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Hizkuntza oro da, sinbolizazio sistema bat, 
errealitatea atzemateko modu bat, eta baita 
pentsamendurako, kontzeptualizaziorako, 
azalpenerako,… sistema bat. Baina, batez 
ere komunikaziorako kode bat da hizkuntza, 
errealitatearekin komunikatzeko balio 
duena, ulertu eta adierazteko balio duena, 
ikasi eta komunikatzeko eta ikasiz 
komunikatzeko. Horrela bada, Irunen 
euskara sustatzera modu egokian 
bideratutako inbertsio oro, komunikazioa 
eta ikasketa hobetzeko etorkizuneko 
inbertsioa izango da; funtsezkoa berau 
irundar guztientzako.  

 

(Siadeco) 
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Siadecok egiten duen Ikerketa Aplikatuak, 
pertsona, komunitate, enpresa, erakunde eta 
abarrekiko gertaeren ezagupenari aurre 
hartzen dio eta giza taldeen ulermen eta 
ezagupenaren aurretik egon ohi da. Gure 
konpromisoa, ikerketa aplikatua gizarte 
garapenaren zerbitzura egon dadin lortzea 
da. "Elkarbizitzarako artearen zientzia" 
deitzen diogun metodologia lantzen dugu. 
Komunikazioan esku hartzen duten 
elementuei, eta bereziki hizkuntzen arteko 
elkarbizitzarekin edo kode linguistikoekin 
zerikusia dutenei, berebiziko garrantzia 
ematen diegu. 

 

(Siadeco) 
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SARRERA ETA METODOLOGIA 
  
  
Irungo Udala 2012 urtera arteko Irungo Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) diseinatzen ari da, 
eta plangintzaren diseinu-lan horrek, ezinbestean eskatzen du, orain arte egindakoaren ebaluazio-lan bat 
egina izatea. Ebaluazio-lan horixe da, hain zuzen ere, Irungo Udaleko Euskara Arloak Siadecori 
enkargatutako lanaren alderdietako bat eta esku artean duzun txostena osatzen duen atal garrantzitsu 
bat.  
 

Ebaluazio-lan hau egiteko, Irungo eragile sozial, ekonomiko eta politikoen ahalik eta ordezkaritza 

zabalenera iristen saiatu gara, 2006-2008 epean egindakoaren balorazio lana eskatu eta aurrera begira 

izan ditzaketen iritzi eta proposamenak eskatzeko, eta aipatzekoa da 66 pertsona desberdin izan direla 

egitasmoan parte hartu dutenak, egindako lana baloratuz eta aurrera begira  beren proposamenak 

luzatuz. 2006-2008 plangintzaldia zehazterakoan Irungo Euskararen Aholku Batzordea osatzen zuten 

kide guztiengana jo dugu oraingo ebaluazio lan honetan ere partehartzaile izan zitezen.   

 

Izan ere, egitasmo hau ez da amaitzen 2006-2008ko planaren balorazioarekin, eta 2010-2012 
epealdirako lehentasunak proposatzerakoan, oso kontuan hartu dira datu-bilketa honetan parte hartu 
dutenek luzatutako iritzi eta proposamenak. 
 
Ebaluazioa egiteko jarraitutako prozedura metodologikoaz esan, Irungo Udalak EBPNren baitan 
bideratu dituen programa eta ekintza desberdinetan sustatzaile, kudeatzaile edota hartzaile izan direnen 
balorazioak biltzeko ahalegin zabala egin dela.  
 

Sustatzaileen multzoan bildu dira Irungo Udaleko ordezkari politikoak, arduradun teknikoak eta 

Euskararen Aholku Batzordeko kideak. Kudeatzaile edo koordinatzaileak dira, programa horien garapen 

teknikoan aritutako Irungo Udaleko teknikariak, udalak kontratatutako enpresetako teknikariak eta 

esparru desberdinetan lan egiten duten bestelako elkarte publiko eta pribatuetako teknikariak ere: 

euskara elkarteak, berritzegunea, eskualdeko garapen agentzia…. Hartzaileak dira berriz, euskararen 

normalizaziorako bideratutako ekimen, zerbitzu eta diru-laguntzen onuradunak: ikastetxeak, enpresak, 

euskara ikasleak… 

 

Datu bilketa, EBPNren esparruen arabera antolatu da, eta esparru horietako bakoitzean sustatzaile, 

kudeatzaile edo hartzaile gisa parte hartu duten kideen multzo estrategiko bat zerrendatu eta kide 

horiengana jo dugu ebaluaketa-lan honetan parte hartzeko gonbitea eginez.  Bereiztutako esparruak 

ondokoak dira: irakaskuntza, euskalduntze-alfabetatzea, familia bidezko jarraipena, administrazioa, 

eremu publikoak,  informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak, lan mundua, aisia, kirola, 

corpus plangintza eta euskararen kalitatea, komunikabideak, liburugintza eta kulturgintza.  
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Informazio-emaile bakoitzak Irungo EBPNren programa bat edo bestean izan duen parte-hartzearen 
arabera, aurreko esparruetako batean ala/eta bestean kokatu dugu, eta dagokion esparruaren edota 
esparruen inguruko balorazioa eta aurrera begira egin beharreko proposamenak eskatu zaizkio. Egin 
kontu, informazio-emaile batek, sarritan, bere erakundearen ordezkari lanak egin dituela eta oinarrian 
pertsona gehiagoren arteko iritzi kontraste baten ondoren eman digula guri azken balorazioa.  

Eragile hauetatik informazioa eskuratzeko bi izan dira nagusiki erabilitako bideak: ebaluazio lan hau 

egiteko propio diseinaturiko galde-sorta bati erantzutea eskatu zaie (internet bidez edo paper 

euskarrian), baina interesgarria edota operatiboa izan zitekeela baloratu denean, aurrez-aurre bildu eta 

elkarrizketa sakonak ere egin dira.   

 

Honela, hasiera batean 144 izan dira guztira igorritako galde-sortak. Horietako zenbait erakunde berdin 

bateko pertsona ezberdinei bidali zaizkie eta erantzunak jasotzerako garaian beteratu egin dituzte euren 

iritziak. Telefono bidezko jarraipen lan estua egin da ahalik eta erantzun-maila altuena lortu ahal izateko 

eta landa-lanaren amaieran 19 izan dira, hainbat kontaktu egin eta gero, galdetegiari erantzungo ziotela 

esan bai baina egin ez dutenak. Aurrez esan bezala, 66 pertsona desberdinek parte hartu dute 

egitasmoan informazio zuzena emanez: erantzunda jasotako 79 galdetegitan eta aurrez-aurre egindako 

6 elkarrizketetan. Ondorengo taulan EBPNko esparru bakoitzerako aztertutako programa kopurua eta 

erantzunda jasotako galdetegi kopurua zehazten dugu. 

 

I. Taula:  Ebaluazio lanean azertutako programa kopurua eta erantzunda jasotako galdetegi kopurua EBPNko esparruari 
jarraiki   

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Esparruak  Irakas-
kuntza 

Euskal-
duntze 
alfabe-
tatzea 

Familia 
transmi-

sioa 

Admi-
nistra-
zioa 

Eremu   
publikoa 

Tekno-
logia 

berriak 
Lana Aisia Kirola 

Corpus 
plan-
gintza 

Komuni-
kabideak 

Liburu-
gintza 

Kultur-
gintza 

GUZ-
TIRA 

Ebaluatutako 
programa 
kopurua  

9 4 3 1 2 2 4 3 4 1 3 1 3 40 

Kontsultatu-
tako pertsona 

kopurua  
24 6 17 - - 3 6 15 4 - 2 - 2 79 

Iturria: Siadeco, 2010.  
 

Beraz, ebaluazio honetan aztergai diren EBPN 2006-2008ko programak 40 dira, eremuaren arabera 

sailkatuta, ondorengo taulan ikus daitezkeenak:  
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EUSKARAREN ONDORENGOETARATZEA HELBURUA 
I.- IRAKASKUNTZA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Euskaraz 
baietz! 

Euskara zine 
aretoetara 

Ni ere 
bertsolari 

Irakurriz 
gozatu. 

Udagiro Euskararen 
Hilabetea 

Bagabiltza 
Lanbide 

heziketarako 
Plana 

Kordinazio 
gunea 

II.- EUSKALDUNTZE ALFABETATZEA 
10 11 12 13 

Euskalduntze-alfabetatzearen 
eremu plana 

Euskara ikasle txartela Mintzalaguna Euskara ikasteko bekak 

III.- FAMILIA BIDEZKO JARRAIPENA 
14 15 16 

Irungo familietan euskararen 
ondorengoetaratzea sendotzeko plana 

Euskara ikasteko gurasoentzako laguntzak Euskarazko produktuen katalogoa 

EUSKARAREN ERABILERA HELBURUA 
IV.- ADMINISTRAZIOA 

17 

Irungo Udaleko euskararen erabilera planaren ebaluazioa 

V.- EREMU PUBLIKOAK 
18 19 

Euskararen kale erabileraren neurketa Hizkuntza paisaiaren azterketa 

VI.-INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIA BERRIAK 
20 21 

Euskara arloaren web gune berria E-plaza egitasmoa 

VII.- LAN MUNDUA 
22 23 24 25 

Irungo lan munduan euskararen 
erabileran eragiteko plana 

Irun 2+1 Irungo merkataritza eta 
ostalaritza euskalduntzeko plana 

Ageriko errotuluak  euskalduntzeko 
dirulaguntza programa 

Web orriak euskalduntzeko 
dirulaguntza programa 

VIII.- AISIA 
26 27 28 

Kalean bai Solas-Jolas Asialdiko plana 

IX.- KIROLA 
29 30 31 32 

Kiroletako lan-mahaia Eskola kirola, hezitzen duen kirola Kiroldegietako ikastaroak 
euskalduntzeko plangintza 

Goi mailako klubetako hizkuntza 
normalkuntzako planak. 
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EUSKARAREN ELIKADURA HELBURUA 
X.- CORPUS PLANGINTZA ETA EUSKARAREN KALITATEA 

33 

ItzulBaita proiektua 

XI.- KOMUNIKABIDEAK 
34 35 36 

Irunero Behe Bidasoako Hitza Eskualdeko euskarazko komunikabideei 
bideratutako dirulaguntza programa 

XII.- LIBURUGINTZA 
37 

J.A. Loiti bekaren irabazle  den lanaren argitalpena 

XIII.- KULTURGINTZA 
38 39 40 

J.A. Loidi ikerkuntza beka Kultur Errota Bidasoa-Txingudi bertso eskola sendotu eta 
garatzeko programa 

 

 

Laburbilduz beraz, txostenaren egitura metodologikoa ondorengoetan oinarritzen da: 

 

1.-  Zeharkako informazioaren bilketa eta azterketa. Programa ezberdinen inguruan jasotako 
informazio zuzena, zeharkako informazioarekin osatu da, Irungo diagnostiko 
soziolinguistiko zabala eskaini ahal izateko. 

 
2.-  Gaian “adituak” diren pertsona-multzo bati egindako elkarrizketa erdi-egituratu sakonak. 

Guztira 6 izan dira elkarrizketatu ditugun pertsonak; tartean daude bai Irungo Udaleko 
ordezkariak eta baita hiriko dinamika soziokulturalean adituak diren pertsonak.  

  
3.-  Errealitate soziolinguistikoaren alderdi desberdinen inguruan informatzaile kualifikatuak 

diren pertsona multzoari egindako test kualitatiboa. Guztira 79 izan dira erantzunda 
jasotako galdetegiak.  
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Galdekizunak diseinatzerakoan nahiz elkarrizketak egiterakoan kontuan hartu eta landu diren gai 

nagusiak ondorengoak izan dira: 

- Elkarrizketatuaren soslaia: burututako eginkizunak, kide den erakunde-mota, euskara 
maila, Irungo Udalarekiko izandako hartu-emanak… 

- Norberak parte hartu duen esparruak (irakaskuntza, euskalduntze-alfabetatzea…) izan 
dituen aurrerabideen balorazio orokora, eta kontuan hartu beharrekoak.  

- Jarraian, norberak parte hartu duen esparruan kokaturiko programa bakoitzaren 
ebaluazioa egiteko eskatu zaie, honakoak ere zehaztuz: programa bakoitzaren 
inguruko ezagutza-maila, norberak izandako parte-hartze maila, bere ustez programak 
duen eraginkortasun eta lehentasun-maila, indargune eta alderdi positiboak, hutsune 
eta hobetu beharrekoak, eta balorazio orokorra.  

- Amaitu baino lehen, beraiek parte hartu duten esparru jakin horretarako nahiz 
bestelako esparruetarako, aurrera begira zein proposamen egingo luketen, eta 
lehentasunezko programak eta esparruak finkatzea eskatu zaie. 

 

Txostenaren egiturari dagokionez, hiru zati handitan egituratzen da: 

- Lehenengoan diagnostiko soziolinguistiko zabala egiten da, horretarako eremu 
desberdinen inguruko datu nagusiak aurkeztuz.  

- Bigarren zatian, EBPN 2006-2008 aldian garatutako programa bakoitzaren ebaluazio 
azterketa sakona egiten da. Esparrukako egitura eman diogu atal honi eta programa 
bakoitza aztertzen hasi aurretik, esparruak berak 2006-2008 epealdian izandako 
balantze moduko bat aurkezten da, alde positiboak eta hobetu beharrekoak zehatuz. 
Gero, programa bakoitzaren ebaluaketa egiteko erabili dira, alde batetik, Irungo 
Euskara Arloak emandako datu kuantitatiboak (hartzaile kopurua, aurrekontuak,…) eta 
bai elkarrizketetan eta baita test kualitatiboaren bitartez eragile ezberdinek emandako 
iritziak. EBPNren prozeduraren inguruko ebaluazio orokor bat ere egiten da bigarren 
zati honi amaiera emateko.   

- Hirugarren zatian, EBPN 2006-2008 plangintzalian zehar bideratutako programen 
ikuspegi integral bat izate aldera, neurketarako adierazle ezberdinez osatutako eredu 
analitiko bat sortu dugu. Eredu horretatik ateratako informazioan oinarrituta zehaztu 
ditugu 2010-2012 aldirako EBPNren diseinu-lanerako proposamenak, eta horrekin 
ematen zaio amaiera txostenari. 
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Azken urteotan familia bidez transmititzen 
den euskara bizi eta hizkuntza erregistrotan 
aberatsak galera garrantzitsuak izan dituen 
arren, euskararen ezagutzak gorantz egin du 
progresiboki irundarren artean. Hizkuntza 
normalkuntzaren esparruan jarduten duten 
eragile guztiek, publiko nahiz pribatu, 
egindako lan eskergaren fruitu da 
euskararen ezagutza mailak izandako 
igoera. Baina, Irunen euskarak 
transmititzeko eta transmititua izateko 
zailtasunak dauzka. Euskararen arazo 
nagusiena ez dago ezagutza mailarekin eta 
erabilera mailarekin lotua, baizik eta 
komunikatzeko daukan gaitasunarekin: 
arazoa ez da kuantitatiboa, bai ordea 
kualitatiboa.    

 
(Siadeco)
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1.1.- IRUNGO BIZTANLERIAREN BILAKAERA ETA EGITURA 
 

 

Irungo biztanleriak igoera nabarmena izan du XX. mende hasieratik gaurdaino; 1900. urtean 10.000 

biztanle inguru izatetik, 61.000 izatera pasa baita 2008. urtean.  

 

1900 eta 1930 urteen artean biztanleria modu adierazgarrian irabazten joan ondoren, herritarren 

kopuruak behera egin zuen 1930eko hamarkadan. Baina igoerarik nabarmenena 1940. urtetik 1981. 

urtera bitartean izan zuen. Honela 14.368 biztanle izatetik, 53.334 izatera pasa zen 40 urte 

beranduago. Hortik aurrera, biztanleriak gora egiten jarraitu arren, igoera erritmoa nabarmen apaldu 

zen. 

 

Irungo biztanleriaren bilakaera, Bidasoa Beherea eskualdeko biztanleriaren bilakaeran islatzen da zuzen-

zuzenean, Irunek  eskualdeko herritarren %80 inguru biltzen baititu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat, Biztanleriaren Udal Errolda (2008). 
 

 

 

 

1. Grafikoa: Irungo biztanleriaren bilakaera (1900-2008)
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Irungo adin piramidearen bilakaerari erreparatuz, azken urteetan areagotzen ari den biztanleriaren 

zahartzea aipatu behar da batetik, eta  azken 10 urteetan, aurreko urteekiko eman den jaiotza 

kopuruaren  gorakada bestetik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grafikoa: Irungo biztanleriaren adin piramidea  (1997)

1.156

1.076

1.310

1.884

2.321

2.291

2.313

2.125

2.083

1.958

1.838

1.369

1.594

1.462

1.310

984

731

619221

345

592

1.001

1.249

1.369

1.331

1.815

1.950

2.097

2.155

2.300

2.394

2.536

1.956

1.451

1.181

1.170

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 edo +

Iturria: B iztanleriaren Udal Erro lda

  

3 Grafikoa: Irungo biztanleriaren adin piramidea  (2008)
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Adin talde handien banaketari dagokionez, 2008. urtean Irungo herritarren ia %65ek 20-64 urte 

bitartean dituzte, %18k 0-19 urte bitartean, eta %17k 65 urte edo gehiago.  

 

Azken urteetako bilakaeraz, aipatu 0-19 urte bitartekoak pisua galtzen joan direla, 20-64 urte 

bitartekoen, eta batik bat 65 urte edo gehiagokoen “mesedetan”. Azken urteetan egin du gora berriz 

zertxobait gazteen bai kopuruak eta baita pisu erlatiboak ere.   

 

2. Taula: Irungo biztanleria, adin talde handiei jarraiki (1991-2008) 
 

1991 1996 2001 2006 2008 Adin talde handiak 
Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

0-19 urte 14.322 26,9 11.976 21,7 10.871 19,2 10.752 17,8 10.985 18,0 

20-64 urte 32.472 61,0 35.244 63,8 36.720 64,9 39.342 65,2 39.531 64,9 

>64 urte 6.482 12,2 7.995 14,5 9.010 15,9 10.237 17,0 10.398 17,1 

GUZTIRA 53.276 100,0 55.215 100,0 56.601 100,0 60.331 100,0 60.914 100,0 

Biztanleriaren hazkundea (%)     3,64   2,51   6,59   0,97   

Iturria: Eustat, INE (2008ko biztanleria) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azken urteetan Irunen jaiotako haur-kopuruak izan duen bilakaera argi eta garbi geratzen da hurrengo 

taulan.  Izan ere 1997-2001 urteen artean, batez beste 500 haur jaio ziren urtero, eta 2003-2007 

urteen artean aldiz, 655. Urtez urte, hauek dira Irunen bizirik jaiotako haurrak, 1997 eta 2007. urteen 

artean:  
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3. Taula: Irunen bizirik jaiotakoen bilakaera (1997-2007)  

  
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jaiotzak  469 491 495 513 532 532 677 636 660 651 652 

Iturria: Eustat, 2009. 
 
 

Azken urteetan jaiotza kopuruetan izandako goranzko bilakaera, hein batean behintzat, Irunen izandako 

migrazio mugimenduei zor zaie.  

 

Izan ere Irunen,  azken urteetan, barne migrazioaren beherakadarekin batera, kanpo migrazioaren  

handitzea nabarmena izan da.  

 
 

4. Taula:  Irunen izandako barne eta kanpo migrazio saldoen laburpena 
(1998-2008) 

1998-2008 urtea 
 

1998-2002 
urteak 

2003-2008 
urteak Kop. % 

Kanpokoa 272 2.576 2.848 57,6 

Barnekoa 1.397 702 2.099 42,4 

Guztira 1.670 3.278 4.948 100,0 

Iturria: Eustat, 2009. 
 
 
 
Azken urte hauetan EAE kanpotik Irunera iristen ari diren herritar gehienak atzerritarrak dira. 

Proportzionalki, 16-64 urtekoen artean dute pisurik gehien (%7,5), baina 16 urte baino gutxiagokoen 

artean %5,8 dira. 

 
 

5. Taula:  Irungo biztanleria atzerritarra guztira eta atzerritarren %  adin tarte bakoitzean  
(2007) 

Atzerritarrak guztira 
 

16 urte baino 
gutxiagokoen 
artean  (%) 

16-64 
urtekoen 
artean (%) 

65 urte eta 
gehiagoen 
artean (%) % Kop. 

