Erabat positiboa 10< 
Positiboa 3<x<9 
Nahiko positiboa 0<x<2 

Neutroa Ez du eraginik 0 
Kaltegarriak Garrantzia gutxikoa 0<x<-1 

Moderatua -2<x<-6 
Larria -7<x<-9 
Oso larria -10< 

 
4.2 ERAGIN LINGUISTIKOAREN INDIZEA 
Behin inpaktuaren indizeak kalkulatuta, proiektuak eragina izan dezakeen arloen ebaluaketa zehatzagoa egiteko Eragin linguistikoaren galdetegi zehatza bete da. Galdetegi honekin eragin linguistikoaren intentsitatea neurtu da eta hizkuntzaren ikuspegitik Lekeitioko turismo planak  dituen gabeziak aurreikusten lagundu digu. 
Ondorengoak dira eragin linguistikoaren inguruan galdetegi zehatzean neurtu ditugun aldagaiak:  
 

 Komunitatearen kutur eta gizarte bizitzan eragina.  
 Euskararen ezagutzan eragina 
 Euskararen erabileran eragina 
 Jardueren/zerbitzuen komunikazioan eragina 
 Eragin eremuaren hizkuntza-paisaian eragina 
 Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintzan eragina  

Emaitzei dagokionez ondorengoa da turismo planaren eragin linguistikoaren indizea: 
 Aldagai bakoitza aztertuta ondorioak hauek dira:  turismoa bultzatzeak intentsitate ertaina izango du Lekeitioko euskararen erabileran (18), eta intentsitate baxuan eragingo du gizarte bizitzan (9), euskararen ezagutzan (7), hizkuntza paisaian (14), komunikazioetan (4) eta zerbitzuen eskaintzan (10).  

INTENTSITATEA BALIOA 
BAXUA 1-16 

ERTAINA 16-28 
HANDIA 28-38 

 



 

13  www.emun.eus 
 

 Galdetegi osoko emaitzak eta balioak kontuan hartuta emaitza 105ekoa da (342tik) eta horrekin intentsitatea “moderatua” dela ulertzen dugu, beraz zaindu beharrekoa.    
INTENTSITATEA BALIOA 
BAXUA 1-80 
MODERATUA 80-160 
LARRIA 160-250 
KRITIKOA 250-342 

 Aldagai bakoitza neurtzerakoan atera ditugun ondorioak:   
 Herriko harreman sareak aldatu egingo dira, euskara ez dakitenekin nahastuko direlako, eta agian elkartzeko ohituraren batzuk ere alda daitezke, zenbait gunetan "bisitari" kopurua handia delako eta herritarrek beste gune batzuk aukeratzen dituztelako.Turismoa sustatzeko plana edo bisitari ugariko garaia  amaitu eta gero ere harreman sare berriak eta ohitura berriak mantendu egin daitezke. Ohiturek arrastoa uzten dutelako, eta harreman sare berriak denboran iraun egin dezaketelako.  
 Euskararen ezagutza herrian dagoen pertsona kopuruaren proportzioan aldatuko da. Datu ofizialen arabera bisitari gehien dagoen egunetan 3 puntu jaitsiko da (%80,5etik %77,5era). Baina herritarren pertzepzioaren arabera urteko zenbait garaitan eta zenbait espaziotan jaitsiera areagoa da, eta beraz datu ofizialek (turismo bulegokoek) ez dute benetako inpaktua adierazten. Hala ere, ezagutza datua berreskuratu egingo da bisitaririk gabeko egunetan.  
 Erabilera herrian dagoen pertsona kopuruaren proportzioa baino gehiago aldatuko da, izan ere, herritarrek ere kanpokoekin hitz egiteko hizkuntza aldatuko dute eta horrek inpaktua areagotu egiten du. Gainera herritarrek gaztelera erabiltzen badute, gerta daiteke beharrik ez dagoen kasuetan ere gaztelera gehiago erabiltzea,  ohituragatik edo barneratu dituzten esamolde eta adierazteko moduagatik. Beraz, bisitariak joan eta gero ezagutza datua berreskuratu egingo den bezala, erabilerarena baliteke %100ean ez berreskuratzea. Finean, hizkuntza ohiturak aldatzea gerta daiteke eta horrek denboran iraun egiten du. Udara lagun artean gazteleraz pasa duten gaztetxoen hizkuntza ohituretan gertatzeko arriskua ikusten da.  
 Hizkuntza paisaiari dagokionez, denda eta ostalaritzako errotuluak, menuak, kartelak, web atariak eta abar euskara ez den beste hizkuntza batzuetan egongo dira. Horietako asko iraunkorrak izan daitezke eta gainera etengabe egongo dira ikusgarri. Eragina nabarmena eta iraunkorra izango da.  
 Turismo zerbitzutik egingo diren komunikazio guztiak eta antolatuko diren zerbitzu guztiak euskaraz ere egingo dira, baina ez euskara hutsean. Nahiz eta euskarari  lehentasuna eman, hizkuntza gutxituen kasuan hauei balioa kentzen zaie hegemonikoak diren beste batzuen ondoan jartzen badira.   
 Turismoa aktiboki  sustatzeari uzten bazaio ere, turista batzuk (askok) etortzen jarraituko dute, eta beraz turismo plan honetatik haratago ere eraginak jarraitu egingo du.  
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4.3 FUNTSEZKO ALDERDIEI BURUZKO GALDETEGIA 
 
