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Turismoa eztabaidagai
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 Bertoko bizimodua, turis-

 Onura: hazkundea, eza-

 Gainezka. Prezioak erotu:

 Gure zerbitzu asko, turis-

 Turistak, alde zaharren eta

 Euskal Herria, turisten

 Venezia, Bartzelona… :

 Gurean, aisialdi orekatua:

 Zerbitzarien ekonomia:

 Ekonomia-jarduera eta nego-

ten neurrira: saltokiak,
oroigarriak… Nortasuna?

edaria, alokairuak, ikuskizunak…

auzoen jabe. Bertokoak, joan.
Etxebizitza turistikoak.
turismoaren parke tematikoak. Donostia?

lanaldi laburrak, gutxi ordainduak...

gutza, kultur-trukea, irekitasuna...
moari zor: BEC, museoak, geltokiak...

helmuga: gastronomia,
txoko ikusgarriak...

jendetza-turismorik ez.

zioa: turismoa, lanpostu sortzaile.

2015
TURISMOA EUSKAL HERRIAN
Zuzeneko enplegatuak: 14.000

4,5 m bisitari

3.200 establezimendu

8 m gaualdi

BPG (Hegoaldea): % 6
4

(Iturr.: Gaindegia)
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Turismoaren bilakaera

AUKERATUTAKO GAIA

250 hitz gutxienez

Aztertzailearentzat

Ort.

Orain dela hamarkada bat, Euskal Herrian ez zen ohikoa turistak ikustea gure
hiriburuetan, eta hare gutxiago gure herrietan.Gaur egun, ostera, egoera zeharo
aldatu da. Bilbo, Gasteiz eta Donostiako kaleak jendez gainezka egoten dira
urteko asteburu guztietan, eta baita udako hilabeteetan ere.
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Aldaketa horren oinarria Eusko Jaurlaritzak turismoa sustatzeko egindako
kanpainan dago. Industria ez ezik, turismoa ere Euskal Herriko diru sarrera
bilakatzeko. Baina, egoera berri hori bere alde onak eta txarrak ditu.
Alde positiboekin hasita: nabarmenena ekonomiaren egundoko igoera da, bai
ostalaritzan eta baita merkataritzan ere. Tabernak eta jatetxeak udako egunetan
gainezka egoten dira eta askotan jendea ez du izaten tokirik bazkaltzeko edo
afaltzeko. Merkatariek ere salmenten igoera nabaritu dutela aitortzen dute,
batzuek orain dela bost urte baino %75 gehio irabaztera iritsi dira.
Turismoak dakarren beste onura bat kulturen arteko trukea da. Gure
herrialdetara gerturatzen diren turistak gure kulturaren berri eta ezagutza izaten
dute. Aldi berean, beraien kultura eta ohituretatik ere ikasten dugu, eta honek
mundura irekitzen gaitu.
Alde negatiboak positiboak bezain nabariak dira, eta gehien bat herritarrok
nabaritzen ditugu. Bestetik, jende ugari erakartzen dituzten herrialdeetan
prezioen igoera izugarria izan da. Bestetik, etxeen alokairua eta salmenta igo
egin da, eta horrek, hiriburuetako gazteak herrietara joatea bultzatu du,
etxebizitza merkeago baten bila.

[

Azkenik, kultura sailak antolatutako ekitaldi gehienetara turistak soilik joateko
aukera izaten dute, eta bertako jendea ez dugu inongo aukerarik.

]

Hortaz, turismoak zenbait arloen sustapena eragin badu ere, beste esparru
batzuetan bere alde txarrak izan ditu, eta horiek kontutan hartu beharko
lirateke. Beraz, erakundeek hemen ere zeresana badute, eta euren menpe egon
beharko litzateke herritarren arazoak pairatzea.
258 hitz
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Oharrak eta iruzkinak

Luzea 3
Kalifikazioa: 4
+: 1, 2, 3,
-: 5, 6, 7, 8, 11,
16, 17, 18

Edukia: Edukiari dagokionez, gutxienekoa bete du. Hainbat ideia
adierazten du eta bere iritziak arrazoitzen saiatu da, nahiz eta noiz edo
noiz informazio hutsuneren bat edo beste egon. Eskaini zaizkien ideiak
baliatu ditu arrazoibideak garatzeko, baina zenbaitetan pilaketa
hutsean geratu da, helduleku horiek ganoraz garatu gabe.
Moldea: Oinarrizko lexikoa erabili du, baina hala ere, zehaztasunez
aritu behar duenean, hutsuneak ditu. Aldeko eta kontrako
arrazoibideak nahiko polito antolatu dituen arren, ez daude behar
bestean lotuta, kohesionatuta. Zenbaitetan, ideiak bata bestearen
atzean pilatu besterik ez du egin.
Zuzentasuna: Gramatika mailako akats ugari ditu eta horietako asko
larriak dira: deklinabidea (ergatiboa, mugagabea), aditzaren
ko u ztadura… Pu tuazioa ere ez da oso egokia, eta horrek guztiak
zaildu egiten du testuaren ulergarritasuna.
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