Biztanleria 5,8 7,5 1,1 6,0 3.613 

Iturria: INE- 2007. Siadecok landua  
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Irunen, 2007. urtean bizi diren atzerritar gehienak Latinoamerikatik (1.500 inguru) edo Europako 

gainerako herrialdeetatik datoz (1.500 inguru baita ere, horietako gehienak Europa 25etik).  

 

Afrikarrak dira 455, horietako gehienak magrebdarrak, eta Asiarrak 162,  txinarrak gehienak.  

 
 

6. Taula:  Irungo biztanleria atzerritarraren jatorria (2007)  

Biztanleria Jatorria 
Kop % 

Europa 25 1.065 1,8 

Europa zabalpena (EU27) 258 0,4 Europa 

Europa enparaua  173 0,3 

Magreb 343 0,6 
Afrika 

Afrikako enparaua 112 0,2 

AEB eta  Canada 17 - 
Amerika  

Latinoamerika  1.481 2,5 

Txina 108 0,2 
Asia 

Asia enparaua  54 0,1 

Ozeania   1 - 

Herrigabekoak    1 - 

Guztira atzerritarrak 3.613 6.0 

Biztanleria guztira 60.416   

Iturria: INE, 2007. Siadecok landua 
 

 

Irungo biztanleria 17 auzotan banatzen da; horietatik populatuenak Elitxu-Lapize (%11,6), Anaka 

(%11,0) eta Artia (%10,7). Biztanleriaren %10 ingururekin berriz, Larreaundi-Olaberria, eta %7-%8rekin 

Erdigunea eta Arbes.  

 

Biztanleriaren %5-%6 inguru bizi da ondorengo auzoetako bakoitzean: San Migel, Katea, Alde Zaharra 

eta Santiago-Beraun; eta %3-%4 inguru honakoetan: Belaskoenea, Dunboa, Pinar eta Anzaran.  

 

Biztanleri gutxien duten auzoak Behobia (%1,9), Meaka-Ibarla eta Urdanibia dira (%0,8). 
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7. Taula: Irungo biztanleria zonaldeari jarraiki   

Biztanleria Auzoa 
Abs. % 

Anaka 6.704 11,0 

Anzarán 2.081 3,4 

Arbes 4.388 7,2 

Artia 6.569 10,7 

Behobia 1.156 1,9 

Belaskoenea 2.687 4,4 

Erdigunea - Centro 4.773 7,8 

Dunboa 2.681 4,4 

Elitxu-Lapize 7.072 11,6 

Larreaundi-Olaberria 5.899 9,6 

Meaka-Ibarla 487 0,8 

Alde Zaharra-Parte Vieja 3.351 5,5 

Pinar 2.168 3,5 

Urdanibia 502 0,8 

San Migel 3.762 6,1 

Santiago-Beraun 3.243 5,3 

Katea - Ventas 3.671 6,0 

GUZTIRA   61.194      100,0 

Iturria: Irun.org web orria. 

 
 
 
Biztanleria guztiarekiko etorkinak pisurik gehien duten auzoak Elitxu-Lapize, Behobia, Urdanibia, 

Erdigunea eta San Migel dira (biztanleriaren %5,5 baino gehiago baitira etorkinak auzo horietan). 

Etorkinen proportzioa baxuena duten auzoak aldiz Katea, Anzaran eta Meaka-Ibarla (biztanleriaren %2,5 

baino gutxiago dira etorkinak). 
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      Biztanleria guztiarekiko etorkinen ehunekoa (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Irungo udaleko ongizatea 
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8. Taula: Irungo migrazio mugimenduak 1991 eta 2008. urteen artean 
 

1991 1996 2001 2006 2008 
  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Inmigrazioa 481 0,9 482 0,9 792 1,4 1.295 2,1 1.370 2,2 

Emigrazioa 524 1,0 577 1,0 644 1,1 792 1,3 845 1,4 

Helburuko barne-migrazioa 515 1,0 754 1,4 872 1,5 840 1,4 726 1,2 

Jatorrizko barne-migrazioa 378 0,7 598 1,1 526 0,9 749 1,2 984 1,6 

Migrazio saldoa. Guztira 94 0,2 61 0,1 494 0,9 594 1,0 267 0,4 

   Migrazio saldoa-gizonezkoak 98 0,2 -2 0,0 247 0,4 281 0,5 133 0,2 

   Migrazio saldoa-emakumezkoak -4 0,0 63 0,1 248 0,4 314 0,5 134 0,2 

Udalerri barruko migrazioak 1.681 3,2 2.035 3,7 2.581 4,6 3.078 5,1 .   

Iturria: Eustat, INE (2008ko biztanleria) 
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1.2.- BIZTANLERIA ETA EUSKARA  
 

1.2.1.- Euskararen ezagutza-maila 
 
2006. urtean, Irunen 2 urte eta gehiagoko 58.466 pertsonetatik, 21.300 inguruk euskara ongi ulertzen 

eta hitz egiten dute (euskaldunak); ia 12.000k euskara zailtasunez hitz egin edo ulertzen dute (ia-

euskaldunak), eta 25.000k aldiz, ez dute ez ulertzen ez hitz egiten euskaraz (erdaldunak dira, beraz).   

 

Euskaldun gehien-gehienak alfabetatuak dira (euskaraz ondo irakurtzen eta idazten dute), eta 2.500 

pertsona inguru dira euskaraz ongi ulertu eta hitz egin arren, ondo irakurtzen eta idazten ez dakitenak. 

 

Ia-euskaldunen artean ere gehienak alfabetatuak dira, hau da, euskaraz zailtasunez hitz egin, eta  ondo 

edo zailtasunez irakurri eta idazten dute (7.700 pertsona inguru). Ia-euskaldunen artean bada, euskara 

ongi edo zailtasunez ulertu arren,  batere hitz egiten ez duen 2.000 pertsona inguruko multzoa.  

 

Hizkuntza ezagutzaren bilakaerari erreparatuz, aipatu 1996 eta 2006 artean, 7 puntuz egin duela gora 

euskaldunen portzentajeak, eta 3 puntu ia-euskaldunenak; aitzitik, erdaldunak, %53,6 izatetik, %43,1 

izatera pasa dira. Datu hauen arabera, euskaldunen portzentajearen igoerarik handiena 2001 eta 2006 

urteen artean eman da.  

 
 

9. Taula: Irungo 2 urte eta gehiagoko biztanleria, euskara mailaren arabera (1996-2006) 

1996 2001 2006  
 % % Kop. % 

Euskaldunak 29,0 32,4 21.334 36,5 

Euskaldun alfabetatuak 24,6 28,1 18.617 31,8 

Euskaldun erdi-alfabetatuak 2,5 3,2 2.166 3,7 

Euskaldun alfabetatu gabeak 1,9 1,1 551 0,9 

Ia-euskaldunak 17,4 18,3 11.946 20,4 

Ia-euskaldun alfabetatuak 12,4 11,8 7.725 13,2 

Ia-euskaldun alfabetu gabeak 2,7 3,4 2.330 4,0 

Ia-euskaldun hartzaileak 2,2 3,0 1.891 3,2 

Erdaldunak 53,6 49,3 25.186 43,1 

Guztira 100,0 100,0 58.466 100,0 

N 54.167 55.084   
Iturria: Eustat. 
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Eustat Erakundea 2006an egindako Biztanleria eta Etxebizitzen estatistikaren arabera, Irungo 5-14 

herritarren %75 inguru euskaldunak dira. Adinean gora egin ahala, jaisten doa apurka-apurka 

euskaldunen portzentajea, baina oso ehuneko altuetan mantentzen da oraindik 15-24 urte bitartekoen 

artean (%67,5 15-19 urtekoen artean, eta %59,8 20-24 urtekoen artean). Erdiak baino gutxiago dira 

euskaldunak 25-29 urte bitartekoen artean (%46,3), eta euskaldunen portzentajeak behera egiten du 

nabarmen 30 urtetik gorakoen artean (%36,3). Hurrengo jauzia 50-54 urtekoen artean ematen da, non 

euskaldunen portzentajea %21aren inguruan kokatzen da.  

 

Ia-euskaldunen portzentajerik altuenak 2-4 urte bitartekoen artean (%49,0) eta 20-44 urte bitartekoen 

artean ematen dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grafikoa: >2 urteko biztanleria euskara-mailaren arabera, adinari jarraiki (2006)
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Iturria: Eustat, 2006  
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10. taula: ≥ 2 urteko biztanleria euskara-mailaren arabera, adinari jarraiki (1996-2006) 

Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak Guztira 
  1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 
2 – 4 38,9 41,5 32,9 33,7 40,4 49,0 27,4 18,0 18,0 100,0 100,0 100,0 
5 – 9 65,8 74,1 73,5 20,5 14,7 17,8 13,7 11,1 8,7 100,0 100,0 100,0 
10 – 14 62,8 74,5 76,6 22,8 12,0 15,6 14,3 13,5 7,7 100,0 100,0 100,0 
15 – 19 38,8 66,5 67,5 32,5 16,7 21,1 28,7 16,8 11,4 100,0 100,0 100,0 
20 – 24 29,5 41,2 59,8 29,2 30,2 24,6 41,3 28,6 15,6 100,0 100,0 100,0 
25 – 29 24,5 31,5 46,3 23,2 29,9 28,7 52,3 38,6 25,0 100,0 100,0 100,0 
30 – 34 22,7 26,1 36,3 18,4 26,9 30,3 58,9 47,0 33,4 100,0 100,0 100,0 
35 – 39 20,5 24,0 30,8 15,2 21,6 27,2 64,2 54,4 42,0 100,0 100,0 100,0 
40 – 44 18,2 21,7 28,4 12,7 17,3 22,7 69,1 60,9 49,0 100,0 100,0 100,0 
45 – 49 19,2 18,9 25,0 11,5 14,0 18,1 69,3 67,1 57,0 100,0 100,0 100,0 
50 – 54 19,5 19,3 21,6 9,8 12,8 14,9 70,6 67,9 63,5 100,0 100,0 100,0 
55 – 59 21,9 20,3 21,2 7,8 10,7 13,4 70,3 69,0 65,4 100,0 100,0 100,0 
60 – 64 23,0 22,4 21,5 7,9 9,9 11,0 69,1 67,7 67,5 100,0 100,0 100,0 
65 – 69 23,8 22,7 23,9 8,1 9,2 10,5 68,1 68,1 65,6 100,0 100,0 100,0 
70 – 74 24,3 22,3 23,9 8,3 9,0 9,8 67,4 68,8 66,3 100,0 100,0 100,0 
>= 75 30,7 27,6 26,5 8,8 8,4 9,6 60,6 64,0 63,8 100,0 100,0 100,0 
Guztira 29,0 32,4 36,5 17,4 18,3 20,4 53,6 49,3 43,1 100,0 100,0 100,0 
N 54.167 55.084 58.466 15.708 17.845 21.334 9.417 10.058 11.946 29.042 27.181 25.186 

Iturria: Eustat. 
 

 

 

11. Taula:  Irungo ≥ 2 urteko biztanleria adinari jarraiki, euskara mailaren arabera (2006) (% 
horizontalak) 

Euskaldunak Ia-euskaldunak Erdaldunak Guztira   
  Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

2-4 urte 597 32,9 888 49,0 327 18,0 1.812 100,0 

5-14 urte 3.733 75,0 833 16,7 410 8,2 4.976 100,0 

15-24 urte 3.819 63,0 1.402 23,1 839 13,8 6.060 100,0 

25-34 urte 4.375 41,0 3.152 29,5 3.141 29,4 10.668 100,0 

35-44 urte 2.911 29,6 2.462 25,0 4.456 45,3 9.829 100,0 

45 edo gehiago 5.899 23,5 3.209 12,8 16.013 63,7 25.121 100,0 

GUZTIRA 21.334 36,5 11.946 20,4 25.186 43,1 58.466 100,0 

Iturria: Eustat, 2009. 
 
 
 
 
 



 

 
- 25

EBPN Euskara biziberritzeko plan nagusia 
Ayuntamiento   Udala

1.2.2.- Biztanleriaren ama-hizkuntza eta etxeko hizkuntza  
 
 
Irungo biztanleriaren %76aren ama-hizkuntza gaztelania da, %16rena euskara eta %5ena euskara eta 

gaztelania. Biztanleen %2,9k euskara eta gaztelania ez den beste hizkuntza bat dute ama-hizkuntza. 

Datu hauen arabera, azken neurketan, 12.750 irundar inguru dira euskara (soilik ala gaztelaniarekin 

batera), ama-hizkuntza gisa jaso dutenak. 

 

1991tik hona, eta batik bat 2001etik 2006ra bitartean, proportzionalki gora egin du nabarmen euskara 

eta gaztelania ez den hizkuntza ama-hizkuntzatzat dutenen kopuruak (biztanleria osoarekiko oso gutxi 

izaten jarraitzen duten arren).  

 

12. Taula: Biztanleriaren ama-hizkuntza (1991-2006) 

1991 1996 2001 2006   
  Kop % Kop % Kop % Kop % 

Euskara 8.934 16,8 9.226 16,7 9.265 16,4 9.732 16,1 
Gaztelania 41.024 77,0 42.607 77,2 44.193 78,1 45.860 76,0 
Biak 2793 5,2 2.765 5,0 2.268 4,0 3.016 5,0 
Beste bat 525 1,0 617 1,1 875 1,5 1.723 2,9 

GUZTIRA 53.276 100,0 55.215 100,0 56.601 100,0 60.331 100,0 

Iturria: Eustat 
 

 

 
Etxean erabilitako hizkuntzari dagokionez, 

Irunen bost biztanletik lauk etxean gaztelania 

erabiltzen dute (%81,4k). Biztanleriaren 

%7,6k euskaraz egiten du nagusiki etxean 

eta %9,9k euskaraz eta gaztelaniaz. Guztira, 

etxean euskaraz edo bietara egiten duten 

irundarrak beraz 10.500 inguru dira. 

 

1991-2006 urteen artean ematen diren 

diferentziak oso txikiak dira, baina aipatu 

behar da euskara eta gaztelania ez den beste 

hizkuntza erabiltzen dutenen kopurua 

bikoiztu egin dela 2001etik 2006ra 

bitartean.  
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13. Taula: Etxean erabilitako hizkuntza (1991-2006) 

1991 1996 2001 2006   
  Kop % Kop % Kop % Kop % 

Euskara 4.064 7,6 4.600 8,3 4.384 7,7 4.563 7,6 
Gaztelania 43.946 82,5 45.544 82,5 46.341 81,9 49.109 81,4 
Biak 5.122 9,6 4.945 9,0 5.559 9,8 5.965 9,9 
Beste bat 144 0,3 126 0,2 317 0,6 694 1,2 

GUZTIRA 53.276 100,0 55.215 100,0 56.601 100,0 60.331 100,0 

Iturria: Eustat 

 
 
 

1.2.3.- Euskararen kale neurketak  
 
Euskararen kale neurketaren emaitzarik positiboenak 1989. eta 1995. urteetan eman ziren, euskararen 

erabilera %7,4koa izan baitzen urte horietan. 2001. urtean behera egin zuen nabarmen, eta  bi puntuz 

beherago kokatu zen, inoizko emaitzarik baxuena lortuz (%5,4 hain zuzen ere). 

 

Sei urte beranduago, 2007. urtean, euskararen kale erabilera 2001eko  maila bertsuan kokatu zela esan 

daiteke (%5,5).  

 

14. Taula: Kale neurketatan euskararen erabilerak izandako bilakaera  % 

1984 1989 1995 2001 2007 

6,0 7,4 7,4 5,4 5,5 

Iturria: Irungo Udala  
 
 
Datuak hiztunaren adinaren arabera aztertuz, azpimarratu gazteena dela euskararen erabileran 

bilakaerarik positiboena izan duen taldea;  gazteena baita, 1995. urteko salbuespenarekin, neurketa 

guztietan gora egiten duen talde bakarra, 2007. urtean %8,24an kokatzeraino. 

 

Gainerako adin taldetan, azken bi neurketetako emaitzak, aurreko urteetakoak baino okerragoak dira. 

Aipagarria gertatzen da bereziki haurren artean 1995. urtean euskararen erabilera %12,4 izatetik, 2001 

eta 2007. urteetan %9,1 izatera pasa dela.  
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Hala ere,  gazteekiko duen aldea nabarmen murrizten badoa ere, haurren artean ematen da euskararen 

erabilera mailarik altuena Irunen.  

 

15. Taula: Euskararen erabileraren bilakaera adin taldeka % 

 1984 1989 1995 2001 2007 

Haurrak 5,80 12,20 12,40 9,10 9,19 

Gazteak 3,30 6,20 5,40 7,70 8,24 

Helduak 6,90 5,60 6,90 4,10 4,74 

Adinekoak 7,10 8,10 3,20 2,90 2,57 

GUZTIRA 6,00 7,40 7,40 5,40 5,50 

Iturria: Irungo Udala  

 

 

Euskararen erabilera maila ere 

nabarmen aldatzen da gizarte-

harremanetako esparru batetik 

bestera.  

 

Hala ere, oro har esan daiteke 

euskararen erabilerak ez duela 

hizkuntza gaitasunak irabazi 

dituenak irabazi. 
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1.3.- EUSKARAREN TRANSMISIO “FAMILIARRA”- NATURALA 
 
Azken neurketaren arabera, 2001. urtean 20.717 familia zeuden Irunen. Horietatik ia %40,0 seme-

alabadun guneei zegokien, %20,9 pertsona bakarreko familiak ziren, eta %18,6 seme-alabarik gabeko 

guneak. Gainerako familia-motak, familien %20,6 dira. 

 

1991-2001 urteen arteko bilakaerari dagokionez, aipatu behera egin duela nabarmen seme-alabadun 

guneen portzentajeak (%52,4 izatetik %39,9 izatera pasa dira), eta gora berriz pertsona bakarreko 

familienak (%11,8tik  %20,9ra).  

 
  

16. Taula: Irungo familiak, familia-motaren arabera  

1991 1996 2001   
  Kop. % Kop. % Kop. % 

Pertsona bakarrekoa 1.926 11,8 2.896 15,8 4.330 20,9 

Konposatua 343 2,1 412 2,2 653 3,2 

Gunea seme-alabarik gabe 2.640 16,1 3.196 17,4 3.855 18,6 

Gunea seme-alabekin 8.585 52,4 8.670 47,2 8.273 39,9 

Guraso bakarrekoa 1.276 7,8 1.659 9,0 1.919 9,3 

Handitua 1.241 7,6 1.175 6,4 1.390 6,7 

Gune askotarikoa 362 2,2 374 2,0 297 1,4 

GUZTIRA 16.373 100,0 18.382 100,0 20.717 100,0 

Iturria: Eustat 
 
 
 
Siadecok Irunen hizkuntza transmisio familiarraren inguruan azterketa sakona egina du, eta Irungo 

diagnostiko soziolinguistikoa aurkezten ari garen honetan, azterketa horretako emaitza nagusienak 

gogorarazi eta laburbilduko ditugu. 

 

Ikerketa horren unibertsoa, Irungo ikastetxe eta haur eskoletan matrikulatuak dauden 0 eta 12 urte 

arteko haur eta gazteen familiek osatu dute, guztira 5.471 familia.  
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1.3.1.- Guraso eta seme-alaben lehen hizkuntza  
 

 

Guraso gehienen (%73 aita eta %75 ama) lehen hizkuntza gaztelania da, A eta B irakastereduetakoen 

artean %80aren bueltan, eta Dko gurasoen artean aldiz, %65aren inguruan. Euskara lehen hizkuntza 

duten gurasoak oro har % 15 izanik, Dkoetan %23 inguru dira eta A eta Bkoetan %8 inguru. Lehen 

hizkuntza biak (gaztelania eta euskara) dituzten gurasoak %4 dira eta beste hizkuntzaren bat dutenak %5 

inguru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irungo zentroetako 0-12 urte arteko haur eta gazteen erdia baino gehiagoren (%53) lehen hizkuntza 

gaztelania da eta laurden batek (%24) bi hizkuntzak jaso dituzte lehen hizkuntza gisa. Ama hizkuntza 

euskara soilik dutenak berriz % 19 dira. 

 

Irakastereduka, aldeak handiak dira, bereziki D ereduko eta beste bi ereduetakoen artean. D ereduetako 

ikasleen %33ren lehen hizkuntza euskara da eta aldiz %6 edo gutxiago dira ikasle horiek B eta A 

ereduetan. 

 

Ikasketa ziklo edo adinaren arabera, gazteenen artean etxean bi hizkuntzak jasotzen dituztenen pisua 

handiagoa da, gaztelania soilik jasotzen dutenena baxuagoa eta euskara soilik jasotzen dutenen 

ehunekoa mantendu egiten da. 