Funtsezko alderdiei buruzko galdetegian ondorengo atalak bete ditugu: jarduera soziokulturala, jarduera ekonomikoa eta hizkuntzari lotutako funtsezko alderdiak.  Aztergai dugun egitasmoarekin  loturarik ez dutelako, edo aztergai dugun epealdian aldaketa esanguratsurik aurreikusten ez delako, bete gabe utzi ditugu etxebizitza, espazio publiko irekiak eta oinarrizko ekipamenduei buruzko atalak. 
Ondorengo puntuetan jasotzen da landutako atal bakoitzaren diagnostikoa. 
4.3.1 Jarduera soziokulturala 
Izaera 
 

 Lekeitioko Turismo Planak bertako kultur ondarea prestigiatzen du, baina bertako hizkuntzari ez zaio aipamen berezirik egiten.  
 Turismoari lotuta erabiltzen diren irudi eta  esloganak ere bertako ezaugarriei lotutakoak dira, baina ez dira bereziki erabiltzen “Lekeitio, euskaraz bizi den herria” gisako mezuak. Ez da herriari balioa ematen dion bereizgarri gisa adierazten. 
 Turismo planean ez da jasotzen bertako kultur sorkuntza sustatzeko helbururik.  Herritar guztiei zuzendutako urteko kultur programazioaz gain, ez da turismoari lotuta kultur sorkuntza egitasmorik sustatzen. Lekeitio turismoa web atarian, turismo kulturala atalean,  Alde Zaharra, Andra Mariaren Zeruratzea Basilika eta Santa Katalina itsasargia aipatzen dira.   

 
Dimentsioa 
 

 Turismo planak bisitari kopuru jasangarria sustatzen du. Aurreikusten den bisitari kopurua jasangarria da. Batetik, herrian eta inguruetan eskaintzen diren turismorako “ohe” kopuruak mugatu egiten duelako gaua pasatzera datozen turisten kopurua. Mugikortasunari dagokionez ere, herrian dauden aparkaleku kopuruak eta herrira iristen diren garraiobide publikoen maiztasunak, Lekeitiok hartu dezakeen bisitari kopurua mugatzen dute.  
 
Lekukotzea 
 

 Bisitariak herrian bertan jasotzen dira, hauskortasun ertaineko gunean. Herritarrekin harremanetan eta elkarreraginean egongo dira. Hauskortasun tasa ertaina izateak eraginaren intentsitatea leuntzen du.  



 

15  www.emun.eus 
 

4.3.2 Jarduera ekonomikoa 
Izaera 
 

 Turismo planak tokiko lan-aukerak sustatzen ditu. Baina bertakoez gain, kanpotik etorritako pertsonak ere aritzen dira lanean ostalaritzan. Horietako askok ez dakite euskaraz eta horrek ostalaritzako establezimenduen zerbitzu hizkuntzan eragina du. 
 Sortuko diren lanpostuak bertakoek betetzeko neurririk ez da ezartzen. Ostalaritzan lan egingo duten langileak establezimenduak berak kontratatzen ditu, eta ez dago herritarrak edo euskara dakitenak kontratatzeko sustapen publikorik. 
 Helburuen artean, tokiko enpleguarekin lotutako prestakuntza sustatzea jasotzen da. Merkatari eta ostalariei lehiakortasunean trebatzeko aukera eskaini nahi zaie, baina ez da aurreikusten hizkuntzari loturiko ezer.  

4.3.3 Hizkuntzari lotutako funtsezko alderdiak 
 

 Ez dago hizkuntza irizpiderik turismo planari lotuta. Ez dago idatziz jasota ze hizkuntza erabiliko diren, ze hurrenkeratan erabiliko diren , ez eta  euskara bakarrik ze kasutan erabiliko den ere. Ez dago turistei zuzenduriko hizkuntza paisaia, komunikazio euskarri eta hizkuntzaren erabilerarekin loturiko elementuetarako hizkuntza irizpiderik idatzita.  
 Orain arteko turismo planek ez dute bisitarien presentziak hizkuntzan izan dezakeen eragina arintzeko neurririk aurreikusi.                     
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5 BABES NEURRIAK 
 
