
Euskaraldiak utzitako datuen 
azterketa 

Tolosa, 2019-10-09 



Gaindegia… 

Gaindegia irabazi asmorik gabeko elkartea da. 

 

Bere egiteko nagusia teknikoa da, hots, nazio garapenari datuen 
bidez ekarpena egitea. 

 

Doaneko datu zerbitzua on-line 

 

Neurrira egindako lanak eragile sozial eta instituzionalentzat 



Geoestatistika… 

Geoestatistika funtsezko diziplina. 

 

Errealitate sozial zein ekonomikoak tokian toki zertan den 
ezagutu beharra dago, ahalik eta desagregazio handienaz, 

ahalik eta eguneratze handienaz (Big data). 

 

Datu espazialak oinarrizko baliabidea  

(ikus www.euskalgeo.eus) 



Lurraldea kategorizatu beharra… 

Lurralde unitateak ez dira administratiboak bakarrik, unitate 
funtzionalak ere badira. 

Aldaketa handiak bizi ditugu azken hamarkadetan, eta garraio, 
zerbitzu edo ekonomiako azpiegitura berriek lurralde egitura 

berriak irudikatu dituzte. 

DEGURBA Europako Batasunak lurraldea sailkatzeko darabilen 
irizpidea da. Lurraldea hirutan banatuz, landa eremua, 

bitarteko zonaldea eta hirigunea. 

 Landa eremua Bitarteko zonaldea Hirigunea 

548.498 861.782 1.741.938 

33 bizt/km2 368 bizt/km2 2.125 bizt/km2 



Lurralde berria, beraz… 

• Erreparatu bitarteko zonaldeari… 



Lurralde berria, beraz… 

Erreparatu hiriguneen  

eremu funtzionalari  

eta auzoei… 

 



Atlasa…. 



Egindako lanaren ezaugarriak 

Txostena (ustiapen estatistikoa) 
 

1) Unibertsoa,  
2) Hedadura biztanlerian,  

3) Hedadura hiztun komunitateetan. 
 

*Zonifikazioari arreta berezia jarri diogu, besteak beste 
eskualdeei eta urbanizazio mailari. 

 





 













Emaitzen gaineko gogoeta 

• Erne parte hartzaileen sexuarekin. Emakumeen presentzia handia da, eta horrek 
isla nabarmena du sektore feminizatuetan, baina ez maskulinizatuetan.  
 

• Erne adinarekin, gazteen parte hartzea garrantzitsua da, baina mugikortasun 
handiagoa, saretze lokal ahulagoa… Balio berezia aitortu 30-50 urte arteko 
eragileei, saretze maila handienekoak. 
 

• Erne mugikortasunarekin, ohiko sare sozialak ahultzen ari dira… herrietako sareak 
ez dira euskalgintzak erabili izan dituenak. 
 

• Erne segregazio berriekin, adin, jatorri edo errenta mailako segregazioak gero eta 
handiagoak dira. Hiriburuetan eta eremu urbanizatu berrietan (gogora udalerri 
euskaldunetan gertatua). 
 

• Erne lurgune euskaldunarekin, jatorri aniztasun gero eta handiagoa, hizkuntza arau 
berriekin kontaktua eta sare zenbaitetan euskaldunen proportzioa apaltzen. 

 



Hurrengo Euskaraldia 

• Arreta berezia jarri beharko zaio eragina handitzeari: 

– Lurralde eremu funtzional berrietan. 

– Sozialki segregatutako eremuetan (gazte, prekarizatu edo 
etorkinen artean batez ere). 

– Maskulinizatutako eremuetan. 

– … 

 

Euskararen geografia berrian euskalgintzak erronka eta 
aukera berriak 

 