 

 

5. Grafikoa: Gurasoen lehen hizkuntza (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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Belaunaldi batetik bestera, lehen hizkuntza gisa euskarak ez du galerarik erakusten; guraso bien lehen 

hizkuntza euskara edo biak direnean seme-alaben ia %100ak jaso du euskara etxean (euskara bakarrik 

edo gaztelaniarekin batera). Aldiz badago irabazte prozesu bat non guraso bien lehen hizkuntza euskara 

izan gabe, euren seme-alaben %23k euskara ere jaso duten. 

 

Bi gurasoetatik bakarra denean lehen hizkuntza euskara edo biak dituena, euskararen etxe bidezko 

transmisioak indar handiagoa hartzen du lehen hizkuntza euskara duena ama denean, aita denean baino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Grafikoa: Seme-alabaren lehen hizkuntza (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.

7.  Grafikoa: Seme-alaben lehen hizkuntza, gurasoen lehen hizkuntzari 
jarraiki (%)
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Iturria: Siadeco, 2008.
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1.3.2.- Gurasoen egungo euskara gaitasuna eta seme-alaben lehen 
hizkuntza  

 

Guraso biak euskaldunak dituzten 10 seme-alabetatik ia 8k euskara etxean jaso dute, %17k  biak eta 

%4ak gaztelania bakarrik du lehen hizkuntza gisa. 

 

Guraso biak erdaldunak dituzten 4 seme-alabetatik 3k gaztelania soilik jaso dute etxean, seme-alaben 

%13ren kasuan biak dituzte lehen hizkuntza gisa, %9k beste hizkuntzaren bat eta ia %2k euskara soilik.  

 

Lehen hizkuntza gisa biak jaso dituztenen portzentajeak gora egiten du %23ra arte, guraso biak ia-

euskaldunak edo bietako bat ia-euskalduna eta bestea erdalduna dituzten ikasleen kasuan. 

 

Gurasoen hizkuntza tipologia “mistoko” familietan, ama denean euskalduna euskara soilik jaso duten 

seme-alaben pisua nabarmen altuagoa da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Grafikoa: Seme-alaben lehen hizkuntza, gurasoen euskara gaitasunari jarraiki (%)
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1.4.- IRAKASKUNTZA 
 
1.4.1.- Ikasle potentzialak  
 
Irungo 0-17 urte bitarteko ikasle potentzialak 10.000 inguru dira; horietatik 3.200 inguruk 6-11 urte 

bitartean dituzte. 2.000 inguru dira 0-2 urte, 3-5 urte edo 12-15 urte bitartean dituztenak, eta 

azkenik, 1.000 inguruk  16-17 urte bitartean dituzte.  

 

Kontuan izan, ikasle potentzialez ari garenean, finean, Irunen adin honetako haur eta gazte kopuruaz ari 

garela, horiek baitira potentzialki Irungo hezkuntza sistema “hornituko” dutenak. Erreferentziazko zifra 

bat da, ez du zertan Irungo ikastetxeetako ikasle-kopuruarekin bat etorri behar.  

 

Izan ere kontuan hartu behar da, besteak beste, hezkuntza ez dela derrigorrezkoa, ez 6 urtez 

behekoentzat (nahiz eta gure testuinguruan, 3 urtetik gora eskolatu gabe daudenak salbuespena izan), 

ez eta 16 urtetik gorakoentzat ere. Eta bestetik, haur eta gazte guztiak ez direla noski bizi diren 

udalerrian eskolatzen eta hainbat eta hainbat izan daitezkeela kanpotik Irungo ikastetxeetara datozenak, 

eta alderantziz.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Taula:  Irungo  0-17 urte bitarteko ikasle 
potentzialak (biztanleria erroldatua) (2008) 

Ikasle potentzialak 
 

Kop. % 

0-2 urte 1.937 19.3 

3-5 urte 1.922 19.1 

6-11 urte 3.214 31.9 

12-15 urte 2.003 19.9 

16-17 urte 984 9.8 

GUZTIRA  0-17 urte 10.060 100.0 

Iturria: Biztanleriaren Udal Errolda,2008/12/31. Siadecok landua 



 

 
- 33

EBPN Euskara biziberritzeko plan nagusia 
Ayuntamiento   Udala

Honela, egungo egoeraren argazkian ikus daitekeenez, Irunen 0-17 urte bitartean erroldatutakoak 

10.000 inguru dira, eta ikasleak 8.484, erroldatutakoen %84,3 beraz. Portzentaje hori are altuagoa da 

derrigorrezko hezkuntzan eta 16-17 urtekoen artean (%90etik 

gorakoa).  

 

18. Taula:  Irunen 0-17 urte bitarteko  erroldatutakoen eta  
eskolatutakoen arteko aldea 

Adina 
 

Erroldatu-
takoak 
(2008) 

Bertan es-
kolatutako 
ikasleak 

(2009-2010) 

% 

0-2 urte 1.937 755    39.0    

3-5 urte 1.922 1.650    85.8    

6-11 urte 3.214 3.113    96.8    

12-15 urte 2.003 2.007    100,2    

16-17 urte1 984 959    97.5    

GUZTIRA 10.060 8.484   84.3  

Iturria: Udal Errolda, 2008/12/31 eta HUIS. Siadecok landua 

 

Siadecok egindako estimazioen arabera, Irungo hezkuntza eskari 

potentzialak gora egingo du apurka-apurka datozen 7 urtetan, berriro ere jaisten hasteko 2017. urtetik 

aurrera. Honela, estimazioen arabera, 0-17 urte bitarteko hezkuntza eskari potentziala  10.475 izatera  

irits daiteke 2016. urtean. 

 

Etapa edo adin-tarte bakoitzean egongo diren haur eta gazte kopuruan, aldiz, aldeak nabarmen 

handiagoak izango dira: 0-2 urte bitarteko hezkuntza eskari potentzialak behera egitea aurreikusten da, 

egungo 1.900 lagunetatik, 1.330era pasaz 2018. urtean (%30,9 gutxiago beraz). Eta jaitsiera hain 

handia izango ez bada ere, gutxika 3-5 urteko ikasle potentzialen kopuruak ere behera egitea 

aurreikusten da. (%17,5). 

 

Gora egingo dute aldiz, gainerako adin-tartetarako aurreikusitako kopuruak. Igoerarik handiena 12-15 

urte bitartekoetan aurreikusten da (%29,3), baina aipagarria da ere 16-17 urtekoetan (%11,9), nahiz 6-

11 urte bitartekoetan estimatutakoa (%8,7).  

 

                                                 
1  Bertan eskolatutako ikasleen zutabeko 16-17 urtekoak Batxilergoko ikasleak dira. Ez dira taula honetan kontuan hartu bestelako ikasketak 

(lanbide ikasketak, adibidez) egiten ari direnak. 
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19. Taula: Irungo hezkuntza eskari potentzialaren bilakaera (2009-2018)  

Hezkuntza etapak 
(ikasle potentzialak) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-2 urte 1.929 1.890 1.826 1.770 1.701 1.628 1.553 1.480 1.406 1.332 

3-5 urte 1.882 1.915 1.937 1.929 1.890 1.826 1.770 1.701 1.628 1.553 

6-11 urte 3.402 3.489 3.598 3.670 3.781 3.859 3.811 3.805 3.763 3.699 

12-15 urte 1.976 2.023 2.054 2.099 2.153 2.199 2.349 2.405 2.498 2.555 

16-17 urte 996 995 975 1.008 1.001 1.015 1.053 1.084 1.100 1.115 

GUZTIRA 0-17 10.185 10.312 10.390 10.476 10.526 10.527 10.536 10.475 10.395 10.254 

Iturria: Biztanleen Udal Errolda. Siadecok egindako estimazioak 

 

 

1.4.2.- Egungo hezkuntza eskaintza  
 
Irunen 28 dira egun dauden hezkuntza zentroak:   

- Hamar dira, Haur Hezkuntzako lehen zikloa besterik eskaintzen ez duten titularitate 
publikoko Haurreskolak (4) eta Haurtzaindegi pribatuak (6). Horietatik, 6 (publiko guztiak 
eta 2 pribatu) D eredukoak dira, hiru B eredukoak eta 1ek  A eredua besterik ez du 
eskaintzen. 

- Hamahiru, titularitate publikoko ikastetxeak. Hezkuntza Sailaren antolaketa sistemari 
jarraituz, horietako zazpik Haur Hezkuntza (1. eta 2. zikloa ala 2. zikloa soilik) eta Lehen 
Hezkuntza eskaintzen dute (Belaskoenea LHI, Dunboa LHI, Elatzeta LHI eta Leka Enea-
Anaka LHI, Toki Alai LHI, Txingudi-Irungo ikastola LHI eta Eguzkitza HEPU).  Lauk 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eskaintzen dute (Dunboa BHI, Toki Alai BHI,  Txingudi 
BHI eta Hirubide BHI), eta bik Batxilergoa (Pio Baroja BHI eta Plaiaundi BHI). 

- Hizkuntza ereduari dagokionez, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza eskaintzen duten 7 
ikastetxetatik, 4k D eredua eskaintzen dute soilik, 2k B eta D eredua, eta 1ek B eredua 
soilik. DBHko 4 institututatik, 3k D eredua eskaintzen dute (2k D eredua besterik ez dute 
eskaintzen, eta 1ek A eta B ereduarekin batera), eta 1ek B eredua eskaintzen du. 

- Batxilergoa eskaintzen dute bi ikastetxeek ere D eredua eskaintzen dute, A ereduarekin 
batera, beti ere.  

- Gainerako bost ikastetxe edo institutuak, Lehen Hezkuntza, DBH edota Batxilergoa 
eskaintzen dute eta titularitate pribatua daukate. El Pilar-Cia. De Maria HLBHIP eta San 
Vicente de Paul HLBHIP ikastetxeek Lehen Hezkuntza eta DBH eskaintzen dute, eta La 
Sallek (2 ikastetxeak batuta) eta Erain LBHIPek Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergoa.  

- Hezkuntza ereduari dagokionez, bost ikastetxe hauetatik lauk B eredua eskaintzen dute HH, 
LH nahiz DBHn, eta 1ek A eredua besterik ez. Batxilergoan, aldiz, D eredua eskaintzen du 
La Sallek (A ereduarekin batera).  
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20. Taula: Irungo ikastetxeak, titularitatea, zikloa eta ereduari jarraiki (2009-2010) 

Haur hezkuntza 
IKASTETXEA 

1. zikloa 2. zikloa 
Lehen 

Hezkuntza 

Derrigorrezko 
Bigarren 

Hezkuntza 
Batxillergoa 

EMEI IRUN HHUE D     
IKASTOLA TXIKI HAURRESKOLA D     
IRAUN HAURRESKOLA D     
LARREAUNDI HAURRESKOLA D     
CEP BELASCOENEA LHI B-D B-D B-D   
CEP DUNBOA LHI D D B-D   
IES DUNBOA BHI    A-B-D  
CEP ELATZETA LHI D D D   
CEP LEKA ENEA-ANAKA LHI B-D B B   
CEP TOKI-ALAI LHI  D D   
IES TOKI ALAI BHI    D  
CEP TXINGUDI-IRUNGO IKASTOLA LHI  D D   
IES TXINGUDI BHI    D  
EIPU EGUZKITZA HEPU  D D   
IES HIRUBIDE BHI    B  
IES PIO BAROJA BHI     A-D 
IES PLAIAUNDI BHI     A-D 
KILI KOLO haurtzaindegia B     
POTTOKI haurtzaindegia B     
CÁNTAME UNA NANA haurtzaindegia  B     
DUENDECILLOS haurtzaindegia A     
KIKAK haurtzaindegia D     
TRIS-TRAS haurtzaindegia B     
TTIPI-TTAPA haurtzaindegia B     
EIPR ANAKA HEPR D     
EIPR JUANA DE ARCO HEPR B     
EIPR KUTTUNA HEPR D     
CPEI DONALD HIP B     
CPEI ERAIN-TXIKI HIP A A    
CPEPS ERAIN LBHIP   A A A 
CPEI STA. TERESA HIP B B    
CPEIP LA SALLE HLHIP B B B   
CPES IRUNGO LA SALLE BHIP    B A-D 
CPEIPS EL PILAR-CIA. DE MARIA HLBHIP B B B B  
CPEIPS SAN VICENTE DE PAUL HLBHIP B B B B  

Iturria: HUIS eta Irungo Udala.      

 

 

 

 

 

BESTE PUBLIKOAK 
HEZKUNTZA SAILA 
PRIBATU KONTZERTATUA 
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Aurreko taulako datuak bilduz, aipatu bi direla 0-16 urte bitarteko hezkuntzan A eredua eskaintzen 
duten ikastetxeak. Batek bere eskaintza guztia egiten du A ereduan (HHko 1. ziklotik hasi eta 
Batxilergoa bitartean), bigarrena, DBHko institutua da, eta hiru hizkuntza ereduak eskaintzen ditu. A 
eredua eskaintzen duen haurtzaindegia bakarra da. Haur Hezkuntzako 1. zikloa eskaintzen duten 
ikastetxe publiko guztiek  D eredua eskaintzen dute (horietako bik B eredua ere eskaintzen dute); 
pribatuen eskaintzan aldiz, B da eredu nagusia (bik D eredua eskaini arren). 
  
Joera hori errepikatuko da gero ere Haur Hezkuntzako 2. zikloan nahiz Lehen Hezkuntzan. Honela, sare  
publikoak D eredua ia bermatzen duela esan daiteke (bakarra da D eredua eskaintzen ez duena); sare 
pribatuan aldiz, ez dago D eredua HHko 2. zikloan eta LHn eskaintzen duen ikastetxerik. 
Antzekoa da ere egoera DBH. Etapa hori eskaintzen duten 8 ikastetxeetatik 4 publikoak dira, eta beste 
4 pribatuak. Horietatik 3 publikok D eredua eskaintzen dute (eta 1ek B besterik ez); D eredua 
eskaintzen duen ikastetxe pribaturik aldiz, ez dago.  
 
Batxilergoan, aldiz egoera pixka bat orekatu egiten da: bi ikastetxe publikok eskaintzen dute D eredua (A 
ereduarekin batera), eta etapa hau eskaintzen duten bi ikastetxe pribatutatik batek ere badu eskaintza 
hori.  
 
 

21. Taula:  Irungo ikastetxeak, eskaintzen duen zikloari eta hizkuntza ereduari  jarraiki 
(2008) 

Ikastetxe kopurua 
Zikloa 

A eredua B eredua D eredua Guztira 

HH1Zikloa 2 17 12 24 

HH2Zikloa 1 6 6 12 

Haur Hezkuntza 1 8 13 20 

LH 1 6 5 10 

DBH 2 5 3 8 

BATXILLER 4 0 3 4 

GUZTIRA 7 12 19 35 

Iturria: HUIS, 2008. Siadecok landua  
 

Oharra:  Eredu bakoitza eskaintzen duen ikastetxeen batura ez dator bat ikastetxe kopuruarekin, ikastetxe batek eredu bat 
baino gehiago eskain dezakeelako. 

 

 

1.4.3.- Ikasleak, ikastetxearen titularitate, etapa eta hizkuntza 
ereduaren arabera  

 
 
Ikasle kopuruetara etorriz, esan ia 8.500 direla 2009-2010 ikasturtean Irungo ikastetxeren batean 

ikasketak egiten ari diren ikasleak. Horietatik 5.400 inguruk (%64,0) titularitate publiko ikastetxe batean 

egiten ditu ikasketak, eta 3.000 inguruk (%36,0) titularitate pribatuko ikastetxe batean.  
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Ikasleen erdiak pasatxok D ereduan egiten ditu ikasketak (%52,9), %36,8k B ereduan eta %10ek A 

ereduan. 

 

Ikasleen irakasteredua ikastetxearen titularitatearen arabera aztertuz gero, (eta ikastetxeek eskaintzen 

dituzten ereduekin bat etorriz), aldeak oso handiak dira.  Izan ere ikastetxe publikoren batean ari diren 

ikasleen %79,6k D ereduan egiten ditu ikasketak, %13,3k B ereduan eta %7,1ek A ereduan (azken 

hauetako ia guztiak Batxilergoko ikasleak dira), 

 

Eta sare pribatuko ikasleen artean aldiz, %78,4 dira B ereduan ari direnak, %16,0 A ereduan eta %5,5 

besterik ez D ereduan (erdiak gutxi gorabehera HHko 1. zikloan eta beste erdiak Batxilergoan).  

 
22. Taula: Irunen matrikulatutako ikasleak,  ikastetxearen menpekotasunari, zikloari eta ereduari jarraiki (2009-2010 ikasturtea)    

HH.1 zikloa HH.2 zikloa HH.GUZTIRA LH DBH BATXILERGOA GUZTIRA   
  
  Ikasleak % Ikasleak % Ikasleak % Ikasleak % Ikasleak % Ikasleak % Ikasleak % 

A  -  - -  -  -  -  -  -  13 1.1 375 48.3 388 7.1 

B 47 12.8 107 10.0 154 10.7 326 16.0 241 20.4 -  - 721 13.3 

D 319 87.2 962 90.0 1.281 89.3 1.706 84.0 929 78.5 402 51.7 4.318 79.6 

Publi-
koan 

Guztira 366 100.0 1.069 100.0 1.435 100.0 2.032 100.0 1.183 100.0 777 100.0 5.427 100.0 

A 43 11.1 89 15.3 132 13.6 160 14.8 91 11.0 107 58.8 490 16.0 

B 253 65.0 492 84.7 745 76.8 921 85.2 733 89.0 -  - 2.399 78.5 

D 93 23.9 -  - 93 9.6 -  - -  - 75 41.2 168 5.5 

Priba-
tuan 

Guztira 389 100.0 581 100.0 970 100.0 1.081 100.0 824 100.0 182 100.0 3.057 100.0 

A 43 5.7 89 5.4 132 5.5 160 5.1 104 5.2 482 50.3 878 10.3 

B 300 39.7 599 36.3 899 37.4 1.247 40.1 974 48.5 - - 3.120 36.8 

D 412 54.6 962 58.3 1.374 57.1 1.706 54.8 929 46.3 477 49.7 4.486 52.9 

GUZ-
TIRA 

Guztira 755 100.0 1.650 100.0 2.405 100.0 3.113 100.0 2.007 100.0 959 100.0 8.484 100.0 

Iturria: HUIS. 

 

Orotara beraz, Haur Hezkuntzako ikasleen %57 inguruk D ereduan egiten ditu ikasketak, %37,4k B 

ereduan eta %5,5ek A ereduan. Azken 4 ikasturteetan hizkuntza ereduak izan duen bilakaerari 

erreparatuz,  oso gorabehera apalak ematen dira, B eta D ereduen artean batik bat. 

 

Lehen Hezkuntzako ikasleen %55 inguruk D ereduan egiten ditu ikasketak, %40,1ek B ereduan eta 

%5,1ek A ereduan. Azken ikasturteetan egoera oso bertsua da, 2007-2008. urtean D ereduak 

zertxobait gora egin zuen arren. 
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako  ikasleen %48,5 inguruk B ereduan egiten ditu ikasketak, %46,3k 

D ereduan eta %5,2ek A ereduan. 2008-2009 ikasturtean D ereduak 5 puntuz egin zuen behera, baina 

2009-2010 ikasturtean, B eredua nagusi izaten jarraitu arren, zertxobait errekuperatzen dela dirudi.  

 

Bigarren Hezkuntza Ondorengoan, aldiz, A eredua da nagusi, ikasleen %64,2k eredu horretan egiten 

baititu ikasketak. Euskarazko D ereduan egiten dituztenak ez dira %30era iristen. Aurreko urtearekiko 

gainera, hurrengo urteetan konfirmatu beharko den beheranzko joera antzematen da 2007-2008 

ikasturtean.  

 

 
23. Taula: Irunen matrikulatutako ikasleen bilakaera zikloari eta hizkuntza ereduari jarraiki   (%)      

Ikasturtea 
Etapa Ikasteredua 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

A 5,24 5,43 5,58 5,5 

B 36,71 35,51 35,79 37,4 

D 58,04 59,06 58,63 57,1 
Haur Hezkuntza 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 

A 5,00 4,92 5,07 5,1 

B 42,97 40,57 40,02 40,1 

D 52,04 54,51 54,91 54,8 
Lehen Hezkuntza 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 

A 6,62 6 5,84 5,2 

B 44,36 44,46 49,31 48,5 

D 49,02 49,54 44,85 46,3 

Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 

A 61,36 64,18     

B 32,21 29,99     

D 6,42 5,83     

Bigarren Hezkuntza 
Ondorengoa 

Guztira 100,0 100,0     

Iturria: HUIS 
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1.5.- HELDUEN EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA 
 

1.5.1.- Euskaltegien eskaintza 
 

Irunen 4 dira helduen euskalduntze-alfabetatzean jarduten duten erakundeak: Udal Euskaltegia, Herri 

Jakintza euskaltegia, AEK euskaltegia eta Hizkuntza Eskola Ofiziala.  