Turismoak Lekeitioko euskararen erabileran eragina duela esan dugu, eta eragin hori batez ere bisitari kopuru handia gertatzen den egunetan gertatzen bada ere, hizkuntza ohiturak aldatzeko arriskua denboran zehar iraun dezake. 
Lekeitiok bertako ondarea erakutsi nahi du, eta ondarearen zati handi bat “ukitu ezineko”  kultura da,  bizitzeko eta pentsatzeko moduek egiten duten kultura, eta beste kultura batzuetatik bereizten gaituen elementua euskara da. Lekeitioko ondarea beraz, inguru natural paregabearekin eta herriko hainbat kultur ondasunekin batera, euskara da. 
Eta euskara bada Lekeitioko ondasunetako bat eta turismoak beregan eragin negatiboa badu, babesteko neurriak ezarri behar dira.  Eragina izan dezaketen funtsezko alderdien inguruko azterketa egin dugu eta ondorengo babes neurriak proposatzen ditugu:  
1-Herri euskalduna izateari balioa ematea herritarren artean eta bisitariei begira 
Lekeitio Itsas Ondarearen baitan, euskara ere babestu beharreko ondare gisa hartzea proposatzen dugu. Herritarrek balio horren inguruko Herritarrek euskarari balioa ematen badiote bisitariek ere errazago emango baitiote.  
Turismo planean jasotzen diren ondorengo ideietan euskara esplizituki jasotzeak balioa emango lioke. 
“Lekeitio Itsas Ondarea:  udalerriko ondare, kultur eta natura errekurtsoen berbalorazioa helburu duena”, “Herriko biztanleen nortasuna indartzea errazten duten kultur baliabideak….”,” Euskal Kostaldeko Itsas Ondarea balioan jartzen duen erreferentziazko udalerria izatea helburu…” 
Unescok hizkuntzak ondare kultural nagusitzat jotzen ditu hizkuntzak. Egin al diezaiokegu toki bat Lekeitio Itsas Ondarea proiektuan euskarari, Lekeitioko euskarari, itsasgizon eta emakumeen euskara bereziari, eguraldiari, itsaskiei eta ontzigintzaren inguruko terminologia aberatsari? 
Herritarrak horren inguruko kontzientzia hartzeko ekintzak egitea aholkatzen dugu, herriko euskara harrotasunez bizi dezaten. Herritarrek bisitariei  balio honen berri emateko joera bultzatu daiteke, honen inguruko euskarri edo produktuak sortuz eta herritarren eskura utziz. Lekeitioko euskararen inguruko datuak, bitxikeriak eta hiztegitxoa prestatu daiteke hainbat hizkuntzatan. 
 Lekeitiarrek bisitariei Lekeitio euskaraz bizi den herria dela, eta euskara aberats eta berezia erabiltzen duela transmititzeak indartu egingo du komunitatearen bizitza eta baita euskararen erabilera ere.  
2-Turismoaren inguruan lan egingo duten pertsonei oinarrizko  euskara trebakuntza eskaintzea 
Udako hilabeteetan herriko ostalaritza eta merkataritzan lanpostuak sortzen dira. Aldi baterako lanpostuak badira ere langile horiek darabilten hizkuntzak eragina du herritarren artean, baita bisitari euskaldunen artean ere. 
Ostalaritzan lan egingo duten langileak trebatzeko saioak egitea izan daiteke neurri bat. Ikastaro trinko bat eskaini daiteke euskaraz komunikatzeko oinarrizko trebakuntza eskaintzeko;  agurrak,  esamoldeak, janarien izenak eta abar. 
Langile horiek saio batzuen bueltan elkartzearen zailtasunak baleude, idatzizko euskarriak prestatu daitezke, eta  herriko ostalarien esku utzi bakoitzak bere langileei eskaintzeko eta erabiltzera animatzeko. 
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3- Udan ere euskararen erabilera arautu, zaindu eta mimatzea 
Turismo egitasmoan hainbat hizkuntza erabiltzen dira. Adibidez Lekeitio Turismoa web atarian Euskara, Gaztelania, Ingelesa eta Frantsesa erabiltzen dira. Turismo planari lotutako euskarrietan, komunikazioetan eta zerbitzuetan erabili beharreko hizkuntza arautzea lagungarria izan daiteke eta horretarako hizkuntza irizpide batzuk adostu, idatzi, komunikatu eta erabiltzea aholkatzen dugu. Turismo zerbitzuan irizpide horiek erabiltzeaz gain, udaletik ostalari eta merkatariak ere irizpide horiek erabiltzera gonbidatzeko komunikazio kanpaina egitea proposatzen dugu. 
Uda ondoren herrian, euskara sustatzen ekintzak planifikatzea proposatzen dugu. Batez ere gazteei begirako egitasmoak indartzea litzateke egokia. Udan hainbat hizkuntza entzun eta erabili ondoren, herritarren arteko harremanetan, lagun artean, ikastetxean eta familian euskarari eutsi diezaioten. Gazteei begira ahulen dauden gaiei erreparatzea ez legoke gaizki, adibidez euskarazko produktuen eskaintza lantzeari. Euskaraz dauden ikus-entzunezkoak, jolasak, liburuak eta bestelako produktuei ikusgarritasuna emateko egitasmoa lantzea proposatzen dugu neurri osagarri gisa. 
4- Hizkuntza paisaian euskarari lehentasuna ematea eremu publikoan eta baita pribatuan ere 
Turismo planaren bigarren helburua da Lekeitio eta eskualdeko sektore turistiko publiko eta pribatua artikulatzea eta indartzea. Turismoari begira lanean dabiltzan merkatari eta ostalariei trebakuntza eta lehiakortasuna eskaini nahi zaie eta  horretarako hainbat topaketa egiteko aukera aztertuko da, beti ere kalitateari lotutako praktika onak lantzeko. 
Testuinguru  horretan, aurretik aipatu ditugun hizkuntza irizpideen lanketa egitea proposatzen dugu, batez ere establezimenduetako hizkuntza paisaia eta hizkuntza kudeaketaren inguruan. Lan hori egiteko Lea Artibai Garapen Agentziaren laguntza eskatu beharko litzateke eta turismoaren inguruko batzorde eta mahai sektorialetan proposamenak egin. 
Udaleko euskara zerbitzutik  ostalariei web atariak, menuak eta bestelako euskarriak euskaratzeko  aholkua eta laguntza eskaintzen jarraitu beharko litzateke. 
 
