
 











Udalak dira gehien baloratutako erakundeak; diputazioen eskumenak 
dira gutxien ezagutzen direnak eta Eusko Jaurlaritza hautematen da 
ardura politiko handiena duen erakunde moduan.  








         




            














Optimismo pertsonal eta kolektibo moderatua.  
Gobernu honen gestioa hasi zenetik, egoera politikoaren hautematea hamabost puntu 

hobetu da. 
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Arazo guztiek atzera egin dute lan merkatuarekin zerikusia dutenek izan ezik, bederatzi 
puntu gora egin dutela (%79). Beherakada esanguratsuena (serie guztiko puntuazio 
txikiena) terrorismoarekin lotutakoa izan da, laugarren lekuan aipatu da, eta puntu bat 
txikitu da aurrekoarekiko (%18). 


        





ETA: amaierarako oraindik denbora beharko da eta arrasto sozialak utziko ditu. 
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