 

Taulak erakusten duen moduan, euskaltegien eskaintzan ez dago alde handirik (Hizkuntza Eskola 

Ofiziala alde batera uzten bada). Hiru euskaltegietatik Udal euskaltegiak du une honetan eskaintza 

zabalagoa, baina hirurek eskaini izan dituzte, orain ez bada ere, iraganean, ezaugarri horietako 

ikastaroak.  

 

Honela, euskalduntze eta alfabetatze ikastaro arruntez gain, udako ikastaroak eta banakako klaseak 

eskaintzen dira Irungo euskaltegietan. Eta baita hainbat sektoreri zuzenduta, neurrira diseinatutako 

ikastaroak ere. Honakoak: enpresa, ikastetxe eta merkatariei eskainitako euskara ikastaroak, haurrei 

(errefortzu gisa), etorkinei (haur nahiz heldu), administrazioko-langileei, eta gurasoei. 
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24. Taula: Irungo euskaltegien eskola-mapa (2007-2008) 

  
Udal Euskaltegia Herri Jakintza AEK Euskaltegia Hizkuntza 

Eskola Ofiziala 
Euskalduntze ikastaroak (EGA 
taldeak barne)     

Udako ikastaroak     

Alfabetatze ikastaroak     

Banakako klaseak (udalkideak)     

Neurrira diseinatutako ikastaroak     
- Enpresa     

- Ikastetxe     

- Merkatari     

- Haurren errefortzua     

- AISA (Heldu etorkinak)     

- Haur etorkinak     

- Administrazio taldeak     

- Transmisio taldeak     

Iturria: LKS. Irungo Udala. 
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1.5.2.- Ikasle kopuruaren bilakaera  
 

 

Orokorrean, euskaltegietako ikasle kopuruak jaitsiera izan du azken urteotan. Euskaltegi bakoitzaren 

joera ezberdina izan bada ere, azken bi urteetan ikasle kopurua mantendu edo murriztu egin da 

euskaltegi guztietan.  

 

Aipatzekoa da, eboluzio ezberdinak izan arren, egun, hiru euskaltegiren artean antzerako merkatu kuota 

ematen dela eta euskaltegi bakarra da kopuruak esanguratsuki altuagoak dituena. Honetarako arrazoi 

desberdinak egon daitezke, baina aipatzekoak izan daitezke batik bat, prezioa eta orain artean, 

homologazio sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaur egun, Irungo euskaltegiak merkatu potentziala  osatzen duten erdal hiztunen %4ra iristen dira. 

Merkatu potentziala kontuan izanda beraz, pentsa daiteke badela kaptazioa gehitzeko aukerarik. 

Kontuan izan behar da halere, merkatu potentzial maximo horretan kontabilizatutako hainbat eta hainbat 

pertsona eta talde euskaltegira erakartzea oso zaila gerta daitekeela: haurtxoak, adin nagusiko asko eta 

asko, errealitate sozioekonomiko berezia dutenak, etab.   
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Zazpi ikasturteetan zehar izandako matrikulazioa kontutan hartuta, sektorean aldaketa nabarmenak 

eman dira. B eta C euskaltegien merkatu kuota egonkor mantendu da eta aldiz A eta D artean posizio 

aldaketa bat eman da. Ak kuota galdu du Dren mesedetan. Arrazoi nagusietako bat prezioa izan delaren 

susmoa azpimarratzen da.  

 

 

 

25. Taula: Euskaltegien merkatu kuotaren bilakaera (%) 

2000-2001 2003-2004 2006-2007 2009-2010   
  % % % % 

A euskaltegia 46 39 31 23 

B euskaltegia 7 8 7 18 

C euskaltegia 14 12 14 28 

D euskaltegia 33 41 48 31 

GUZTIRA 100 100 100 100 

N 1.390 1.279 1.140 969 

Iturria: LKS. Irungo Udala 
 

 

 

 

 

 

Iturria: Eustat, Euskaltegiak. 

 9. Grafikoa: Irungo euskaltegien merkatu kuota

29.026
96%

1.140 
4%

Erdaldunak 2006

Ikasleak Irungo Euskaltegietan
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1.5.3.- Euskara ikaslearen soslaia: sexua, adina eta okupazio nagusia  
 

 

Irungo euskaltegietako ikasleen sexuari dagokionez, aipatu ikasleen %75 inguru emakumezkoak izan ohi 

direla. Joera hori mantendu egiten da urtez-urte, eta orokorra da 4 euskaltegietan. 

 

Ikasleen adinari dagokionez, aipatu orokorrean adin talderik garrantzitsuena 25-40 urte ingurukoek 

osatzen dutela.  Euskaltegiaren arabera, aldiz badira aipagarri gertatzen diren diferentziak:  

- A euskaltegian, aztertutako adin-talde desberdinetako pertsonak egon, badiren arren, gutxi 
direla 40 urtetik gorakoak. Ikasle gehienak 20-40 urte bitartekoa dira, 16-20 urte 
bitartekoek ere presentzia adierazgarria dutelarik.  

- B eta C euskaltegietan multzorik nagusiena 30-50 urte bitartekoek osatzen dute, eta 
bigarren multzoa 19-30 urte bitartekoak.  B euskaltegietan 18 urtez beherakoek ere 
presentzia badute (%10); gazteenak salbuespena dira aldiz C euskaltegian (%1). 

 
Bilakaerari erreparatuz, aipagarria da joerak mantendu badira ere, 18 urtez beheko ikasleen pisuan 

izandako aldaketa. B euskaltegian, 6 urtetan 18 urtez beherakoak %1 izatetik, %10 izatera pasa dira; eta 

C euskaltegian aldiz, %6 izatetik, %1 izatera pasa dira. 

 

Ez dago D euskaltegiaren daturik. Ez eta A euskaltegiaren 2000-2001ekorik ere. 

 

Euskara ikaslearen okupazio nagusiaz, aipatu batez ere lanean dabilen ikaslea dela euskaltegira doana.  

C euskaltegiko ia ikasle guztiak lanean ari dira eta gehiengoa dira ere landunak A eta B euskaltegietan. 

Ikasleek pisu adierazgarria dute B euskaltegian (%26), eta gutxiago bada ere, presentzia badute C 

euskaltegian (%7).  

 

Langabeek pisu adierazgarria dute A euskaltegian (%21), eta presentzia txikiagoa  B euskaltegian (%7). 

 
B euskaltegia C euskaltegia    

  2000-2001 2006-2007 2000-2001 2006-2007  
<18 urte 1 10 6 1  
19-30  urte 24 24 37 34  
31-50 urte 65 59 50 56  
51 < 10 7 7 9  

GUZTIRA 100 100 100 100  
 

26. Taula: Euskaltegiko ikasleen adinaren bilakaera, euskaltegiari jarraiki (%) 

A euskaltegia  
2006-2007 

16-20 urte 27 

21-40 urte 67 

41-80 urte 6 

GUZTIRA 100 

Iturria: LKS. Irungo Udala 
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Eboluzioari erreparatzen badiogu, ikus daiteke, 2000-2001 ikasturtearen eta 2006-2007 ikasturtearen 

artean, ikasle eta langabetuen ehunekoa gutxituz doala eta landunena aldiz gehituz. 

 

Ez da D euskaltegiaren daturik.  

 

 

 27. Taula: Euskaltegiko ikasleak lan harremanaren arabera, euskaltegiari jarraiki - bilakaera (%) 

A euskaltegia B euskaltegia C euskaltegia   
  2006-2007 2000-2001 2006-2007 2000-2001 2006-2007 

Ikaslea  - 29 26 15 7 

Lanean 79 53 67 85 93 

Langabezian 21 18 7 - - 

GUZTIRA 100 100 100 100 100 

Iturria: LKS. Irungo Udala 

 

 
1.5.4.- Ikasleen euskara maila  
 

Ikasleen euskara mailari dagokionez, aipatu orokorrean jende gehien hasierako mailatan aurkitzen dela, 

eta lehen bi urratsek biltzen dituzte ikasle kopuru adierazgarriak euskaltegi guztietan.  

 

Euskaltegiz euskaltegi, honakoa azpimarratuko genuke:  

- Urtez urte datuak zertxobait aldatu arren, oro har A euskaltegian, ikasle kopuru altuena 1. 
eta 2. mailan dagoela. Azken bi ikasturteetan, bi maila hauetan zeuden ikasleen %60.  
Adierazgarria da ere talde berezietan dauden ikaslek duten pisua, %20tik gorakoa kasu 
guztietan.  

- B euskaltegian oraindik modu nabarmenagoan ikusten da 1go mailako ikasleen 
nagusitasuna, eta aipatzekoa da aldiz ez dagoela talde berezirik. 

- C euskaltegian ere, lehen mailan jende kopuru esanguratsua dago. Gainera, urtez urte, 
lehen urratseko ikasle kopurua gehituz joan da. Azken urtean, azpimarragarria da 8. 
urratseko ikasle kopurua.  

- D euskaltegian nahiko parekatua dago ikasle kopurua maila guztietan. Hala ere, esan daiteke 
ikasle gutxien goiko bi mailetan daudela. 
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1.6.- LAN MUNDUA- MERKATARITZA 
 
1.6.1.- Enplegua eta lan merkatua 
 

Ia 30.000 lagunek osatzen dute Irungo biztanleria aktiboa 2008. urtean, (gogoan izan 16-64 urte 

bitartean izan eta lanean aritu edo lanpostu bila dabiltzanak direla sailkapen honetan biztanleria aktibo 

gisa kontsideratuak), eta hiriari dagokion jarduera-tasa, berriz %70,9 da, Gipuzkoakoa baino zertxobait 

baxuagoa (%72,7), baina EAEri dagokiona baino zertxobait altuagoa (%70,0).  

 
28. Taula: Irungo biztanleria aktiboa eta jarduera tasa 

Biztanleria aktiboa (kopurua) 29.865 

Jarduera tasa (%) 70,9 

Iturria:  Erabat. Observatorio Urbano del Bidasoa. Informe Socioeconómico 
de Bidasoa Txingudi 2008 

 
 
1.6.2.- Establezimenduak jardueraren arabera eta enplegua 
 
Orotara 7.241 establezimendu zenbatu dira Irunen 2008. urtean. Horietatik, multzorik nagusiena 

“merkataritza; konponketak eta motordun ibilgailuena” da, ia 2.000 establezimendu zenbatzen baitira 

bertan (txikizkako nahiz handizkako merkataritza establezimenduak hartzen ditu barne).  Jarraian datoz 

eraikuntza establezimenduak (1.360 inguru), eta hirugarren finantza-bitartekaritza eta enpresa 

zerbitzuak eskaintzen dituzten establezimenduak (ia 1.300). Bestelako zerbitzu-jarduerak eskaintzen 

dituzte 913 establezimenduk, eta zertxobait gutxiago dira garraioa, biltegiratzea eta komunikazio 

alorreko establezimenduak (889). Industria eta energia alorreko establezimenduak dira Irunen 

kokaturikoen %6,1 (444 zehazki) eta ostalaritzakoak %5,5 (399 establezimendu). 

 

Establezimendu hauek guztiek 25.320 enplegu sortu dituzte 2008. urtean. Arlo desberdinek sortutako 

enpleguaren datu zehatzen inguruko informaziorik lortu ez badugu ere, aipatu industria arloko 

establezimenduek 4.732 enplegu sortu dituztela (%18,7), txikizkako merkataritzak 3.373 enplegu 

(%13,3),  eraikuntza establezimenduek 2.364 enplegu (%9,3) eta handizkako merkataritzak 1.574 

enplegu (%6,2). 
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29. Taula: Irungo establezimenduak jardueraren arabera (2008) 

 Kop. % 

C/D/E. Industriak eta energia 444 6,1 

F. Eraikuntza 1.362 18,8 

G. Merkataritza; konponketak motordun ibilgailuak 1.940 26,8 

H. Ostalaritza 399 5,5 

I. Garraioa, biltegiratzea eta komunikazioak 889 12,3 

J/K. Finantza-bitartekaritza eta enpresa-zerbitzuak 1.294 17,9 

L/M/N/O. Bestelako zerbitzu-jarduerak 913 12,6 

GUZTIRA 7.241 100,0 

Iturria: Eustat  

 
30. Taula: Irungo establezimendutan sortutako enplegua (2008) 

 Kop. % 

Enplegu industriala 4.732 18,7 

Eraikuntza enplegua 2.364 9,3 

Txikizkako merkataritza enplegua 3.373 13,3 

Handizkako merkataritza enplegua 1.574 6,2 

Zehaztu gabeko arloetako enplegua 13.277 52,4 

GUZTIRA 25.320 100,0 

Iturria: Eustat  
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1.6.3.- Biztanleria landuna, jarduera-adarraren arabera  
 
Irungo biztanleria landuna, 2001. urtean 24.565 lagunek osatzen zuten. Lanean ari ziren jarduera-

adarra aztertuta (eta datuak orain 9 urtekoak direla kontuan hartuz), aipatu multzorik handienak  

“bestelako zerbitzuak” deituriko arloan egiten zuela lan (7.627 pertsona, %31ak);  industria arloan 

5.400 lagun inguruk egiten zuten lan (%22,1ek), merkataritza eta konponketa arloan 4.075 pertsonek, 

garraio, bilketa eta komunikazio arloan 3.000 lagun inguruk,  eraikuntzan 2.660 inguruk, eta 

ostalaritzan 1.500 lagunek.  

 

 
31. Taula: Biztanle landunak, jarduera-adarraren arabera (2001) 

  Kop. % 

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza  259 1,1 

Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta basogintza .........................  150 0,6 
Arrantza, akuikultura .............................................................  109 0,4 

Industria 5417 22,1 

Ateratze-industriak..............................................................  16 0,1 
Manufaktura-industria..........................................................  5.252 21,4 
Elektrizitatea, gasa eta ura ekoiztu eta banatzea......................  149 0,6 

Eraikuntza 2.663 10,8 

Merkataritza eta konponketa 4.075 16,6 

Ostalaritza 1.516 6,2 

Garraioa, bilketa eta komunikazioak 3.008 12,2 

Bestelako zerbitzuak 7627 31,0 

Finantza-bitartekaritza .........................................................  400 1,6 
Onibar-jarduerak eta alokairukoak; enpresa-zerbitzuak ............  1.639 6,7 
Herri-administrazioa............................................................  1.310 5,3 
Hezkuntza .........................................................................  1.351 5,5 
Osasun- eta albaitaritza-jarduerak, gizarte-zerbitzua................  1.368 5,6 
Bestelako gizarte-zerbitzuak eta norbanakoentzako zerbitzuak .  766 3,1 
Etxeko langileak dituzten etxebizitzak ....................................  790 3,2 
Lurraldez kanpoko erakundeak..............................................  3 - 

Biztanle landunak guztira 24.565 100,0 

Iturria: Eustat, 2001   
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1.6.4.- Irungo txikizkako merkataritza establezimenduak 
 
2008. urtean, 1.257 ziren txikizkako merkataritza establezimenduak Irunen, Bidasoa Beherean 

kokaturiko establezimendu guztien %87,5.  

 
Multzorik handiena, elikadura, edari eta tabako establezimenduak osaturikoa da, 338 establezimendu 

guztira (%26,9); eta jarraian datoz bestelako txikizkako merkataritza establezimenduak (271-%21,6), 

oihal, konfekzio, oinetako eta larru-dendak (262 guztira-%20,8), eta etxerako hornikuntza eskaintzen 

dutenak (162-%12,9).  

 

 
32. Taula: Txikizkako merkataritza establezimenduak Irunen (2008) 

 Kop. % 

Elikadura, edariak eta tabakoa 338 26,9 

Autozerbitzuak (<120 m2) 18 1,4 

Superzerbitzuak (120-399 m2) 7 0,6 

Supermerkatuak (400-2500 m2) 3 0,2 

Oihalak, konfekzioa, oinetakoak eta larrua 262 20,8 

Farmazia, drogeria, lurrin-denda 63 5,0 

Etxerako hornikuntza 162 12,9 

Liburuak, aldizkariak, paper-dendak 52 4,1 

Ibilgailuak, motozikletak, bizikletak eta osagarriak  81 6,4 

Bestelako txikizkako merkataritza 271 21,6 

Txikizkako merkataritza guztira 1.257 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia 
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1.6.5.- Irungo ostalaritza establezimenduak eta alojamenduak  
 
 
Ostalaritza arloari dagokionez, 352 dira Irunen kokaturiko establezimenduak; horietatik 249 tabernak 

dira, 80 jatetxeak eta 23 kafetegiak.  

 

33. Taula: Ostalaritza establezimenduak  (2008) 

 Kop. % 

Tabernak 249 70,8 

Kafetegiak 23 6,5 

Jatetxeak 80 22,7 

GUZTIRA 352 100 

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia 
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Alojamendua eskaintzen duten establezimenduak 20 dira; eta denera 938 plaza eskaintzen dituzte. 9 

hostal/pentsio daude, eta 6 hotel. Bestetik 4 nekazaritza turismo edo landa etxe daude Irunen eta baita 

aterpetxe bat ere.  

 

Udalerrian eskaintzen diren ia hiru plazatatik bi (%63,0 zehazki) hoteletan kokatzen dira, eta laurden bat 

(%26,5) hostal edo pentsiotan. Irungo aterpetxeak 60 lagunentzako lekua eskaintzen du, eta 4 

nekazaritza turismo eta landa etxeek 38rentzat.  

 
34. Taula:  Alojamendu establezimenduak, eskainitako 

plazak (2008) 

 Kop. % 

Hotelak 6 591 

Hostalak/pentsioak 9 249 

Nekazaritza turismoak/Landa 
etxeak 

4 38 

Aterpetxeak 1 60 

GUZTIRA 20 938 

Iturria: Bidasoa Turismo. 

 
 
 
1.6.6.- Euskararen erabilera-maila merkataritza eta ostalaritza 

establezimenduetan 
 

 

Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan hizkuntzen erabilera-maila ezagutzeko azterketa 

egin zuen Siadecok Irungo Udalaren Euskara Arloarentzat 2006. urtean.  

 

Bertan ondorioztatzen denez, hiriko merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan, gaztelaniaren 

erabilera-maila orokorra %76,7 da; euskara erabiltzen da %12,3an eta frantsesa aldiz %10,1ean. 

 

Establezimendu motaren arabera aldea badago erabilitako euskara mailan, eta honela euskara gehien 

janari-dendetan erabiltzen da (%16,6).  Erabilera mailarik baxuena aldiz, ibilgailu eta akzesorioetako 

establezimenduetan ematen da (%7,7), eta batez bestekoaren azpitik kokatzen da ere ehunki, konfekzio 

eta oinetako-dendetako erabilera (%9,7) eta bereiztu gabeko saltokiena (%9,1). Gainerako 

establezimendu adarretan, erabilera-maila batez bestekoaren inguruan kokatzen da.  

 



 

 - 51

EBPN Euskara biziberritzeko plan nagusia 
Ayuntamiento   Udala

35. Taula: Hizkuntzen erabilera merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan   

Establezimendu mota Establezimen-
duen % 

Gaztelania Euskara Frantsesa 

Janariak 17.9 71.8 16.6 10.7 

Ehunkiak, konfekzioa, oinetakoak 16.9 75.9 9.7 14.3 

Ostalaritza 15.9 78.1 12.8 7.9 

Bestelako txikizkako merkataritza 15.2 75.6 12.7 10.4 

Bestelako zerbitzuak 14.9 80.8 11.1 7.4 

Altzariak eta etxeko artikuluak 9.3 77.0 12.0 10.3 

Drogeria eta farmazia 4.5 78.3 12.2 5.1 

Bereiztu gabeko saltokiak 2.8 82.5 9.1 8.4 

Ibilgailuak eta akzesorioak 2.7 78.3 7.7 14.0 

GUZTIRA 100.0 76.7 12.3 10.1 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala  
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Auzoari jarraiki, Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduetako euskara erabilera-mailarik 

altuena Urantzu-A.Artian ematen da (%20,7). Honen atzetik datoz, Beraun-Santiago (%18,3), Azken 

Portu (%15,2) eta Ventas (%14,9).   