5- Komunikazio euskarriak euskarari balioa emateko eta baloratzen al duten jakiteko 
Euskarari balioa emateko egitasmoaren baitan, Lekeitioko turismoa sustatzeko orduan erabiltzen diren komunikazioetan “Lekeitio, euskaraz bizi den herria” gisako esloganak erabiltzea proposatzen dugu. Bisitariak erakartzeko euskarrietan ez ezik behin herrian daudenean turisten esku uzten diren euskarrietan ere gisa honetako leloak jasotzea euskararentzat onuragarria dela uste dugu. 
Bisitariek Lekeitio euskaraz bizi den herria izateari ematen dioten balioa neurtzeko galdetegi bat egitea 
proposatzen dugu.  Galdetegia turismo bulegotik bideratzea litzateke errazena baina denborarekin 
establezimenduetako kalitateari buruzko galdetegietan ere galdera hau txertatzea egokia litzatekeela uste 
dugu. Ekainaren 27an Italiako Trentino eskualdean NPLD  (Network to PromoteLinguisticDiversity) 
Europako batzordeak antolatutako jardunaldietan praktika on gisa aurkeztutako ekintza da.  Galdetegi 
horren bidez jakin ahal izango da Lekeitioko bisitariek zenbateko balioa ematen dioten tokiko kulturari, 
hizkuntza propioa izateari eta abar. 
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6- Euskarazko kultur sorkuntzaren eskaintza 
Turista gehien dagoen egunetan,  herrian egiten den euskarazko kultur sorkuntzari ikusgarritasuna ematea proposatzen da. Kultur sorkuntza, ondare gisa hau ere, erakutsi egin behar dela uste dugu, eta euskaraz izateak ez luke oztopo izan behar.  Kanpoko bisitariak dauden egunetan bertsolaritza, euskarazko poesia errezitaldiak, kantaldiak edo euskarazko antzerkia programatzeak ikusgarritasuna ematen dio euskarari, eta baita herriko sortzaileei ere.  
Gu bidaian goazenean ez dugu soilik linguistikoki ulertzen duguna bilatzen, bertako espresioak eta moduak aurkitzen ditugu, eta nahiz eta zuzenean esanahia ulertu ez atentzioa ematen digute eta baloratu egiten ditugu. Euskarazko sorkuntzarekin ere hori egin dezakegu. 
 
7-  Bisitariak nondik etorriko diren eragin al dezakegu? 
 
Lekeitio helmuga turistiko izaten jarraitzeko komunikazio eta promozio lanak egitea aurreikusten da, eta horretarako interneteko posizionamendua lantzeaz gain turismoari lotutako azoketan parte hartuko da, baita FITUR edo EXPOVACACIONES gisako foro handietan ere. Baina kanpoko bisitariak bilatzeaz gain Euskal Herriko bisitariak ere etortzen jarraitzea bilatuko da, eta horretarako lurraldeko prentsa, irrati eta  telebistan publizitate kanpainak egingo dira. Modu horretan Lekeitio helmuga turistiko izaten jarraitzea eragin nahi da.  
Komunikaziorako eta promoziorako erabiltzen diren elementuak eta kanalak ikusita ondorengo galderak sortzen zaizkigu. Nora goaz turista bila? Hizkuntza guztiek inpaktu bera al dute euskararengan?  Aukeratu al dezakegu turistak nondik etorri? Probokatu al dezakegu? Nahi al dugu? 
Hizkuntzaren ikuspegitik uste dugu jatorri (hizkuntza) guztietako bisitariek ez dutela eragin bera euskararengan.  Gure ustez hurrenkera honetan jasotzen da euskararengan inpaktu txikiena izango duten bisitari multzoa: 
 

 Euskal Herriko herri euskaldunetako bisitariak. Euskaraz ari direnak. 
 Beste hizkuntza gutxitu bateko hiztunak diren bisitariak; Katalanez ari direnak adibidez. 
 Euskaraz ez, baina gazteleraz ere ari ez direnak; Ingelesez, frantsesez edo alemanez ari direnak. 
 Euskal Herrikoak izan edo ez,  gazteleraz ari diren bisitariak. 

 
Lan hau egiteko prozesuan jaso ez bada ere, agian Lekeition egina egongo da honen inguruko gogoeta. Horrela ez bada, ariketa interesgarria iruditzen zaigu egitea.  Badira hausnarketa honetatik abiatu eta  turismo plan bereziak egin dituzten herri euskaldunak (arnasguneak), turismo planaren erdigunean euskara jarri dutenak, eta oraindik egitasmo berriak badira ere ezagutu eta jarraitu beharrekoak direla deritzogu.  
Horretarako, adibidez Azpeitiko esperientzia ezagutzeko proposamena egiten dugu. 
 