 

Erabilera-mailarik baxuena aldiz, batez bestekoaren azpikoa, honako auzotan ematen da: Belaskoenea 

(%5,5), Lapize (%7,1), Bidasoa-Behobia (%7,7), Pio XII (%9,8), Larreaundi (%10,2), eta P.Colon-

Mendibil  (%11,2).  Gainerako auzotan euskararen erabilera-maila batez bestekoaren inguruan kokatzen 

da (%12,7 eta %13,4 artean), 

 

 
10. Grafikoa: Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduetako hizkuntza erabilera auzoari jarraiki (%) 
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1.6.7.- Merkataritza eta ostalaritza establezimenduetako pertsonalaren 
euskararen ezagutza-maila  

 

 

Ondorengo taulan Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan lan egiten duten enplegatu 

guztien euskararen ezagupen-maila azaltzen da. 

 

Irungo establezimenduetako enplegatuen heren bat euskalduna da (%32,7), 4tik 1ek ulertu arren nekez 

egiten du euskaraz eta 10etik 4 erdaldunak dira. 

 

Ostalaritza sektoreko enplegatu euskaldunen ehunekoa (%34,3), txikizkako merkataritzakoa  eta beste 

zerbitzuetakoa baino  apur bat  altuagoa da. Bestetik ordea, erdaldunen ehunekorik altuena ere (%47) 

ostalaritza sektoreari dagokio, ia euskaldunena %19raino jaisten delako.  

 

36. Taula:  Establezimenduetako enplegatu guztien euskararen ezagupen-maila, establezimendu-motari 
jarraiki (%) 

Establezimendu-mota HIZKUNTZA 
TIPOLOGIA Txikizkako 

merkataritza 
Ostalaritza Beste zerbitzuak GUZTIRA 

Euskaldunak 32,4 34,3 31,2 32,7 

Ia euskaldunak  
(euskara ulertzeko gai da hitz 

egiten ez duen arren) 
30,4 18,8 32,3 27,9 

Erdaldun elebakarra 37,3 46,9 36,5 39,5 

 

Irungo establezimenduetako enplegatu euskaldunen ehunekoa (%32,7), ia 4 puntu baxuagoa da 

Eustatek 2006. urtean 2 urte edo gehiagoko hiritarrentzat adierazitakoa baino. Kontuan hartu behar da, 

halere, helduen artean (eta establezimenduetako enplegatuak helduak dira, noski), euskararen ezagutza 

maila baxuagoa dela.  

 

Bestetik,  adierazgarria da ere establezimenduetako enplegatuen artean erdaldunen ehunekoa  baxuagoa 

dela (%43,1koa hiritarren artean eta %39,5ekoa enplegatuen kasuan) eta ia-euskaldunena berriz 

altuagoa. 

 

 

   Iturria: Siadeco. Irungo Udala 
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Jarduera-adarraren arabera, proportzionalki langile euskaldun gehien dauden establezimenduak bereiztu 

gabeko saltokiak (supermerkatuak, autozerbitzuak…) eta bestelako txikizkako merkataritza 

establezimenduak dira, non %38 pasatxo euskaldunak diren. Ostalaritza establezimenduak datoz 

jarraian, non enplegatuen %34,3 euskaldunak diren.  

 

Enplegatu euskaldunen portzentajerik baxuenekin, aldiz, eta batez bestekoarengandik nabarmen azpitik, 

ibilgailu, akzesorio eta karburagaien establezimenduak (%27,5), eta ehunki, konfekzio eta oinetako 

dendak (%26,6). 

 

37. Taula:  Irungo establezimenduetan lan egiten duten enplegatu guztien euskararen ezagupen- maila, 
jarduera-adarraren arabera (%) 

JARDUERA-ADARRA Euskaldunak Ia 
euskaldunak 

Erdaldunak GUZTIRA Establez. 
kopurua 

Janari dendak 31,8 33,3 34,9 100,0 197 

Ehunkiak, konfekzioa, oinetakoak… 26,6 33,9 39,6 100,0 170 

Drogeria eta farmazia 32,2 29,7 38,1 100,0 46 

Altzariak eta etxeko tresnak 30,2 31,4 38,4 100,0 97 

Bestelako txikizkako merkataritza 38,2 27,0 34,8 100,0 173 

Bereiztu gabeko saltokiak 
(supermerkatuak, autozerbitzuak,…) 

38,8 28,1 33,2 100,0 34 

Ibilgailuak, akzesorioak eta 
karburagaiak 

27,5 24,2 48,4 100,0 23 

Ostalaritza 34,3 18,8 46,9 100,0 178 

Bestelako zerbitzuak 31,2 32,3 36,5 100,0 161 

GUZTIRA 32,7 27,9 39,5 100,0 1079 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala 

 11.  Grafikoa: Irungo establezimenduetako 
enplegatu guztien euskeraren ezagupen-maila (%)
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 12. Grafikoa: Euskararen ezagupen-maila 2 
urtetik gorako irundarren artean (%)
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Iturria: Siadeco. Irungo Udala6. Iturria: Siadeco. Irungo Udala 
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Hiriko auzo desberdinen arabera, esan enplegatu euskaldunen ehuneko altuena Ventas-eko 

establezimenduei dagokiela (%45).  

 

Euskararen ezagupen-maila baxuena berriz, Belaskoenea, Pio XII, eta Bidasoa-Behobiako auzoetako 

establezimenduetan lan egiten duten enplegatuek  dute (%15,7, %38,1 eta %28,6 hurrenez hurren).  

 

Bidasoa-Behobiako establezimenduetako 10 enplegatuetatik 6 erdaldunak dira. 

 

 

38.Taula:  Euskararen ezagupen-maila Irungo establezimenduetan lan egiten duten enplegatuen 
artean, hiriko auzo desberdinei jarraiki (%) 

Auzoa Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak GUZTIRA Establezimendu 
kopurua 

Anaka 28,4 29,8 41,8 100,0 59 
Antzaran-Pinudi 38,3 25,6 36,1 100,0 59 
Azken Portu 29,2 36,3 34,5 100,0 54 
Belaskoenea 15,7 27,5 56,9 100,0 32 
Beraun-Santiago 37,3 28,4 34,3 100,0 48 
Bidasoa-Behobia 28,6 13,4 58,0 100,0 39 
Alde Zaharra 29,4 34,4 36,2 100,0 118 
Dunboa 37,5 37,5 25,0 100,0 36 
Lapize 27,0 43,2 29,7 100,0 15 
Larreaundi 31,1 37,8 31,1 100,0 41 
P.Colon-Mendibil 35,5 33,4 31,2 100,0 176 
Pio XII 28,1 33,5 38,4 100,0 153 
San Miguel 27,1 25,7 47,3 100,0 127 
Urantzu-A.Artia 36,9 17,5 45,6 100,0 50 
Ventas 45,0 13,1 42,0 100,0 72 

GUZTIRA 32,7 27,9 39,5 100,0 1.079 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala  
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1.6.8.- Euskararen ezagutza eta erabilera maila Irungo erdiguneko 
merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan  

 
Euskararen ezagutza mailari dagokionez aipatu, Irungo erdigunean kokaturiko merkataritza eta 

ostalaritza establezimenduetako arduradunen %30ek euskaraz “ongi” edo “nahiko ongi” hitz egiten 

dutela; euskaraz ulertzeko gaitasuna dutenak berriz, gehiago dira: %45ek “ongi” edo “nahiko ongi”  

ulertzen dutela adierazi baitute. 

  

Adierazgarria da hizkuntza trebezia kulturaletan adierazitako gaitasun-maila altua; izan ere, 

irakurmenean eta idazmenean adierazitako trebezia, mintzamenaren oso parekoa da:  euskaraz 

irakurtzeko gaitasuna %36 ingurukoa da (“ongi” eta “nahiko ongi” elkartuta) eta idaztekoa berriz 

%32koa (“ongi” eta “nahiko ongi” elkartuta).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ahozko harreman eta komunikaziotan, hizkuntza desberdinez egiten den erabileraz azpimarratu 

euskararen erabilera mailarik altuena telefono harrerako hasierako hizkuntzan eta bezeroekin ematen 

dela (%11 inguru), enplegatuen arteko harremanetan %8,6ean kokatzen baita, eta erakundekeekiko 

harremanetan %6,5ean. 

 

 

 

 

13. Grafikoa: Euskararen ezagupen-maila hizkuntza 
trebezia desberdinei jarraiki
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Iturria: Siadeco. Irungo Udala
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39. Taula: Hizkuntza desberdinen erabilera maila ahozko harreman eta komunikazioetan 
Irungo erdiguneko establezimenduetan 

 

Telefono 
harreran hasieran 

erabilitako 
hizkuntza 

Bezeroekin ahoz 
erabilitako 
hizkuntza 

Enplegatuek 
beren artean 

ahoz erabilitako 
hizkuntza 

Enpresa eta 
erakundeekin 

ahoz erabilitako 
hizkuntza 

Euskara 11,3 11,7 8,6 6,5 

Gaztelania 88,2 80,5 91,1 93,3 

Frantsesa 0,4 7,6 0,3 0,1 

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala 

 

 

Ahozko erabilera maila auzoka aztertuz, esan Beraun-Santiago auzoan  erdiguneko beste zonaldeetan 

baino neurri handiagoan erabiltzen dela  euskara ahozko harreman mota desberdinetan; eta aldiz San 

Migueleko establezimenduetan aurkitzen dugula beste aurpegia. Izan ere, zonalde komertzial 

garrantzitsu honetan euskararen ahozko erabilerak  erdiguneko indize baxuenak ematen ditu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Grafikoa: Irungo herritarren eta establezimenduetako enplegatuen euskararen ezagupen-maila eta 
merkataritza eta ostalaritza establezimenduetako euskararen erabilera-maila, auzoari jarraiki  (%)
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Idatzizko euskarri eta komunikazioetan ematen den euskararen erabileraren inguruan aipatu, orokorrean, 

gaztelaniaren nagusitasuna nabarmena dela Irungo erdiguneko establezimenduetan. Adibide moduan, 

esan establezimenduen gestio eta bestelako barne inprimaki eta dokumentuetan eta bezeroarekiko 

harremanetan erabilitako elementu desberdinetan gaztelaniaren erabilera ia %100 dela. 

 
Euskararen presentzia publizitatea egiteko erabilitako idatzizko euskarrietan (%12) eta establezimenduen 

kanpo eta barneko errotulazio eta idazkietan (%13)  da altuena.   

 

40. Taula: Idatzizko euskarrietan eta komunikazioetan erabilitako hizkuntza (erdigunea soilik) 

HIZKUNTZA 
Euskarri-multzoa Idatzizko elementuak 

Frantsesa Euskara Gaztelania Guztira 

ESTABLEZIMENDUAREN 
KANPO ETA BARNEKO 
ERROTULAZIOA ETA 

IDAZKIAK 

Establezimenduaren izen komertziala, errotulu na-
gusia, ordutegia, merkealdiko kartelak, erakuslei-
hoko prezioak eta kartelak, produktuen informa-
ziorako etiketak, jendaurreko produktu katalogoak, 
prezio zerrendak,... 

2.2 13,4 84,4 100.0 

BEZEROAREKIKO 
HARREMANETAN 

ERABILITAKO ELEMENTU 
DESBERDINAK 

Zigilua, bisita txartela, kutxako tiketa, fakturak, al-
baranak, poltsak edota produktuak biltzeko pape-
rak, establezimenduak erabiltzen dituen gutun 
azalak, faxerako azala, ibilgailuko errotulazioa,… 

0,4 7,3 92,3 100.0 

KOMUNIKAZIO, 
PUBLIZITATE ETA 

MARKETING ELEMENTUAK 

Postontzietarako euskarriak, aldizkarietan ipinitako 
iragarkiak, irrati iragarkiak, egutegiak,  establezi-
menduaren web orria,… 

1,4 12,3 86,3 100.0 

ESTABLEZIMENDUAREN 
GESTIO ETA BESTELAKO 
BARNE INPRIMAKI ETA 

DOKUMENTUAK 

Kontu liburuak, kontratu eta nominak, TC eta gi-
zarte segurantzako inprimakiak, inbentario orriak, 
barne oharrak, aholkularitza etxearen dokumen-
tuak, programa informatikoak, … 

- 3,4 96,6 100.0 

   Iturria: Siadeco. Irungo Udala 
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1.7.- EUSKARA AISIALDIAN, KULTURAN ETA 
KOMUNIKABIDEETAN 

 
 
Irungo Euskara Arloak, Irunen gara daitezkeen jardueren gida egina du, arlo desberdinetan beren 

zerbitzuak euskaraz edo elebietan eskaintzen dituzten Irungo erakunde eta elkarte desberdinen gida, 

alegia. Eskainitako arloaren arabera sailkatuta (kultura, kirola, hezkuntza, etab.) hauexek dira:  

 

 

1.7.1.- Jarduera euskaraz egiteko aukera eskaintzen duten museo eta 
bisita gidatuak 

 
 
Irunen kokaturiko 7 erakundek eskaintzen dute jarduera edota bisita gidatua euskaraz egiteko aukera. 

Hauetxek: 

 
 

41. Taula: Jarduera euskaraz egiteko aukera eskaintzen duten museo eta bisita gidatuak 

Museoak, bisita gidatuak Bertan ikus daitekeena Hizkuntza 

Ama Xantalen museoa 

Nekropoli erromatarra. II eta III. mendeko tenplu paganoa, X 
eta XI. mendeko kristauen gurtza-tokia, ermita, zenbait aztarna 
arkeologiko (Junkalekoak, Higereko itsasargia, Arditurriko 
minak…) 

euskara 

Munduko Tximeleten 
erakusketa 

Tximeleten ziklo biologikoari buruzko dokumentala eta mundu 
osoko zazpi mila tximeleta inguru. euskara 

Estebeneako Eztiola 
Eztia nola egiten den. Erlezaintzari buruzko ikastaroak ere 
antolatzen dituzte interesa duen edonorentzat. euskara 

Izokin piszifaktoria Izokin jaio berriak (alebinak) eta izokin hauen arrautzak. 
euskaraz zein 
gaztelaniaz 

Ibilbide gidatuak Bidasoa 
ibaiaren inguruetan Bidasoa bailara ezagutzeko ontziz eta oinezko paseoak 

euskara 
 

Plaiaundiko parke 
ekologikoan bisita gidatuak Babestutako arbola eta hegaztiak. euskara 

Menchu Gal erakusketa 
aretoa 

30eko hamakadaren hasieratik 90eko hamarkadara arte 
egindako mihiseak daude eta bere obra ezagunenetako batzuk 
biltzen ditu 

Euskaraz zein 
gaztelaniaz 

Oiasso Erromatar Museoa 
Oiasso hiriaren inguruan aurkitutako erromatar garaiko 
aztarnak biltzen dituen museoa. elebietan 

Iturria: Irungo Udala  
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1.7.2.- Liburutegiak eta beste zerbitzu batzuk  
 

Honakoak, euskarazko liburuak eskaintzen dituzten liburutegiak eta bestelako zerbitzuak euskaraz 

eskaintzen dituzten entitateak: 

• Ikust–Alaia Udal Liburutegia 

• Auzo elkarteetako liburutegiak 
- Alde Zaharreko Auzo Elkartea 
- Artiako Auzo Elkartea 
- Belaskoenea-Alhondiga Auzo Elkartea  
- Dunboako Auzo Elkartea  
- Elitxu-Lapize Auzo Elkartea  
- Landetxa Auzo Elkartea 
- Larreaundi-Olaberria Auzo Elkartea 
- San Migel Auzo Elkartea  
- Pio Baroja Institutua  

• Gazte Informazio Bulegoa 

• Kontsumitzailearen bulegoa 

• Martindozenea aterpetxea 
 

1.7.3.- Hezkuntza eskaintza: aisialdiko edo kultur prestakuntza 
eskaintzen duten erakunde eta elkarteen artean, euskarazko 
eskaintza dutenak 

 
Ondorengoak dira, aisialdiko edo kultur prestakuntza eskaintzen duten erakunde eta elkarteen artean, 

euskarazko eskaintza egiten dutenak. Lantzen duten gaiaren arabera banatu ditugu: euskara, musika, 

dantza, antzerkia, eskulanak, kirola, katekesia, autoeskolak, bide-heziketa, euskarazko errefortzu 

klaseak, etab.  

a).  Euskara ikastaro eta formazioaren eskaintza honakoetan topa daiteke: 

• AEK Euskaltegia 

• Herri Jakintza Euskaltegia 

• Irungo Hizkuntza Eskola Ofiziala 

• Udal Euskaltegia 

• Mintzalaguna 

• Euskara ikastaroak / eskolak elkarte eta akademietan: 
- Artiako Auzo Elkartea 
- Argoiak Elkartea 
- Eskales akademia 
- Usategieta akademia 
- Dunboa Akademia 
- Dominguez Akademia 
- Estudio 2 Akademia 
- T&T Akademia 
- Anzaran Akademia 
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b).  Musika formazioa eskaintzen duten ondorengo erakunde eta elkarteek badute euskarazko 

eskaintza: 
Hizkuntza 

• Udal Musika Eskola: ......................................................................euskara 

• Udal Kontserbatorioa: ..................................................................euskara 

• Txorimaloak soinu taldea: ..................................... euskaraz eta gaztelaniaz 

• Xoxoka Trikitixa Eskola:............................................................... euskaraz 

• Lurhaiz Trikitixa Eskola: .............................................................. euskaraz 

• Auntxa Trikitixa Eskola: ............................................................... euskaraz 

• Irungo txalapartariak:.....................................................................euskara 

• Urantzu dultzaineroak:................................................................. elebitan 

• Soinuen tailerra (Ametsa Abesbatza kultur elkartea): .................... elebitan 

• Mertxe Rekarte Musika Eskola: ..................................................... elebitan 

• Agustín Santano Musika Eskola: ................................................... elebitan 

• Skola Musik:.........................................................euskaraz zein gaztelaniaz 

• Tunk!: ..................................................................euskaraz zein gaztelaniaz 
 
 

c).  Dantza formazioa eskaintzen duten ondorengo erakunde eta elkarteek badute euskarazko 
eskaintza:  

• Euskal dantza: 
- Kemen Dantza Taldea: ...........................................................euskara 
- Ibarla-Meaka Dantza Taldea: ................................................ euskaraz 
- Eraiki Dantza Taldea: ...........................................................elebietan 
- Argoiak Kultur Elkartea: ........................................................ elebitan 
 

• Dantza klasiko eta garaikidea (Udal Dantza Eskola): ................. elebitan 

• Egoipar Meaka dantza taldea: ................................................ elebitan 

• Meakako adixkideak dantza taldea: ...............................................euskara 
 

d).  Antzerkia: 

• Legaleon Antzerki Taldea: .............................................................euskara 
 

e).  Eskulanak: 

• Udal marrazki eta margo akademia: .......... elebitan (gazteekin euskaraz) 

• Dunboa auzo elkarteko marrazki eta pintura ikastaroak: ............ elebitan 

• Landetxa auzo elkarteko marrazki eta pintura ikastaroak: ........... elebitan 

• Trebeki eskulanak eta arte ederrak:............................................... elebitan 
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f).  Kirola. Guztira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren arabera, Irunen kokaturiko kirol elkarteak 42 

badira ere, hauexek dira euskarazko zerbitzuen gidan agertzen denez, bere eskaintza euskaraz 
edo elebietan egiten dutenak: 

 

• Atletismoa: Bidasoa Atletiko taldea (BAT): ....................................euskara 

• Aerobika: Azkenportu elkartea (areto dantzak, aerobik, judo): ..... elebitan 

• Arrauna eta piraguismoa: Santiagotarrak Kirol elkartea: .................euskara 

• Rugbya: Irun Rugby elkartea: ........................................................ elebitan 

• Eskubaloia: Bidasoa Kirol Elkartea: ............................................... elebitan 

• Futbola: 
- Landetxa futbol elkartea: ........................................................ elebitan 
- Mariño futbol elkartea: ........................................................... elebitan 
- Real Union futbol elkartea: ..................................................... elebitan 
- Behobia Futbol Elkartea: ........................................................ elebitan 
- Dunboa Futbol Elkartea: ........................................................ elebitan 
- Irun 1902 Futbol Elkartea: ..................................................... elebitan 

• Hipika: Jaizubia hipika: ................................................................. elebitan 

• Igeriketa: 
- Artaleku Igeriketa elkartea:.....................................................euskara 
- Bidasoa Kirol elkartea:........................................................... elebitan 
- Irungo Udal Kiroldegia:......................................................... elebitan 

• Txingudi Korrika: 
- Hamabost km. inguruko luzera duen lasterketa  

 herrikoia da .................................................. (euskaraz eta gaztelaniaz) 
 

• Judoa: 
- Azkenportu Judo Kluba: ..........................................................euskara 
- Anaka Judo Elkartea:.............................................................. elebitan 
- La Salle San Martzial Judo elkartea:..................elebitan (haurrekin euskaraz) 

• Mendia: 
- Irungo Mendizaleak: .............................................................. elebitan 
- Erlaitz Mendi Elkartea: ........................................................... elebitan 
- Hazia Mendi Taldea:.............................................................. elebitan 
- Txingudi Ikastolaren Mendi taldea:...........................................euskara 

• Pilota Eskola: 
- Kurpil Kirolak Elkartea:............................................................euskara 
- Ramuntxo Trinkete Kluba: ...................................................... elebitan 

• Prestakuntza fisikoa: fitnessa. Ondoko gimnasioetan euskaraz 
egiteko aukera dago. 