PREBENTZIO NEURRIEN LANKETARAKO MARKOA 
Babes neurrien laburpena 

 Komunitatea Ezagutza Erabilera Paisaia Komunikazioa Eskaintza 
Izaera Ondarearen baitan, euskara ere babestu beharreko ondare gisa hartzea. Herritarrek euskarari balioa ematen badiote bisitariek ere errazago emango baitiote 

Ostalaritzan lan egingo duten langileak trebatzeko saioak. Euskaraz komunikatzeko oinarrizko trebakuntza: agurrak,  esamoldeak, janarien izenak 

 Ostalariei web atariak, menuak eta bestelako euskarriak euskaratzeko  aholkua eta laguntza 

“Lekeitio, euskaraz bizi den herria” gisako esloganak erabiltzea 
Turista gehien dagoen egunetan,  herrian egiten den euskarazko kultur sorkuntzari ikusgarritasuna ematen bazaio euskara balioan jarriko da 

Dimentsioa  Bisitari kopurua ezagutzeko estimazio zehatzago bat egitea lortzea. Modu horretan inpaktuaren azterketa errealagoa egin ahal izateko. 

    

Lekukotzea Bigarren etxebizitza  gisa erabiltzen diren etxeetako turista egoiliarren hizkuntza portaeren aztertzen eta zaintzen jarraitzea. Egungo 1557 etxebizitza + egitea aurreikuste diren 120 etxeetatik bigarren etxebizitza gisa erabiliko direla uste den 36 etxeak. Guztira 1593 etxe, Lekeitioko etxeen %30. 

  Lea Artibai Garapen Agentzia mailan dauden batzorde eta mahai sektorialetan gaia lantzea 

  

Hizkuntza Irizpideak   Turismo jardueretarako hizkuntza irizpideak lantzea, komunikatzea eta aplikatzea 

   

Osagarriak Turistei banatzeko liburuxkak euskarazko agurrekin, esaldiekin, bitxikeriekin… 
Ostalaritzako langileei zuzendutako euskarri bat sortzea oinarrizko trebakuntzarekin 

Uda ondoren gazteen erabilera zaintzeko ekintzak, adibidez euskarazko produktuen sustapena eginez. 

 Turismo bulegoan galdetegi bat, zenbateko balioa ematen dioten kulturari, hizkuntza propioa izateari… 

 



6 EBALUAZIO PROZESUA 
6.1 JARRAIPEN BATZORDEA 
Jarraipen batzordea osatzen duten kideekin banakako bilerak egin dira 2017ko maiatzean eta Lekeitioko Turismoaren inpaktu linguistikoa aztertzeko lanaren berri eman zaie. Batzordekideek elkarlanerako prestasuna adierazi dute. Jarraipen batzordea ondorengo pertsonek osatzen dute: 

 Koldo Goitia Lekeitioko alkatea 
 Oier Zuberogoitia Lekeitioko udaleko euskara zinegotzia 
 Nekane Irusta tokiko garapen teknikaria Lekeition 
 Maier Aretxabaleta Ituarte arkitektoa Lekeition 
 Iker Ajuriagerra euskara teknikaria Lekeition 
 Goizane Arana eta Miren Segurola UEMAko teknikariak 
 Igone BastarrikaEMUN aholkularitzako teknikaria 

6.2 EMANDAKO URRATSAK 
 

  
Apirilak 28 Miren Segurola UEMAko koordinatzailearekin lanaren planifikazioa adostu zen 
Maiatzak 8 Proiektua egiteko asmoa berretsi zen Koldo Goitia alkatearekin 

Iker Ajuriagerra euskara teknikariarekin elkarlanerako asmoa berretsi zen 
Nekane Irusta tokiko garapen teknikariari  egitasmoa aurkeztu zitzaion eta laguntza eskaini zuen 

Maiatzak 19 Turismo egitasmoa zehaztu zen Nekane Irusta tokiko garapen teknikariarekin ( 3. puntua). 
Oier Zuberogoitia euskara zinegotziarekin kontrastea egin zen 

Maiatzako 25 UEMAko Miren Segurolarekin eta Goizane Aranarekin Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa kontrastatu zen (5.puntua) 
Maiatzak 30 Jarraipen Batzordearen 1. bilera egin zen. Turismo egitasmoaren definizioa berretsi eta Eragin Linguistikoaren Ebaluazioaren kontrastea egin zen.  Ekarpenak jaso ziren. 
Ekainak 15 Miren Segurola eta Goizane Aranarekin Funtsezko alderdien ebaluazioa eta babes neurrien lanketaren kontrastea egin zen (6.puntua) 
Ekainak 28 Jarraipen Batzordearen 2.bilera egin da.Funtsezko alderdien ebaluazioa eta babes neurriak aurkeztu ziren. Ekarpenak jaso ziren. Prozesua amaitutzat eman zen. 
Ekainak 30 Lurraldea eta Hizkuntza gradua amaierako lanaren aurkezpena egin zen UEUn. 
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7 ONDORIOAK 
 
Eragin Linguistikoaren Ebaluazio tresna baliabide egokia da udal lege berriaren baitan egin beharko diren azterketak egiteko. Gainera, hirigintza proiektuez haratago, merkataritza edo turismo bultatzeko egitasmoak ere ebaluatu ahal izango dira, galdetegi laburraren bigarren kasuak horiei erreferentzia zuzena egiten baitie, lur gune jakin batera bisitari kopurua nabarmen areagotuko duten proiektuak izanik. 
Lekeitioko turismoaren joera aztertuta da, eta datu sozioekonomiko eta soziolinguistikoak ikusita OREKA da 
hitz gakoa. Nola bultzatu turismoa herri nortasuna eta euskara kaltetu gabe? Horri bueltaka ari dira 
UEMAren baitan sortu den “Turismoa eta hizkuntza “ lan-taldean ere, eta badago zer aztertu, zer landu. 
Euskal Herriko hainbat txokotan azken urteetan bultatzen ari den turismo eredua bera jarri beharko genuke 
zalantzan, edo gutxienez aztergai.  
OREKA lortu behar dugu, eta garapen iraunkorraren (edo jasangarria) kontzeptuak ematen dizkigu horretarako argi-izpi interesgarriak.   
 
Turismo iraunkorra (edo jasangarria) 
 
Turismo iraunkorra erabat lotuta dago garapen iraunkorrarekin. Turismo jasangarria posible den aztertzean, FreekColom-bijn Amsterdameko Vrije Unibertsitateko Antropologia irakasleak argi dauka: “Turismo jasangarri bakarra gure etxetik oinez edota bizikletaz ateratzean egiten duguna da. Bestela ezin dugu esan egiten ari garen jarduera jasangarria dela”. 
Turismoak lau motako eraginak dakartzala dio: ingurumenari dagozkionak, ekonomikoak, soziokulturalak (linguistikoak barne) eta eskala txikiagoko beste eragin batzuk.  
Turismoa da azkarren hazten ari den munduko industrietako bat, eta diru-iturri garrantzitsua da herrialde askorentzat. Pertsonei zuzendutako industria denez, tokiko ekonomiei suspertzen lagundu die turismoak, enplegu asko sortzen baititu. Baina joera hau kontrolik gabe garatzen bada hainbat arazo sor ditzake, esate baterako dislokazio soziala, oinordetza kulturala eta linguistikoa galtzea, mendekotasun ekonomikoa eta degradazio ekologikoa.  
Gero eta gehiago gara ordea turismoak zer-nolako eraginak dituen konturatu garenak, eta jende askok opor arduratsuagoak egin nahi ditu. Eta ari dira sortzen turismo alternatiborako aukerak: 'turismo naturala', 'ekoturismoa' eta 'turismo kulturala' gisakoak.  
Kontsumo arduratsuarekin ere badu zerikusirik.  Jarduera turistiko guztiek, horien arrazoia edozein izanik (oporrak, lan-bidaiak, kongresuak, abentura eta ekoturismoa), iraunkorrak izan beharko lukete "tokiko biztanleak nahiz bidaiariak errespetatzen dituen turismoa, oinordetza kulturala nahiz ingurumena errespetatzen dituena".  
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9 ERANSKINAK 
 



1. ERANSKINA

2. GALDETEGI LABURRA

GALDERA BAI/EZ AZALPENA
1. Proiektuak/egitasmoak izango du eraginik tokiko biztanleria kopuruan?
 (etxebizitzak eraikiko direlako, lanpostuak sortuko delako...)

EZ
2. Proiektuak/egitasmoak izango al du eraginik tokiko bisitari kopuruan?
 (aisialdi guneak eraikiko delako, zerbitzuak sortuko direlako, lanpostuak ugarituko direlako...)

BAI Urtean 28.000 bisitari inguru jasotzen ditu Lekeitok. Aurrerantzean ere bisitari gehiago edo "egun 
gehiagotarako" etortzea nahi dute, eta horretarako estrategiak lantzen ari dira.

3. Proiektuak/egitasmoak izango al du eraginik tokiko hizkuntza politikan?
 (erakunde baten izaera aldatzen denean, eskola baten hizkuntza eredua aldatzen denean, zerbitzu baten publifikazio edo pribatizazio kasuetan...)

EZ

4. Proiektuak/egitasmoak izango al du eraginik tokiko hiztun komunitatearen harreman sareetan?
 (ludoteka berria egiten den kasuan, herrian parkerik ez eta parke bat eraikitzen den kasuan, eskola txiki bat irekitzen den kasuan...)

EZ



2.ERANSKINA  Euskararen ezagutzaren proiekzioaren indizea kalkulatzeko argibideak:  
Udalbarrutia Eguneko bisitari kopurua (urteko batez bestekoa) Eguneko bisitari kopurua (abuztuko batez bestekoa) 
Lekeitio 157 304 

  
Bisitarien ehunekoa jatorriaren arabera 
Bizkaikoak %14,7 
Gipuzkoa eta Arabakoak %8,30 
Nafarroakoak %2,90 
Estatukoak  %40.10 
Atzerrikoak %34 
Bisitariak %100 

 Migrazio horien jatorria elementu erabakitzaileetako bat izango da euskararen ezagutzari dagokionez. Horregatik, jatorri eremu horien ezagutza tasa zein den jasoko ondorengo taulan.    
Euskararen ezagutza jatorriaren arabera 
 Bizkaia Gipuzkoa eta Araba Nafarroa Estatua Atzerria 
Euskaldunak %31,20 %38,60 %13,70 %1 %1 