- Sarilen Gimnasioa: ................................................................. elebitan 
- Olaketa Gimnasioa:................................................................ elebitan 
- Kirola Gimnasioa: .................................................................. elebitan 

• Saskibaloia:Txingudi saskibaloi elkartea: ....................................... elebitan 
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• Txirrindularitza: 

• Mahai tenisa: Leka Enea Mahai tenisa:.......................................... elebitan 

• Parapentea: Amasain Aire Kirol Elkartea: .......................................euskara 

• Benjaminen eta alebinen entrenatzaile ikastaroa:  (ikastetxeetako kirol hezitzaileentzat) 
 

g).  Katekesia eta Sendotza: 

Euskarazko taldeak dituzten Irungo Parrokiak: 

• Arantzazuko Amaren Parrokia 

• Artigako Santo Kristoren Parrokia 

• San Juan Bataiatzailearen Parrokia 

• Junkaleko Amaren Parrokia 

• San Gabriel eta Sta. Gema Parrokia (Pasiotarrak) 

• Familia Santuaren Parrokia 

• Mendekoste Parrokia 

• Jesusen Bihotzaren Parrokia 

• San Jose Langilearen Parrokia 
 

h).   Autoeskolak: 

Klase praktikoak euskaraz eskaintzen dituzten 
autoeskolak: 

• Alzaga  

• Arantza  

• Gongar  

• Solozabal 

• Txingudi  
 

i).   Errefortzu eskolak euskaraz: 

Klaseak euskaraz eskaintzen dituztenak: 

• Usategieta akademia 

• Dunboa akademia 

• Dominguez akademia 

• Geltoki akademia 

• Escales akademia 
 

j). Bide hezkuntza: Irungo Udaltzaingoa.......................................................... elebitan 
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1.7.4.- Kultur jarduerak 
 
 
Irunen urtean zehar eskaintzen diren izaera desberdineko kultur jardueratan, euskarak presentzia 

(gehiago ala gutxiago) duen kultur jarduerak dira ondoren zerrendatzen direnak, jarduera hauek nagusiki 

lantzen duten arloaren arabera sailkatuta:  

 
a).  Hitzaldiak: (euskaraz zein gaztelaniaz) 

 

Antolatzaileak Gaiak 

Norberaren Gela elkartea Literatura, filosofia, liburuen aurkezpenak, 

Foro Irun XXI hogeita bat elkartea Soziologia, politika, historia ... 

Bidasoaldeko emakumeak Emakumearen berdintasunaren inguruko hitzaldiak 

Argiri Elkartea Emakumearen berdintasunaren inguruko hitzaldiak 

Irungo Mendizaleak Mendi Astea 

Udal liburutegia Liburuaren eguna 

Hazia Kultur Taldea Euskara eta euskal kulturarekin erlazionatutako gaiak 

Kabigorri Bidasoaldeko Ateneoa Hitzaldi kulturalak 

 
 

b).  Zinema eta zikloak (filme gehienak gaztelaniaz izaten dira) 

• Zinema antimilitarista zikloa 

• Zinema Arkeologikoaren zikloa 

• Emakumea eta Zinema Zikloa 

• Ur azpiko Nazioarteko Zinema Zikloa 

• Zure abenturaren bila (nagusiki euskaraz) 

• Zinema Paradiso Zine Kluba 

• Euskara Zine Aretoetara (euskara) 
 

c).  Antzerkia: Amaia Kultur Zentroan 

• Irungo Gazte Antzerkiaren erakustaldia 

• Zenbait antzerki emanaldi 
 

d).  Literatura: 

• Liburuaren astea (elebitan) 

• Literatura tailerra (elebitan) 

• Ipuin kontalariak: haurrei zuzendutako saioetan, lautik hiru euskaraz dira eta 
helduei zuzendutakoetan berriz, erdia euskaraz eta beste erdia gaztelaniaz 

• Liburuforuma (elebitan) 
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e).  Musika: 

• Kontzertuak Amaia Kultur Zentroan 

• Kontzertuak TUNK! aretoan 

• Abesbatza eguna 

• Musikaren eguna 

• Abesbatzak: 

Ondorengo abesbatzetan euskaraz abesteko aukera dago: 
- Nayade Abesbatza.  
- Ametsa Abesbatza 
- Argoiak Abesbatza  
- Atzokoak Abesbatza  
- Larreaundi Abesbatza 

 
f).  Dantza: 

• Irungo dantza taldeen emanaldiak 

• Maiatza Dantzan 

• Nazioarteko gazte folklore jaialdia 
 

g).   Beste ekimen batzuk: 

• IRUNABAR Irungo Bertsoaren Bilgunea 

• Kultur asteak 

• Euskarazko jarduerak antolatzen dituztenak: 
- Landetxa auzo elkartea 
- Elitxu-Lapize auzo elkartea  
- Katea auzo elkartea 
- Santiago auzo elkartea  

• Hirugarren munduaren aldeko astea (euskaraz zein 
gaztelaniaz) 

• Kabigorri Bidasoako Ateneoa (euskaraz zein 
gaztelaniaz) 
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1.7.5.- Txapelketak, lehiaketak eta bekak2 
 

• Jose Antonio Loidi ikerketa beka:Antropologia, filologia, toponimia, literatura, 
osasun publikoa, hidrologia eta botanika... (euskaraz) 

• Euskara egoera berezietan ikasteko bekak 

• Zine eta Bideo Gazte Lehiaketa 

• Aurresku Txapelketa 

• Dantza suelto txapelketa (euskaraz) 

• Nazioarteko txori erakusketa eta lehiaketa (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Gabonetako postaletako marrazki lehiaketa (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Adour Bidasoa Margo lehiaketa (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Irun Hiria Argazki lehiaketa (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Baztan Bidasoa Argazki Rallya (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Olentzero, jaiotza eta gabon kanta lehiaketa (euskaraz) 

• Auzoetako Gabon kanta lehiaketak (haurrentzat) (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Akordeoi orkestra eta taldeen Irun Hiria Saria (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Luis Mariano Nazioarteko kantu txapelketa (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Sanmartzialetako Margo Lehiaketa (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Gabon Kanta jaialdia (euskara) 

• Interpretari gazte lehiaketa (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Bidasoako ezti lehiaketa (euskara) 
 
 
 

1.7.6.- Aisia eta udako jarduerak 
 

• Solas Jolas Udaleku irekia: joku eta jolasak, eskulanak, txangoak, abestiak, jaiak,... 
(euskaraz) 

• San Miguel Ludoteka (euskara) 

• Gaztedi berria (elebietan) 

• San Martzial Skout Taldea (elebitan) 

• Lapize Ludoteka  (euskara) 

• Tximista Taldea (euskara) 

• Tandanacui Gazte Taldea (elebitan) 

• Gazte Pastoralaza  (euskara) 

• Irun-Hondarribiko Artzapezpikutzaren ibilaldi eta kanpalekua (elebitan) 
 

• Dunboa Ludoteka (euskara) 

                                                 
2 San Martzialetako egitarauaren barruan daudenak ez ditugu hemen sartu. 
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• Udal Udalekuak (euskarazko txandak eta txanda elebidunak) 

• Zuhatzako Udalekuak1 eta 2 (euskara) 

• Gorlizeko Udalekuak (euskara) 

• Narbarteko Udalekuak (euskara) 

• Uda 2005 kirol jarduerak (euskaraz zein gaztelaniaz) 

• Aisialdirako plan alternatiboak: Rokodromoa, skate pista, ilerako hari eta trentzak, 
kart lasterketak, giza-futbolina, patata tortilla lehiaketa, etab. (elebitan) 

• Aisi taldeak. Euskarazko taldeak dituzten aisi elkarteak: Bihurriak, Pottokiak 
 
 

1.7.7.- Urteroko jaiak 
 

• Olentzerori ongietorria (euskara) 

• Errege magoen pajeak haurren gutunak jasotzen: auzoetan egiten dena (euskaraz 
zein gaztelaniaz) 

• Errege Magoen kabalgata (elebitan) 

• Inauteriak (elebitan) 

• Sagardo eguna 

• Alardealdia 

• Herriko jaiak, San Pedro eta San Martzial 

• Euskal Jira 

• Erromeria edo bilerak 

• Azoka eta feriak 

• Auzoetako jaiak 
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1.7.8.- Komunikabideak eta web orriak 
 
 

  Maiztasuna Hizkuntza 

Irunero 
Herri aldizkari bat denez, Irun eta irundarrei 
buruzko gaiak jorratzen dira nagusiki bertan. hilabetekaria euskara 

Bida berri 
Eskualdeko informazioa eta publizitatea. Doako 
hedapena: Irun, Hondarribia, Hendaia eta Bidasoa 
Beherea  

hilabetekaria 
nagusiki gaztelaniaz, 
baina euskaraz eta 
frantsesez ere bai 

Udal aldizkaria 
Udalak herritarrei zuzendutako aldizkari bat da, 
udalaren ekimen eta egitasmoen berri emateko. 

bihilabetekaria elebitan 

Radio Irun 
Emisio-frekuentzia:  
Cadena SER - 88.1 FM egunero emititzen du Nagusiki gaztelaniaz 

Behe-bidasoako 
hitza 

Behe Bidasoako Hitza 2009an abiatutako 
euskarazko egunkari mugaz gaindikoa da, Irun, 
Hondarribia, Hendaia eta Biriatuko biztanleei 
zuzendua eta Pausu Mediak, Irun Irutenek, 
Hondarribiko euskalgintzak eta EKTk sortutakoa. 
www.behebidasoakohitza.info 

egunero euskara 

Zazpi aldizkaria 
Irun, Hondarribia eta Hendaia biltzen dituen 
aisialdirako gida. hilabetekaria 

Euskara, gaztelania 
eta frantsesa 

Irungo Udaleko 
web orria 

www.irun.org 
www.irun.org/euskara 

eguneraketaren 
araberakoa euskara eta gaztelania 

Ficobako 
webgunea 

FICOBA: Euskal Kostaldeko Nazioarteko 
Erakustazoka 
www.ficoba.org 

eguneraketaren 
araberakoa 

euskara, gaztelania, 
inglesa eta frantsesa 

Antxeta irratia 

Txingudiko eskualderako euskarazko irratia. Gure 
Irratia-ren korrespontsalia bat da, FM 90.5en 
sintonizatzen dena 
 

Emisio ordutegia:  
astelehenetik 
ostiralera 3:00h-5:00h 
y 19:00h-22:30h 

 
euskara 
 

Bidasoa Media 
www.bidasoamedia.info, behe bidasoaldeko 
euskaldunen topagunea 

Eguneraketaren 
araberakoa euskara 

Bidasoa Bizirik-
en web orria 

BIDASOA BIZIRIK elkarte edo sozietate publiko bat 
da, bertako ekonomia bultzatzea eta laguntzea eta 
enplegua sortzea helburu dituena. 
www.bidasoa-activa.com 

eguneraketaren 
araberakoa 

euskara, gaztelania, 
inglesa eta frantsesa 

Irun Iruten-en 
web orria 

Irun Iruten Euskara Elkarteak : euskara du abiapuntu 
eta helmuga bakarra eta euskararen biziberritze 
prozesuan indar eragile eta biderkatzaile izateko 
helburuaz ari da lanean.  
www.iruniruten.com 

 
eguneraketaren 
araberakoa 

 
euskara 
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1.8.- KIROL-ARLOA  
 

 

1.8.1.- Udal kiroldegietako hezitzaile eta hartzaileen euskararen 
ezagutza-maila   

 

Udal kiroldegiak bi dira Irunen, Artaleku kiroldegia eta Azken Portu kiroldegia, eta bi dira kiroldegi 

horietan eskaintzen diren jarduera eta ikastaro desberdinen irakaskuntzaz arduratzen diren enpresak: 

Lagunkirol C.B. eta Bidasoa XXI. 

 

Irungo udalak 2006an bi enpresa hauetako kirol ikastaroetako hezitzaileen euskararen ezagutza eta 

erabilera maila neurtu ditu.  Bertan agertzen denez, monitoreen %28 inguru dira gai euskaraz “asko” 

egiteko, eta beste %50,0 “nahikoa” egiteko.  Ulermen maila altuagoa da (%55,6), eta  aipatu, 

hezitzaileek euskarara jasotzeko izan duten moduaren adierazle garbia, mintzatzeko baino gaitasun 

altuagoa dutela irakurtzeko (%50 baitira gai euskaraz “asko” irakurtzeko). 

 

42. Taula:  Monitoreen euskararen ezagupen-maila, hizkuntza 
trebezia desberdinei jarraiki (%) 

 Asko Nahikoa 

Ulertu 55,6 27,8 

Hitz egin 27,8 50,0 

Irakurri 50,0 27,8 

Idatzi 22,2 55,6 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala  

 

Hizkuntza ezagutzaren neurketa ez zen hezitzaileetara mugatu, eta kirol instalazio horietako hartzaileen 

artean ere egin zen galdeketa, eta ulermenari eta mintzamenari dagokionez, hartzaileak haurrak edo 

helduak ziren bereiztu zen. Espero zitekeen bezala, haurren artean, euskararen ezagutza maila altuagoa 

da: Izan ere, haurren %85,9 dira gai euskaraz ulertzeko (%58,2k “asko” eta %27,7k “nahikoa”), eta 

%72,3 hitz egiteko (%45,1k “asko” eta %27,2k “nahikoa”).  

 

Helduen artean, euskaraz ulertzeko gai direnak %52,1 dira (%34,3k “asko” eta %17,8k “nahikoa”), eta 

hitz egiteko berriz %46,8 (%30,4k “asko” eta %16,6k “nahikoa”).  
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Esan bezala, euskaraz irakurri eta idazteko gai ote ziren helduei soilik galdetu zaie, eta erdiak pasatxo 

dira (%52), euskaraz irakurtzeko gai badirela erantzun dutenak, eta %44.4 euskaraz idazteko. 

 

 

1.8.2.- Euskararen ezagutza eta erabilera maila Bidasoa C.D. elkartean  
 

Irunen pisu eta garrantzia handia duen elkartea da Bidasoa C.D. eskubaloi taldea, une honetan bere 

kirol urterik onenak bizitzen ari ez den arren, hirian oso errotuta dagoen taldea da. Bertan, euskararen 

erabilera sustatzeko plangintza abiatu aurretik, diagnostiko zabala egin da, eta azterketa horretan, 

besteak beste, elkartean lanean ari diren pertsonen euskara gaitasuna aztertu da. Honela, azterketan 

parte hartutako 14 lagunetatik 5 euskaldunak direla esan dezakegu, horiek baitira euskaraz nahikoa ongi 

ala ongi hitz egiteko gai direla adierazi dutenak (%36). Horietatik 3 administrazio eta zuzendaritza 

arlokoak dira, eta 2 kirol arlokoak.  

 
Horietatik 4 euskaldun alfabetatuak lirateke, euskaraz ulertu, hitz egin, irakurri eta idazteko gai direla 

erantzun baitute (nahikoa ongi ala ongi egiten dutela, alegia), eta 1 aldiz “erdizka alfabetatua”, euskaraz 

“zertxobait” irakurri eta idazteko gai besterik ez dela adierazi baitu. 

 

Beste 5 lagun erdaldunak direla esan dezakegu; 2 ez dira gai euskaraz batere hitz egiteko, eta 3k hitz 

batzuk besterik ez dituzte egiten. Guztiak administrazio eta zuzendaritza arlokoak dira. 

 

Azkenik 4 lagun (%29) ia euskaldunak dira, euskaraz “zertxobait” hitz egiteko gai direnak; 3 kirol 

arlokoak dira eta 1 administrazio eta zuzendaritza arlokoa.  

15. Grafikoa:  Inkesta erantzun duten kirol ikastaroetako hartzaileen euskararen ezagupen-maila, hizkuntza 
trebezia desberdinei jarraiki (%) 

Iturria:  Siadeco. Irungo 
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43. Taula: Bidasoa CD elkarteko kideen hizkuntza tipologia, lan arlo nagusiari jarraiki 

LAN ARLO NAGUSIA 
Administrazio eta 
zuzendaritza arloa 

Kirol arloa 
GUZTIRA 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

Erdalduna 5 55,6 - - 5 35,7 

Ia euskalduna 1 11,1 3 60,0 4 28,6 

Euskaldun erdizka alfabetatua  1 11,1 - - 1 7,1 

Euskaldun alfabetatua 2 22,2 2 40,0 4 28,6 

GUZTIRA 9 100,0 5 100,0 14 100,0 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala 

 

Elkarteko kirol nahiz gizarte bizitzan baxua da euskararen erabilera maila, baina aipatzekoa da ikasturte 

honetan euskararen erabilerari bultzada eman diotela, 8-11 urte bitarteko 50 neska mutil inguru biltzen 

dituen eskubaloi eskolan euskara bihurtu baitute komunikaziorako hizkuntza nagusi.  

 

1.8.3.- Eskola Kirola   
 

Eskola Kirola programa profesionalizatze 

aldera lan handia egin du Irunek, eta 

prozesu horretan Euskara Arloak izan duen 

esku hartzeari esker, lortu da lehen 

euskarari arrotz zitzaizkion guneak orain 

euskara gune izatea, eta egun Eskola Kirola 

programa euskara hutsez ematen da.  

Txostenaren bigarren zatian, programakako 

ebaluaketa egiterakoan, sakontasun 

handiagoz aztertzen da eskola kirolari 

dagokion atal hau baina aurrerapen modura, esan, 54 taldek eta 500 haur inguruk parte hartu dutela 

2009-2010 eskola kirola programan. Haur eta gaztetxoak eskubaloian, futbolean, saskibaloian, 

softbolean eta errugbian aritu dira, jardunaldi osagarriak atletismoa eta igeriketa izan direlarik. Programa 

honetan parte hartzen duten haur eta gazteek, astero 2 entrenamendu saio aurrera eramaten dituzte eta 

hirugarrena larunbat goizetako partida izaten da. Irungo eskolen arteko lehiaketetarako 3 saio ere garatu 

dira ikasturtean zehar. Kiroltasun giro batean murgildurik, haurren elkarren arteko harremanak 

sendotzeko balio izateaz gain, kirola eta osasuna uztartzen dira kirol hezitzaileek euskaraz zuzenduriko 

saio guztietan. Elkarte desberdinetako epaileek eta partidak ikustera joaten diren gurasoek ere zer esan 

handia dute “hezitzen duen kirol” horrek bere helburuak bete ditzan.  
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1.9.-  UDAL ADMINISTRAZIOA  
 
 
2008. urtean, Siadecok azterketa egin zuen udal enplegatuen euskararen ezagutza eta erabilera maila 

aztertzeko. Udal enplegatuen %64,5ek erantzun zion martxan jarritako galdekizunari, hainbat sailetan 

emandako erantzun maila nabarmen altuagoa izan zen arren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

44. Taula:  Udal administrazioko langileen kopurua arloka, eta 
galdekizunari erantzundakoen kopurua 

Arloa Unibertsoa 
Erantzun-
dakoen 
kop. 

Erantzun-
maila (%) 

1 Alkatetza 6 6 100,0 

2 Lehendakaritza 49 38 77,6 

3 Idazkaritza 7 5 71,4 

4 Ogasuna, Garapen 
Ekonomikoa eta Ondarea 

19 17 89,5 

5 Hiritarrekiko Harremana 167 77 46,1 

6 Gizarte Ongizatea 59 42 71,2 

7 Hezkuntza, Kultura eta 
Gazteria 

49 36 73,5 

8 Hiri Garapena, Etxebizitza eta 
Ingurumena 

24 21 87,5 

9 Obra Arloa 14 12 85,7 

GUZTIRA 394 254 64,5 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala  
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1.9.1.- Hizkuntza gaitasuna eta euskararen ikasketa prozesua  
 
 
Irungo Udaleko hiru langiletatik biren (%68) ama-hizkuntza edo lehen hizkuntza gaztelania da eta 

laurden bat baino gutxiagorena (%23) euskara; %8k erantzun dute biak, gaztelania eta euskara, jaso 

zituztela lehen hizkuntza gisa. 

 

Elebidun kontsidera daitezkeen udal langileak 10etik 6 izanik, 6 horietatik 3 dira euskaraz ongi hitz 

egiteko gai direnak eta beste hiruek nahikoa ongi hitz egiten dutela erantzun dute. 10etik 2 dira (%19) 

berriz “erdi elebidun” kontsideratu ditugunak,  alegia, euskaraz zerbait, ongi edo nahikoa ongi ulertu 

bai baina hitz egin “zertxobait” bakarrik egiten dutenak,  edo hitz batzuk bakarrik mintzatu arren,  ongi 

edo nahikoa ongi ulertzeko gauza direnak eta beste bi (%20) erdaldun elebakarrak, hots, hitz batzuk 

soilik edo ezer ere hitz egiten ez dutenak.  

 

Guztira 10 udal langiletatik elebidunak diren 6etatik ia 5 (%48) elebidun alfabetatuak dira, euskaraz ongi 

edo nahikoa ongi ulertu, hitz egin, irakurri eta idazteko ere gai direnak; %13 dira elebidun erdizka 

alfabetatuak, ulertu eta hitz egin bai baina irakurri edo idatzi “zerbait” egiteko gai direnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irungo biztanleria orotara hartuta, hiritarren euskara mailaren gainetik dago zalantzarik gabe udaleko 

langileena, non elebidunen pisua nabarmen altuagoa den. Hiriaren ezaugarri soziolinguistikoek ordea, 

non irundarren  %36 den euskalduna eta hiritarren komunikazio hizkuntza nagusia gaztelania den, badu 

eraginik udaleko langileek euskaraz edo gaztelaniaz komunikatzerakoan duten erosotasun, erraztasun, 

ahozkotasun eta gaitasun komunikatiboan.  Elebidunak diren langileen gehiengoak erraztasun handiagoa 

du gaztelaniaz mintzatzeko eta zer esanik ez idazteko. Datu zehatzetara joanda ondorengoak azpimarra 

daitezke: 

16. Grafikoa: Lehen hizkuntza (%)

Beste bat
%0,4

Biak (euskara 
eta gaztelania)

%7,9

Erantzunik ez
%0,8

Euskara 
%23,2

Gaztelania
%67,7

Iturria: Siadeco. Irungo Udala

17. Grafikoa: Elebitasun-maila (euskara eta 
gaztelaniarekiko) (%)

Elebidun 
alfabetatuak

%48,0

Elebidun 
erdizka 

alfabetatuak
%13,0

Erdi-elebidunak
%19,3

Erdal 
elebakarrak

%19,7Iturria: Siadeco. Irungo Udala
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- Hitz egiterakoan euskaraz gaztelaniaz bezain ongi moldatzen diren udal langileak %18 dira 
eta euskaraz erraztasun handiagoa dutenak %5. Beraz 4tatik 3k baino gehiagok 
komunikazio gaitasun eta erosotasun maila handiagoa du gaztelaniaz mintzatzeko. 

- Idazterakoan aldeak are eta handiagoak dira, 10 langiletik bakarra baita (%11) euskaraz 
gaitasun erlatibo handiagoa edo gaztelaniaren parekoa duena.  

 
 

1.9.2.- Euskararen erabilera-mailaren indizeak  
 
Udaleko harreman sare desberdinen arabera euskararen ahozko erabileran zer gertatzen den zehazki 

ezagutze aldera, komunikazio-mota desberdinak bereizi eta komunikazio-mota horietan parte hartzen 

dutenen artean euskara dakitenen presentzia-mailari buruz ere galdetu zaie udal langileei. 

 

Ondorioz eta komunikazio-mota bakoitzean euskara dakitenen indizearen eta euskararen ahozko 

erabilera-indizearen artean alderik gehien erakusten duten bi harreman-motak, zuzeneko jefeekiko 

harremanak (39,7 puntuko aldea) eta Dptu. bereko langileen arteko harremanak dira (39,1 puntuko 

aldea). Beste muturrean hiritarrekiko harremanak daude, non euskara gaitasuna baxuena den eta aldiz 

ahozko erabilera-maila altuena, bata eta bestearen arteko aldea, 8,3 puntukoa baino ez da. 

 

 
 

18. Grafikoa: Euskal hiztunen presentzia eta euskararen ahozko erabilera-mailarekiko pertzepzioen adierazleak, 
Udaleko harreman-eremu desberdinei jarraiki (%)
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Irungo Udaleko langileen erantzunetatik abiatuta, Irungo Udalean idatzizko errotulazio eta komunikazio 

desberdinetan hizkuntza desberdinen erabilera-indizeak zenbaterainokoak diren kalkulatu da. Idatzizko 

komunikazio-mota bakoitzerako, batez beste hizkuntza bakoitzean daudenen ehunekoa estimatzeko 

ahalegina egin dute langileek, hots, gaztelania hutsean ehuneko zenbat,  euskara hutsean ehuneko 

zenbat, bi hizkuntzetan ehuneko zenbat eta beste hizkuntzaren batean (batez ere ingelesez) ehuneko 

zenbat.  

 

Euskararen idatzizko presentzia ziurtatua dagoen bi erantzun multzoak kontuan hartuta, ele bietan gehi 

euskara hutsean, komunikazio-mota bakoitzean lortutako batez besteko indizeak ondorengoak dira: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Barneko erabilerarako izanik, langileek erabilitako dokumentazioan euskaraz edo 
elebidun dagoenaren %: 24,8 

- Kanpo erabilerarako izanik, langileek erabilitako dokumentazioan euskaraz edo 
elebidun dagoenaren %: 41,7 

- Barne erabilerarako izanik,  bakoitzak sortutako dokumentuetan euskaraz edo elebidun 
daudenen %: 48,8 

- Kanpo erabilerarako izanik, bakoitzak sortutako dokumentuetan euskaraz edo elebidun 
daudenen %: 64,1 

- Bulegoetako errotulazioan, euskaraz edo elebidun dagoenaren %: 88,3. 

 

19. Grafikoa: Euskararen idatzizko erabilera-mailaren adierazleak (elebidun edo euskaraz) 
errotulu edo idatzizko komunikazio mota desberdinei jarraiki (%)

16,9

41,7

48,8

64,2

88,3

24,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aplikazio informatikoak

Sortze hizkuntza barnerako

Sortze hizkuntza kanporako

Barne erabilerarako
dokumentazioa

Kanpoko erabilerarako
dokumentazioa

Bulegoetako errotulazioa

Iturria: Siadeco. Irungo Udala



 

 - 76

EBPN Euskara biziberritzeko plan nagusia 
Ayuntamiento   Udala

1.9.3.- Euskararen operatibitate eta efizientzia adierazleak (langileen 
ikuspegitik)  

 
 
Interes handiko kontua da jakitea langile bakoitzak nola bizi duen euskararen gaia bere lanarekiko. 

Zentzu horretan bakoitzaren lanerako euskararen garrantzia maila zenbaterainokoa den neurtu da eta 

langileen erdia pasatxok (%54) erantzun du nahiko garrantzitsua edo oso garrantzitsua dela euskara 

jakitea 

 

Euskararen erabilerak langileengan eragiten dituen batetik “esfortzu” eta bestetik “satisfakzioen” arteko 

erlazioak aztertuz, oro har esan daiteke Irungo Udal langileen artean euskararekiko asebetetze-maila, 

euskarak langileei eskatu ahaleginaren gainetik dagoela. Datu orokorrei erreparatuta, langileen erdientzat 

(% 52) lanean euskara erabiltzea oso estimulantea edo nahiko estimulantea da. 

 

Lan egiterakoan udal langileek euskara orain baino gehiago erabiltzeko beharrik ikusi edo sentitzen 

duten galdetuta, langileen erdiek (% 49) erantzun dute baietz, %37k  orain gutxi erabiltzen dutela 

kontsideratzen dutelako eta %12k, orain nahikoa erabili arren gehiago erabiltzeko aukerarik ikusten 

dutelako. 

 

Hizkuntza normalkuntzarako Irungo Udalaren aldetik oro har egiten den ahalegina behar bestekoa 

badela erantzun dute langileen erdiek (%51); bada bigarren multzo bat nahiko handia (%38) hizkuntza 

normalkuntzarako Udalak egindakoa nahikoa ez dela uste duena. 
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1.10.-  EUSKARAREN SUSTAPENEAN ERABILITAKO UDAL 
BALIABIDEAK 

 

 

Irungo Udalak 1,3 milioi euro erabili zituen euskararen sustapenerako 2008. urtean, hau da, 21,53 

euro biztanleko. Aurrekontua hiru kapitulutan banatzen da: kopururik handiena (546 mila euro) 

pertsonal gastuei dagokio, bigarren dator ondasun arrunten eta zerbitzuen ondasunen kapitulua (490 

mila euro), eta hirugarren, baina nabarmen beherago (250 mila euro inguru), transferentzia arrunten 

kapitulua.  

 

Datuok 2006. urtekoekin konparatuz gero, igoera nabarmena izan da,  330 mila euro gehiago erabili 

baititu Irungo udalak euskararen sustapenerako (%34,2  gehiago, alegia). Kapituluka, igoerarik 

nabarmenena lehen kapituluan ematen da, pertsonal gastuak hirukoiztu baitira. Bestetik, pertsonal 

gastuek aurrekontu osoarekiko zuten pisuan, esan bi urtetan, pertsonal gastuak euskara aurrekontuaren 

%17,5 izatetik, %42,0 izatera pasa direla.  

 

Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketen kapituluan ere igoera izan da (%27,5), baina jaitsi egin da 

aldiz transferentzia arruntatan erabilitako kopurua (%-39,1).  

 

45. Taula: Irungo Udalaren euskara aurrekontuak 2006 eta 2008 

2.006 2.008 Euskara sustatzeko aurrekontua 
Irungo Udalean € % €/ 

biztanleko € % €/ 
biztanleko 

Igoera % 

 1. Kapitulua: pertsonal gastuak 169.690 17,5 2,81 545.879 42,0 9,05 221,7 

 2. Kapitulua: ondasun arrunten eta 
zerbitzuen erosketak 

384.458 39,7 6,37 490.165 37,7 8,12 27,5 

 3. Kapitulua: finantza gastuak - - - - - -   

 4. Kapitulua: transferentzia arruntak 408.296 42,2 6,77 248.640 19,1 4,12 -39,1 

 6. Kapitulua: inbertsio errealak 5.726 0,6 0,09 14.398 1,1 0,24 151,5 

 7. Kapitulua: kapital transferentziak - - - - - -   

 8. Kapitulua: finantza aktiboak - - - - - -   

 9. Kapitulua: finantza pasiboak - - - - - -   

GUZTIRA 968.170 100,0 16,05 1.299.082 100,0 21,53 34,2 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala 
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Pertsonal gastuen lehen kapituluan izan den igoera argitzeko, aipatu 2006. urtean 5 zirela euskara 

sustatzeko Irungo Udalak zituen giza baliabideak, eta bi urte beranduago, aldiz 11. 2008. urtean, 

euskara arlo burua, 4 euskara teknikari, hizkuntza normalizatzaile eta dinamizatzaile zeuden, 4 

itzultzaile, zuzentzaile eta interprete, eta 2 administrari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBPNko eremuen arabera, Irungo Udalak kopururik altuena “aisia, kirola eta erlijioa” izeneko eremura 

zuzendu du,  aurrekontuaren %25,4, hain zuzen ere. Jarraian, baina nabarmen beherago datoz “euskara 

atalaren zuzendaritza, koordinazioa, administrazio eta bestelako kudeaketa lanei” (%16,6) eta 

“administrazioari”  eskainitakoa (%16,1). Aurrekontuaren %12,8 erabili da “EBPNren kudeaketarako”, 

eta hortik behera daude “irakaskuntzari” (%9,7) eta “euskalduntze-alfabetatzeari” eskainitako 

aurrekontuak (%8,4).  

 

Nabarmen diru-kopuru baxuagoekin bada ere (aurrekontuen %1-%3 artean, eta 15-36 mila euro 

eskainiz), Irungo udalak “familia bidezko jarraipenera”, “lan-arlora”, “corpus-plangintza eta euskararen 

kalitatera” eta “hedabideetara” ere zuzendu ditu diru baliabideak. 

 

2006. aurrekontuarekin alderatuz, badira eurotan nabarmen gora egin duten eremuak: 

“administrazioa”, “euskara atalaren zuzendaritza….”, “EBPNren kudeaketa”, eta “irakaskuntza”, batik 

bat.  Behera egin du berriz nabarmen “euskalduntze alfabetatzeari” eskainitakoa, eta baita 

“kulturgintzari” eskainitakoa ere.  
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46. Taula: Irungo Udalaren euskara aurrekontuak 2006 eta 2008 

2.006 2.008 Euskara sustatzeko aurrekontuak, 
EBPNko eremuen arabera  € % €/ 

biztanleko € % €/ 
biztanleko 

Igoera % 

Irakaskuntza 81.638 8,4 1,35 126.286 9,7 2,09 54,7 
Euskalduntze-alfabetatzea 255.399 26,4 4,23 109.437 8,4 1,81 -57,2 
Familia bidezko jarraipena 12.600 1,3 0,21 30.234 2,3 0,50 140,0 
(A). Ondorengoetaratzea guztira 349.637 36,1 5,80 265.957 20,5 4,41 -23,9 
Administrazioa 50.211 5,2 0,83 209.271 16,1 3,47 316,8 
Teknologia berriak - - - - - -  - 
Lan-arloa 27.460 2,8 0,46 21.355 1,6 0,35 -22,2 
Aisia, kirola eta erlijioa 205.344 21,2 3,40 329.736 25,4 5,47 60,6 
(B). Erabileran guztira 283.015 29,2 4,69 560.362 43,1 9,29 98,0 
Corpus-plangintza eta euskararen 
kalitatea 29.642 3,1 0,49 15.504 1,2 0,26 -47,7 
Hedabideak (prentsa idatzia, irratia, 
telebista,..) 26.576 2,7 0,44 38.726 3,0 0,64 45,7 
Liburuguntza - - - - - -  - 
Publizitatea - - - - - -  - 
Kulturgintza 109.611 11,3 1,82 0 0,0 0,00 -100,0 
(C). Elikaduran guztira 165.828 17,1 2,75 54.230 4,2 0,90 -67,3 
Euskara atalaren zuzendaritza, 
koordinazioa, administrazio eta 
bestelako kudeaketa lanak 169.690 17,5 2,81 215.981 16,6 3,58 27,3 
EBPNren kudeaketa - - - 166.025 12,8 2,75   
Azterketa soziolinguistikoak edota 
ikerketa orokorrak - - - - - -  - 
Informazio, sentsibilizazio eta 
komunikazio ekintza orokorrak - - - - - -  - 
Bestelako dirulaguntza, egitasmo eta 
gastu orokorrak - - - 36.527 2,8 0,61  - 
(D). Egitasmo edota gastu 
orokorretan guztira 169.690 17,5 2,81 418.533 32,2 6,94 146,6 
Euskara aurrekontua guztira 968.170 100,0 16,05 1.299.082 100,0 21,53 34,2 

Iturria: Siadeco. Irungo Udala  
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1.11.- ONDORIOAK  
 
 

a). Biztanleriaren eta euskara 
 

• Euskara ezagutzari dagokionez, esan 21.300 inguru direla euskaraz ongi ulertu eta hitz 

egiten duten irundarrak (euskaldunak); ia 12.000 euskara zailtasunez hitz egin edo ulertzen 

dutenak  (ia-euskaldunak). Multzorik handiena, halere (25.000 pertsona inguru) euskara 

batere ulertu eta hitz egiten ez dutenek osatzen dute (erdaldunak). 

   
• Euskaldunen portzentajeak 7 puntuz egin du gora 1996 eta 2006 urteen artean, eta ia-

euskaldunenak 3 puntuz.  Ondorioz, erdaldunak %53,6 izatetik %43,1 izatera pasa dira 10 

urtetan.  

 
• Adinaren arabera, euskararen ezagutza mailarik altuena 5-14 urte bitartekoengan ematen da 

(%75 inguru). Hortik aurrera, behera egiten du euskaldunen portzentajeak, hasieran apurka-

apurka (15-19 urte bitartekoen artean %67,5 dira euskaldunak, %59,8 20-24 urte 

bitartekoen artean), gero azkarrago: 25-29 urte bitartekoen artean %46,3 dira euskaldunak, 

30-34 urtetik gorakoen artean %36,3 eta 50-54 urtekoen artean %21,6.  

 
• Biztanleriaren %76aren ama-hizkuntza gaztelania da, %16rena euskara eta %5ena euskara eta 

gaztelania. Biztanleen %2,9k euskara 

eta gaztelania ez den beste hizkuntza 

bat dute ama-hizkuntza. Orotara beraz 

12.750 irundar inguru dira euskara 

(soilik ala gaztelaniarekin batera), ama-

hizkuntza gisa jaso dutenak. 

 
• Etxean erabilitako hizkuntzari 

dagokionez, bost biztanletik lauk etxean 

gaztelania erabiltzen dute (%81,4k). 

Biztanleriaren %7,6k euskaraz egiten du 

nagusiki etxean eta %9,9k euskaraz eta 

gaztelaniaz. Guztira, etxean euskaraz edo bietara egiten dute10.500 irundar inguruk beraz. 

 
• Euskararen kale neurketatan bildutako emaitzen bilakaera ez da positiboa izan, eta azken 

neurketatan eman dira emaitzarik baxuenak, euskararen erabilera %5,4-%5,5ean kokatuz.  

Datu positibo gisa aipatu,  gazteen artean neurketaz neurketa, gora egin duela euskararen 

erabilerak.  
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b). Euskararen transmisio familiarra-naturala 
 

• Gurasoen eta beren seme-alaben lehen hizkuntzaren azterketak, belaunaldi batetik bestera, 

lehen hizkuntzaren transmisioan gertatutakoa erakusten digu. Honen arabera, guraso bien 

lehen hizkuntza euskara edo biak direnean seme-alaben ia %100ak jaso du euskara etxean 

(euskara bakarrik edo gaztelaniarekin batera).  Aldiz, bi gurasoetatik bakarra denean euskara 

edo biak dituena euskararen etxe bidezko transmisioak indar handiagoa hartzen du lehen 

hizkuntza euskara duena ama denean, aita denean baino. Bestalde, badago irabazte prozesu 

bat non guraso bien lehen hizkuntza euskara izan gabe, euren seme-alaben %23k euskara ere 

jaso duten. 

 
• Bestalde, guraso biak egun euskaldunak dituzten 10 seme-alabetatik ia 8k euskara etxean jaso 

dute, %17k  biak eta %4ak gaztelania bakarrik du lehen hizkuntza gisa. Guraso biak 

erdaldunak dituzten 4 seme-alabetatik aldiz,  3k gaztelania soilik jaso dute etxean, seme-

alaben %13ren kasuan biak dituzte lehen hizkuntza gisa, %9k beste hizkuntzaren bat eta ia 

%2k euskara soilik.  

 
• Lehen hizkuntza gisa biak jaso dituztenen portzentajeak gora egiten du %23ra arte, guraso 

biak ia-euskaldunak edo bietako bat ia-euskalduna eta bestea erdalduna dituzten ikasleen 

kasuan.  

 
• Kasu honetan ere, gurasoen hizkuntza tipologia “mistoko” familietan, ama denean euskalduna 

euskara soilik jaso duten seme-alaben pisua nabarmen altuagoa da. 

 

c). Irakaskuntza  
 

• Irunen 35 dira haurtzaindegiak bane egun dauden hezkuntza zentroak:   

- Hogeita lau, Haur Hezkuntzako lehen zikloa eskaintzen duten titularitate publikoko 
Haurreskolak eta Haurtzaindegi pribatuak. 

- Hamahiru, titularitate publikoko ikastetxeak. Hezkuntza Sailaren antolaketa sistemari 
jarraituz, horietako zazpik Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza eskaintzen dute. 
Lauk Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eskaintzen dute, eta bik Batxilergoa. 