   



   
Udalbarrutia Bisitariak eguneko  Etorritako euskaldunak 
Lekeitio 157 12 
Lekeitio 304 27 

 
 
Unea ohiko biztanleak+bisitariak Biztanle euskaldunak / 

bisitari+biztanleen euskaldunen % 

Euskaldunen % Planaren proiekzioaren arabera 

Euskaldunen % gaur egun Euskararen proiekzio indizea BILAKAERA INDIZEA 
EPI+HI 

Urteko batez bestekoa 7227+157=7384 5828 %78,92 %80,50 - 1,58 0,42 (beraz, eragina 0 dela esango dugu) 
Udako batez bestekoa 7227+304=7531 5843 %77,5 %80,50 -3 -1 
    

Herria Biztanleak 2016 
2011 Biztanle kopurua 

Kop. 2011 Euskaldunak 
Kop.  2011 Lehen hizkuntza 

Kop. 2011 Etxeko hizkuntza 
2011 Euskaldun portzentajea 

2011 %Lehen hizkuntza. Euskera 
2011 % Etxeko hizkuntza. 

Faktorea biztanle kopurua 
Faktorea Euskaldunak 

Faktorea Lehen hizkuntza 
Faktorea Etxeko hizkuntza 

Faktorea Euskararen inguruko egituraketa 
Hauskortasun indizea 

Lekeitio 7.187 7408 5816 5237 4653 78,5% 70,7% 62,8% 2 4 4 3 0 6,67 
   



3. ERANSKINA
BAI/EZ + - INTENTSITATEA BALIOA AZALPENA

1. Komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan(harreman sareak aldatzea, harreman ohiturak aldatzea, kultur espresioak aldatzea, elkargune berriak sortzea, kultur agenda)
1.1 Eragina proiektua egiten ari den artean (Turismo plana 2017 indarrean dagoen bitartean) INTENTSITATEA:
1.1.1. Eragina zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du
1.1.2. Eragina zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 2 2 Herriko harreman sareak aldatu egingo dira, euskara ez dakitenekin 

nahastuko direlako, eta agian elkartzeko ohituraren batzuk ere alda daitezke, 
zenbait gunetan "bisitari" kopurua handia delako eta herritarrek beste gune 
batzuk aukeratzen dituztelako. BAXUA.......................1

1.2. Eragina proiektua egin eta gero (Turismo plana amaitu eta gero)
1.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da bereziki? ERTAINA....................2
1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 1 3 Turismo plana amaitu eta gero ere harreman sare berriak edo ohitura berriak 

mantendu egin daitezke
1.3.Eragina noizbehinkakoa izango da bai 4 4 Udako sasoian eta erdi denboraldiko asteburuetan? HANDIA.....................4
1.4. Eragina etengabekoa izango da

9 BAXUA
2. Tokiko euskararen ezagutzan (tokiko komunitatearen euskararen ezagutza tasa. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari berrien eraginez etor daiteke aldaketa)
2.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?
2.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du Proiektua egiten ari den artean:
2.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 2 2 Ezagutza herrian dagoen pertsona kopuruaren proportzioan aldatuko da 

(bisitari gehien dagoen egunetan 3 puntu %80,5etik %77,5era)
2.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Eragina zuzena............................. intentsitatea/2
2.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da bereziki?
2.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 1 3 Turismoa sustatzeari uzten bazaio ere, turista batzuk etortzen jarraituko dute 

eta beraz eraginak jarriatu egingo du Eragina zeharkakoa................... intentsitatea X1
2.3.Eragina noizbehinkakoa izango da bai 2 2 Ezagutza datua nabarmen aldatuko da turista kopuru handia dagoenean, 

bestela ez
2.4. Eragina etengabekoa izango da Proiektua egin eta gero:

7 BAXUA
3. Tokiko euskararen erabileran (tokiko komunitatearen euskararen erabilera tasa aldatzea. Biztanle, erabiltzaile, langile edota bisitari berrien eraginez etor daiteke aldaketa) Eragina zuzena........................... intentsitatea X2
3.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?
3.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du Eragina zeharkakoa.................. intentsitatea X3
3.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 4 4 Erabilera herrian dagoen pertsona kopuruaren proportzioa baino gehiago 

aldatuko da, herritarrek ere kanpokoekin hitz egiteko hizkuntza aldatuko 
dutelako

3.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? Eragina noizbehinkakoa.......... intentsitatea X1
3.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da bereziki?
3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 4 12 Hizkuntza ohiturak aldatzea eragin dezake neurri batean eta horrek gerora 

ere irauten du. Udara lagun artean gazteleraz pasa duten gaztetxoen 
hizkuntza ohiturak? Eragina etengabekoa............... intentsitatea X2

3.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
3.4. Eragina etengabekoa izango da bai 1 2 Erabileran izango duen eragina etengabekoa izan daiteke