- Gainerako ikastetxeak, Lehen Hezkuntza, DBH edota Batxilergoa eskaintzen duten 
titularitate pribatuko ikastetxeak dira.  
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• Zentro hauek eskaintzen dituzten hizkuntza ereduei dagokienez, aipatu etapa desberdinetan 

diferentzia txikiak gertatu arren,  orokorrean D eredua nagusi dela eskaintza publikoan, eta B 

eredua aldiz eskaintza pribatuan. Ikasketa guztiak A ereduan eskaintzen dituen ikastetxe 

pribatua ere badago Irunen.  

 
• Ikasleei dagokionez, ia 8.500 dira 2009-2010 ikasturtean Irungo ikastetxeren batean 

ikasketak egiten ari diren ikasleak. Horietatik 5.400 inguruk (%64,0) titularitate publiko 

ikastetxe batean egiten ditu ikasketak, eta 3.000 inguruk (%36,0) titularitate pribatuko 

ikastetxe batean.  Hizkuntza ereduari dagokionez, ikasleen erdiak pasatxok D ereduan egiten 

ditu ikasketak (%52,9), %36,8k B ereduan eta %10ek A ereduan. 

 
• Ikastetxeen titularitateari erreparatuta, aldeak oso handiak dira, eta ikastetxe publikoren 

batean ari diren ikasleen %79,6k D ereduan egiten ditu ikasketak, %13,3k B ereduan eta 

%7,1ek A ereduan (azken hauetako ia guztiak Batxilergoko ikasleak dira), Eta sare pribatuko 

ikasleen artean aldiz, %78,4 dira B ereduan ari direnak, %16,0 A ereduan eta %5,5 besterik 

ez D ereduan (erdiak gutxi gorabehera HHko 1. zikloan eta beste erdiak Batxilergoan).  

 

d). Helduen euskalduntze-alfabetatzea  

• Irunen 4 dira helduen euskalduntze-alfabetatzean jarduten duten erakundeak: Udal 

Euskaltegia, Herri Jakintza euskaltegia, AEK euskaltegia eta Hizkuntza Eskola Ofiziala.  Urtez 

urte aldaketak egon badiren arren, ez dago diferentzia handirik euskaltegi desberdinek egiten 

duen eskaintzan. Honela, euskalduntze eta alfabetatze ikastaro arruntez gain, udako 

ikastaroak eta banakako klaseak eskaintzen dira Irungo euskaltegietan. Eta baita hainbat 

sektoreri zuzenduta, neurrira diseinatutako ikastaroak ere: enpresa, ikastetxe, merkatari, haur 

(errefortzu gisa), etorkin (haur nahiz heldu), administrazioko-langile nahiz gurasoei 

zuzendutakoak. 

 
• 2009-2010 ikasturtean 969 ikasle izan ziren Irungo euskaltegietan matrikulatutakoak. 

Orokorrean, ikasle kopuruak behera egin du azken urteetan,  1.390 izan baitziren ikasleak 

2000-2001 ikasturtean, 1.279 2003-2004 ikasturtean eta 1.140 ikasle 2006-2007 

ikasturtean. 

 
• Ikasleen soslaiari dagokionez, esan: 

- Ikasleen %75 inguru emakumezkoak izan ohi dirla: urtez urte eta euskaltegi guztietan 
ematen den konstantea da. 

- Adin talderik garrantzitsuena 25-40 urte ingurukoek osatzen dute. 

- Eta  lanean dabilen ikaslea da nagusiki euskaltegira doana. 
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• Eta ikasleen euskara mailari dagokionez, aipatu orokorrean jende gehien hasierako mailatan 

aurkitzen dela, eta lehen bi urratsek biltzen dituzte ikasle kopuru adierazgarriak euskaltegi 

guztietan.  

 

e). Lan mundua – Merkataritza  
• Irungo biztanleria aktiboa ia 30.000 lagunek osatzen dute (2008) eta hiriaren jarduera-tasa 

%70,9  da, Gipuzkoakoa baino zertxobait baxuagoa (%72,7), baina EAEri dagokiona baino 

zertxobait altuagoa (%70,0). 

 
• Orotara Irunen, 25.320 enplegu sortzen dituzten  7.241 establezimendu zenbatu dira 2008. 

urtean. Horietatik, multzorik nagusiena “merkataritza; konponketak eta motordun 

ibilgailuena” da (ia 2.000 establezimendurekin), eta haren atzetik datoz eraikuntza 

establezimenduak (1.360 inguru), eta finantza-bitartekaritza eta enpresa zerbitzuak 

eskaintzen dituzten establezimenduak (ia 1.300). Bestelako zerbitzu-jarduerak eskaintzen 

dituzte 913 establezimenduk, eta zertxobait gutxiago dira garraioa, biltegiratzea eta 

komunikazio alorreko establezimenduak (889).  

 
• Enpleguari dagokionez, aldiz, industria arloko establezimenduetan biltzen dira 4.732 enplegu 

(%18,7), eta txikizkako merkataritzan 3.373 enplegu (%13,3);  eraikuntza 

establezimenduetan 2.364 enplegu (%9,3) eta handizkako merkataritzan 1.574 enplegu 

(%6,2). 

  
• Txikizkako merkataritza establezimenduak, zehazki, 1.257 ziren 2008. urtean, Bidasoa 

Beherean kokaturiko establezimendu guztien %87,5 Irunen kokatzen zirelarik.  Hauen artean 

multzorik handiena, elikadura, edari eta tabako establezimenduak osaturikoa da, 338 

establezimendu guztira (%26,9); eta jarraian datoz bestelako txikizkako merkataritza 

establezimenduak (271-%21,6), oihal, konfekzio, oinetako eta larru-dendak (262 guztira-

%20,8), eta etxerako hornikuntza eskaintzen dutenak (162-%12,9).  

 
• Ostalaritza arloari dagokionez, 352 dira Irunen kokaturiko establezimenduak, horietatik 249 

tabernak (%70,8), 80 jatetxeak (%22,7) eta 23 kafetegiak (%6,5). Alojamendua eskaintzen 

duten establezimenduak 20 dira; eta denera 938 plaza eskaintzen dituzte. 

 
• Irungo txikizkako merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan hizkuntzen erabilera-maila 

ezagutzeko egindako azterketaren arabera, %12,3an kokatzen da euskararen  erabilera. 

Gaztelaniaren erabilera-maila orokorra %76,7 da eta frantsesarena %10,1. Euskara gehien 

janari-dendetan erabiltzen da (%16,6), eta gutxien aldiz, ibilgailu eta akzesorioetako 

establezimenduetan (%7,7) eta ehunki, konfekzio eta oinetako-dendetan (%9,7). Gainerako 
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establezimendu adarretan, euskararen erabilera-maila batez bestekoaren inguruan kokatzen 

da. 

 
• Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduetako pertsonalaren ezagutza mailaz aipatu 

enplegatuen heren bat euskalduna dela (%32,7), 4tik 1ek ulertu arren nekez egiten duela 

euskaraz eta 10etik 4 erdaldunak direla. 

 
• Jarduera-adarraren arabera, proportzionalki langile euskaldun gehien dauden 

establezimenduak bereiztu gabeko saltokiak (supermerkatuak, autozerbitzuak…) eta 

bestelako txikizkako merkataritza establezimenduak dira, non %38 pasatxo euskaldunak diren. 

Ostalaritza establezimenduak datoz jarraian, non enplegatuen %34,3 euskaldunak diren.  

 
• Enplegatu euskaldunen portzentajerik baxuenekin, aldiz, eta batez bestekoarengandik 

nabarmen azpitik, ibilgailu, akzesorio eta karburagaien establezimenduak (%27,5), eta ehunki, 

konfekzio eta oinetako dendak (%26,6). 

 
• Ahozko harreman eta komunikazioei dagokienean, euskara gehien telefono harrerako 

hasierako hizkuntzan eta bezeroekiko ahozko harremanetan ematen da (%11 inguru). 

Idatzizko harremanei dagokienean, aldiz, publizitatea egiteko erabilitako idatzizko 

euskarrietan eta establezimenduen kanpo eta barneko errotulazio eta idazkietan erabiltzen da 

gehien euskera (%12-%13 inguru). 
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f). Euskara aisialdian, kulturan eta komunikabideetan  
 

• Irungo Euskara Arloak, Irunen gara daitezkeen jardueren gida egina du, arlo desberdinetan 

beren zerbitzuak euskaraz edo elebietan eskaintzen dituzten Irungo erakunde eta elkarte 

desberdinen gida, alegia. Eta honen arabera, altua da euskaraz zerbitzua eskaintzen dutenak.  

 

• Honela jarduera euskaraz garatzeko aukera eskaintzen dute Ama Xantalen museoak, Menchu 

Gal museoa, Munduko Tximeleten erakusketak, Estebeneako Eztiolak, Izokin piszifaktoriak, 

Bidasoa ibaiaren inguruetan antolaturiko ibilbide gidatuak, Plaiaundiko parke ekologikoak eta 

Oiasso erromatar museoak. 

  

• Euskarazko liburuak eskaintzen dituzten liburutegiak eta bestelako zerbitzuak euskaraz 

eskaintzen dituzten entitateak, honakoak: Ikust–Alaia Udal Liburutegia, Udal ikasgela, auzo 

elkarteetako liburutegiak, gazte informazio bulegoa, kontsumitzailearen bulegoa eta 

Martidozenea aterpetxea. 
 

• Aisialdiko edo kultur prestakuntza eskaintzen duten erakunde eta elkarteen artean ere 

adierazgarria da euskarazko eskaintza dutenak, arlo desberdinetan: euskarazko ikastaro eta 

formazioan, musika formazioan, dantza formazioan, antzerkian, eskulanetan, kirol diziplina 

desberdinetan, prestakuntza erlijiosoan, autoeskolatan, edota bide hezkuntzan.  
 

• Irunen urtean zehar eskaintzen diren izaera desberdineko kultur jardueratan, euskarak badu 

presentzia (gehiago ala gutxiago).  

- Honela, adibidez, hitzaldiak antolatzen dituzten erakundeek, hitzaldi horiek euskaraz 
zein gaztelaniaz eskaintzen dituztela adierazten dute.  

- Euskaraz dira Euskara Zine Aretoetara ekimenaren bidez eskainitako filmak, eta 
euskaraz nagusiki “Zure Abenturaren Bila” ekimenaren bidez eskainitakoak. 
Gainerako zinema zikloetan, filme gehienak gaztelaniaz izaten dira.   

- Euskarazko eskaintza ere badago dirudienez antzerkian (emanaldiak), literaturan 
(literatura tailerrak, ipuin kontalariak…), musikan (kontzertuak, abesbatza eguna, 
musika eguna…), dantzan (emanaldiak, folklore jaialdia…) edota bestelako 
ekimenetan (kultur asteak, Irungo Bertsoaren Bilgunea, mendi astea…) 

 

• Euskarak ere badu presentzia hainbat txapelketa, lehiaketa eta bekatan, adibidez: Jose Antonio 

Loidi ikerketa bekak, Zine eta Bideo Gazte lehiaketa, Aurresku eta bestelako dantza 

txapelketak, margo eta argazki lehiaketak, hainbat kanta txapelketa, etab.  

 

• Aisia eta udako jarduerak antolatu eta eskaintzen dituzten honako erakundeek ere badute 

euskarazko eskaintza: Solas Jolas Udaleku irekiak, San Miguel Ludotekak, Gaztedi berriak, 
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San Martzial Skout Taldeak, Lapize Ludotekak,   Tximista Taldeak, Gazte Pastoralak,  

Dunboa Ludotekak, Udal Udalekuak, bestelako udalekuak (Zuhatza, Gorliz, Narbarte), aisi 

taldeak (Bihurriak, Pottokiak,…) etab.  

 

• Euskaraz edo elebietan dira hainbat komunikabide: Irunero, Behe-Bidasoako hitza, Udal 

aldizkaria… eta euskarari sarbidea diote beste batzuek: Bida berri, Irun irratia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

g). Kirol-arloa  
 

• Udal kiroldegietako hezitzaile eta hartzaileen euskararen ezagutza-maila aztertu da 2006. 

urtean, eta bertan agertzen denez, monitoreen %28 inguru dira gai euskaraz “asko” egiteko, 

eta beste %50,0 “nahikoa” egiteko.  Ulermen maila altuagoa da (%55,6), eta  aipatu, 

hezitzaileek euskarara jasotzeko izan duten moduaren adierazle garbia, mintzatzeko baino 

gaitasun altuagoa dutela irakurtzeko (%50 baitira gai euskaraz “asko” irakurtzeko). 

 

• Hizkuntza ezagutzaren neurketa ez da hezitzaileetara mugatu, eta kirol instalazio horietako 

hartzaileen artean ere egin da galdeketa, hartzaileak haurrak edo helduak diren bereiztuz. 

Espero zitekeen bezala, haurren artean, euskararen ezagutza maila altuagoa da: Izan ere, 

haurren %85,9 dira gai euskaraz ulertzeko (%58,2k “asko” eta %27,7k “nahikoa”), eta %72,3 

hitz egiteko (%45,1k “asko” eta %27,2k “nahikoa”).  
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• Helduen artean, euskaraz ulertzeko gai direnak %52,1 dira (%34,3k “asko” eta %17,8k 

“nahikoa”), eta hitz egiteko berriz %46,8 (%30,4k “asko” eta %16,6k “nahikoa”).  

 

• Bestetik euskara sustatzeko plangintza diseinatzeko helburuarekin, Bidasoa C.D. elkartean 

euskararen ezagutza eta erabilera maila ezagutzeko egindako diagnostikoaren datu nagusiak 

aipatuz esan, elkartean lanean ari diren 14 lagunetatik bost euskaldunak direla: 3 

administrazio eta zuzendaritza arlokoak, eta 2 kirol arlokoak.  Lau euskaldun alfabetatuak, eta 

bat “erdizka alfabetatua” (administrazio lanetan jarduten dena).  

 
 

• Elkarteko kirol nahiz gizarte bizitzan baxua da euskararen erabilera maila, baina aipatzekoa da 

ikasturte honetan euskararen erabilerari bultzada eman diotela, 8-11 urte bitarteko 50 neska 

mutil inguru biltzen dituen eskubaloi eskolan euskara bihurtu baitute komunikaziorako 

hizkuntza nagusi.  

 

• Eskola Kirola programa profesionalizatze aldera lan handia egin du Irunek, eta prozesu 

horretan Euskara Arloak eta baita Irungo kirolaren patronatuak ere izan duten esku hartzeari 

esker, lortu da lehen euskarari arrotz zitzaizkion guneak orain euskara gune izatea.  
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h). Udal administrazioa  
 

• Euskara gaitasunari dagokionez, 10etik 6 dira elebidun kontsidera daitezkeen udal langileak; 

6 horietatik 3 euskaraz “ongi” hitz egiteko gai dira, eta  beste 3 “nahikoa ongi”.  (6 horietatik 

bost, elebidun alfabetatuak dira). 10etik 2 dira  “erdi elebidun” kontsideratu ditugunak, eta 

beste bi (%20) erdaldun elebakarrak, hots, hitz batzuk soilik edo ezer ere hitz egiten ez 

dutenak.  

 
• Elebidunak diren langile gehienak halere, erraztasun handiagoa du gaztelaniaz mintzatzeko 

eta zer esanik ez idazteko: hitz egiterakoan, 4tik 3k baino gehiagok komunikazio gaitasun eta 

erosotasun maila handiagoa du gaztelaniaz mintzatzeko; eta idazterakoan, 10etik ia 9 dira 

gaztelaniaz hobeto edo errazago moldatzen direnak. 

 
• Euskararen erabilera ahozko nahiz idatzizko harremanetan ere aztertu zen. Ahozko 

harremanei dagokionez, aztertutako komunikazio-mota bakoitzean euskara dakitenen 

indizearen eta euskararen  erabilera-indizearen artean dagoen tarteari erreparatuta, alderik 

gehien erakusten duten bi harreman-motak zuzeneko jefeekiko harremanak (39,7 puntuko 

aldea) eta Dptu. bereko langileen arteko harremanak dira (39,1 puntuko aldea). Beste 

muturrean hiritarrekiko harremanak daude, non euskara gaitasuna baxuena den eta aldiz 

ahozko erabilera-maila altuena, bata eta bestearen arteko aldea, 8,3 puntukoa baino ez da. 

 
• Idatzizko erabilerari dagokionez, euskararen presentziarik altuena  bulegoetako errotulazioan 

ematen da (%88,3), eta jarraian kanpo erabilerarako izanik, bakoitzak sortutako 

dokumentuetan (%64,1),  Gainerako idatzizko komunikazioetan, euskaraz (soilik nahiz ele 

bietan) daudenak ez dira %50era iristen. 

 
• Idatzizko erabilerari dagokionez, euskararen presentziarik altuena  bulegoetako errotulazioan 

ematen da (%88,3), eta jarraian kanpo erabilerarako izanik, bakoitzak sortutako 

dokumentuetan (%64,1),  Gainerako idatzizko komunikazioetan, euskaraz (soilik nahiz ele 

bietan) daudenak ez dira %50era iristen. 

 
• Bere lanean, euskararen garrantzia zenbaterainokoa den galdetuta, langileen erdiak pasatxok 

(%54k) erantzun dute nahikoa edo oso garrantzitsua dela euskaraz jakitea.  
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• Euskara erabiltzeak langileengan eragiten dituen batetik “esfortzu” eta bestetik “satisfakzioen” 

arteko erlazioak aztertuz, oro har esan daiteke Irungo Udal langileen artean euskararekiko 

asebetetze-maila, euskarak langileei eskatu ahaleginaren gainetik dagoela. Datu orokorrei 

erreparatuta, langileen erdientzat (% 52) lanean euskara erabiltzea oso estimulantea edo 

nahiko estimulantea da. 

 

• Lan egiterakoan udal langileek euskara orain baino gehiago erabiltzeko beharrik ikusi edo 

sentitzen duten galdetuta, langileen erdiek (% 49) erantzun dute baietz. Eta Irungo Udalaren 

aldetik oro har hizkuntza normalkuntzarako egiten den ahalegina behar bestekoa ez dela uste 

dute %38k.  

 

 

i). Euskararen sustapenean erabilitako udal baliabideak  
 

• Irungo Udalak 1,3 milioi euro erabili zituen euskararen sustapenerako 2008. urtean, hau da, 

21,53 euro biztanleko. Aurrekontua hiru kapitulutan banatzen da: kopururik handiena (546 

mila euro) pertsonal gastuei dagokio, bigarren dator ondasun arrunten eta zerbitzuen 

ondasunen kapitulua (490 mila euro), eta hirugarren, baina nabarmen beherago (250 mila 

euro inguru), transferentzia arrunten kapitulua.  

 

• Datuok 2006. urtekoekin konparatuz gero, igoera nabarmena izan da,  330 mila euro 

gehiago erabili baititu Irungo udalak euskararen sustapenerako (%34,2  gehiago, alegia). 

Kapituluka, igoerarik nabarmenena lehen kapituluan ematen da (170 mila eurotik, 546 mila 

eurotara pasa da). Honen harira, aipatu 2006. urtean 5 zirela euskara sustatzeko lanean ari 

ziren pertsonak, eta 2008. urtean aldiz, 11 pertsona. 

 

• EBPNko eremuen arabera, kopururik altuena “aisia, kirola eta erlijioa” izeneko eremura 

zuzendu du,  aurrekontuaren %25,4. Jarraian, baina nabarmen beherago datoz “euskara 

atalaren zuzendaritza, koordinazioa, administrazio eta bestelako kudeaketa lanei” (%16,6) eta 

“administrazioari” eskainitakoa (%16,1). Aurrekontuaren %12,8 erabili da “EBPNren 

kudeaketarako”, eta hortik behera daude “irakaskuntzari” (%9,7) eta “euskalduntze-

alfabetatzeari” eskainitako aurrekontuak (%8,4).  

 

• Nabarmen diru-kopuru baxuagoekin bada ere (aurrekontuen %1-%3 artean, eta 15-36 mila 

euro eskainiz), Irungo udalak “familia bidezko jarraipenera”, “lan-arlora”, “corpus-plangintza 

eta euskararen kalitatera” eta “hedabideetara” ere zuzendu ditu diru baliabideak. 
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• 2006. aurrekontuarekin alderatuz, badira eurotan nabarmen gora egin duten eremuak: 

“administrazioa”, “euskara atalaren zuzendaritza….”, “EBPNren kudeaketa”, eta 

“irakaskuntza”, batik bat.  Behera egin du berriz nabarmen “euskalduntze alfabetatzeari” 

eskainitakoa, eta baita “kulturgintzari” eskainitakoa ere.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