18 ERTAINA
4. Hizkuntza paisaian (paisaia horretan ikus edo entzun dezakegunak osatzen du hizkuntza paisaia)
4.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? INTENTSITATEA BALIOA
4.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du BAXUA 1-16
4.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 4 4 Denda eta ostalaritzako errotuluak, menuak, kartelak, web atariak ERTAINA 16-28
4.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? HANDIA 28-38
4.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da bereziki
4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 2 6 Horietako asko iraunkorrak izan daitezke
4.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
4.4. Eragina etengabekoa izango da bai 2 4 Etengabe egongo dira ikusgarri

14 BAXUA
5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan (deialdiak direla, adierazpenak direla, egindakoaren berri ematea dela...)
5.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?
5.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du bai 2 2 Turismoaren inguruan egiten diren komunikazio guztiak hainbat hizkuntzatan 

egingo dira.
5.1.2. Eragin zabala: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
5.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?
5.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da bereziki?
5.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
5.3.Eragina noizbehinkakoa izango da bai 2 2 Kanpainak, jakinarazpenak, iragarikiak..
5.4. Eragina etengabekoa izango da

4 4 BAXUA
6. Euskarazko zerbitzuen eskaintzan (jardueren hizkuntza)
5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan 
6.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du bai 2 2 Turismo bulegotik antolatzen diren bisita gidatuak hainbat hizkuntzatan 

antolatuko dira.
6.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
6.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?
6.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da bereziki?
6.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da bai 2 6
6.3.Eragina noizbehinkakoa izango da bai 2 2
6.4. Eragina etengabekoa izango da

10 BAXUA

INTENTSITATEA BALIOA
BAXUA 1-80
MODERATUA 80-160

Eragin Linguistikoaren Intentsitate Puntuazioa 105 LARRIA 160-250
KRITIKOA 250-342

Komunitatearen kultur eta gizarte bizitza + (ezagutzaX2)+erabileraX3)+Hizkuntza paisaia + komunikazioa + eskaintza



4. ERANSKINA

JARDUERA EKONOMIKOA
Industriguneak, lanpostuak ugarituko direnean betetzeko:
IZAERA

FUNTSEZKO ALDERDIAK
BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

23 Ekimenak tokiko lan-aukerak sustatzen al ditu? x
24 Sortuko diren lanpostuak bertakoek betetzeko neurriak ezartzen al ditu helburuen artean? x
25 Helburuen artean askotariko enpleguak lortzeko aukerak sustatzea al dago? x
26 Herritar-talde guztientzako lan aukerak bultzatzen al ditu? x
27 Helburuen artean, tokiko enpleguarekin lotutako prestakuntza sustatzea jasotzen al du? x
28 Ekonomia aniztasun handiagoa egotea bultzatzen al du?I x

DIMENTSIOA
FUNTSEZKO ALDERDIAK

BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN
29 Tokiko beharretara neurriratutako lanpostuak sustatuko al dira? x Kanpotik ere etorriko dira

LEKUKOTZEA
FUNTSEZKO ALDERDIAK

BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINA HIZKUNTZAN
30 Enpresa berriak eraikiko badira euskararen hauskortasun txikiko gunean izatea aurreikusi al da? X

JARDUERA SOZIOKULTURALA

Kulturarekin, turismoarekin lotura duten ekimenak aurrera eramango diren kasuetan betetzekoa
IZAERA

FUNTSEZKO ALDERDIAK
BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

31 Bertako kultura, hizkuntza, ohiturak sustatzea jasoko al du helburuen artean? X
32 Erabiliko diren irudi leloak bertako ezaugarriei lotutakoak izatea sustatuko al du? X
33 Ekimenak bertako kultur sorkuntza sustatzea izango al du helburuen artean? X

DIMENTSIOA
FUNTSEZKO ALDERDIAK

BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

LEKUKOTZEA

BALORAZIOA
34 Bisitari kopuru jasangarria jasotzea sustatuko al du? x Lekeitiok ez du jasangarria 

ez den bisitari kopuruak 
jasotzeko ohe kopururik

BALORAZIOA

BALORAZIOA

Bertakoez gain, kanpoko 
langileak etorriko dira 
baina ez dago inongo 
sustapenik lanpostu hauek 
euskara dakitenek bete 
ditzaten

BALORAZIOA

BALORAZIOA
Bai, baina ez dio aipamen 
berezirik egiten bertako 

hizkuntzari



FUNTSEZKO ALDERDIAK
BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

35 Jarduerak bisitariak hauskortasun txikiko gunean jasotzea aurreikusten al du? x Hauskortasun ertaina du 

HIZKUNTZARI LOTUTAKO FUNTSEZKO ALDERDIAK
HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

FUNTSEZKO ALDERDIAK
BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

36 Jardueraren/proiektuaren exekuzio faserako hizkuntza irizpideak ezartzea aurreikusi al da? x
37 Jardueraren/proiektua garatu eta gero inguru berri horretarako hizkuntza irizpideak ezartzea x

NEURRI OSAGARRIAK/ARINGARRIAK
FUNTSEZKO ALDERDIAK

BAI EZ EZ DAGOKIO AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN
38 Kaltea murrizteko neurri osagarri edo aringarriak aurreikusi al dira? x Orain arte ez da jarri

BALORAZIOA

BALORAZIOA
Ez da hizkuntza irizpiderik jarri

BALORAZIOA


