
      

  

EZKABARTE, XULAPAIN ETA OLAIBAR BAILARETAKO 

TOKIKO AGENDA 21AREN DIAGNOSTIKOA EGITEKO INKESTA 

 

Udalek eta Bailaretako Kontzejuek Agresta eta El Buen Vivir Tokiko Agenda 21erako 

aholkularitza teknikoen laguntzarekin inkesta hau garatu dute herritarrek bailararen egoerari 

buruz duten iritzia ezagutzeko. Galdetegi hau anonimoa da eta 10 minutu baino gutxiago behar 

dira betetzeko. Inkesta on-line egin baduzu, ez duzu inprimatutako formatua bete behar. 

Irailean bilera bat egingo dugu emaitzak aurkezteko, eta behar besteko aurrerapenarekin 

deituko dugu. Agendari buruzko informazio guztia hemen eskura daiteke: 

https://elbuenvivir.org/al21_ez-ju-ol / 

Eskerrik asko zure parte-hartzeagatik, funtsezkoa da diagnostiko on bat osatu dezagun! 

      *** 

 

Mesedez, erantzun galdera hauei: 0tik 10era baloratu; 0 galdera hori ez da batere garrantzitsua 

zuretzat, eta 10 galdera oso garrantzitsua da zuretzat. Ez badakizu edo erantzun nahi ez baduzu, 

adierazi: ED/EE. 

  

1. Bizi zaren tokiaz, zer garrantzi dute zuretzat honako alderdi hauek? 

• Lasaitasuna ___  

• Nire etxebizitzaren ezaugarriak (hala nola zabaltasuna, lursailaren erabilgarritasuna, 

etab.) ___  

• Ospakizunak antolatzeko eta lagunak eta senideak nire etxean denbora pasatzera 

gonbidatzeko aukera ___  

• Ingurunearen edertasuna eta naturarekin harreman zuzenean egoteko aukera ___    

• Bizilagunak ___  

• Nire herrian antolatzen diren jarduerak ___  

• Bailaran antolatzen diren jarduerak ___  

• Beste batzuk (gehitu egokitzat jotzen duzuna) __________________________________ 

  

2. Bizi zaren tokitik, honako alderdi hauek arazo al dira zuretzat? (0 ez dira inola ere 

arazo bat; 10 arazo oso garrantzitsua dira). 

• Autoarekiko mendekotasuna edozertarako ___  

• Interneteko konexioaren kalitate txarra ___  

• Zerbitzurik eza (elikadura-dendak, zerbitzu profesionalak, hala nola argiketariak, etab.) 

___  

 



      

 

• Beste zerbitzu publikorik ez izatea (osasunarekin edo hezkuntzarekin zerikusia dutenak) 

___  

• Batzuetan bakarrik sentitzen naiz herrian ___  

• Bereziki neguan, gauza gutxi dago egiteko___  

• Bailaran gustatzen zaizkidan gauzak egiteko aukerarik ez dut ___ 

• Kultura-eskaintzarik eza ___  

• Beste batzuk (gehitu egokitzat jotzen duzuna)__________________________________  

  

3. Alkate aukeratua izango bazina, zer energia jarriko zenuke arazo hauei aurre egiteko? 

• Iruñearekin eta eskualdeko herri handiekin garraio publikoa hobetu ___  

• Udalerri guztietan kalitate handiko Internet hornitzea ___  

• Bailarara bizitzera etorri nahi duten pertsonak erakartzeko estrategia bat garatzea ___  

• Etxebizitza publikoak egotea, bereziki kolektibo berezientzat, hala nola gazteentzat, 

bazterketa-arriskuan dauden pertsonentzat ___  

• Bailarako pertsona guztiek, kontzejuak barne, gertatzen ari den guztia unean-unean 

ezagutu dezaten beharrezkoak diren ekintzak abiaraztea___  

• Herritarrek erabakietan parte hartu ahal izateko jarduerak egitea (aurrekontuak 

egiterakoan, adibidez)___  

• Kultura- eta prestakuntza-jardueren eskaintza handitzea ___  

• Azpiegitura berdean, basoetan, ibaietan eta abarretan gehiago inbertitzea___  

• Beste batzuk (gehitu egokitzat jotzen duzuna)________________________________  

  

3. Alkate aukeratua izango bazina, zer energia jarriko zenuke hurrengo ametsei heltzeko? 

• Pertsona guztiak zoriontsu izatea ___  

• Udalerria oso jasangarria izatea eta aztarna ekologikoa ahalik eta txikiena izatea ___  

• Udalerria eta bere biztanleak erreferente izatea herria eraberritzen ___  

• Udalerria erreferente izatea bizilagunen arteko harreman onetan eta haien 

dinamismoan ___  

• Bailaran lanpostuak sortzea (lanpostu publikoen bidez edo enpresen ezarpena sustatuz, 

pertsona guztiek enplegatuta egoteko aukera izan dezaten)___  

• Ziurtatuko nuke inor ez dela bakarrik sentituko (bakarrik egon nahi izan gabe) ___  

• Lurraldea modu orekatuan erabiltzen saiatuko nintzateke, lehen sektorea sustatuz 

(abeltzaintza, basogintza, nekazaritza, ehiza, gizarte-erabilera, etab.)___  



      

 

• Beste batzuk (gehitu egokitzat jotzen duzuna) _________________________________  

 

 

 

4. Zure parte-hartzea eta inplikazioa herrian eta bailaran 

• Zein da zure parte-hartze maila zure herriko/bailarako gai publikoetan? ___  

• Nola gustatuko litzaizuke zure herriko/bailarako gai publiko hauetan parte hartzea? 

- Herrian/bailaran gertatzen diren gaiei buruzko informazioan ___  

- Kontzejuek/udalek herritarrei informazioa emateko eta iritzia eskatzeko deitutako 

bileretan/topaketetan ___  

- Dei daitezkeen auzolanetan ___  

- Aisialdiko jardueretan (adibidez, ostegunetako pintxo-poteetan)___  

- Kultur/kirol jardueretan ___  

• Beste batzuk (gehitu egokitzat jotzen duzuna) __________________________________  

• Zer behar duzu zure parte-hartze maila nahi duzun bezalakoa izan dadin?   

- Denbora gehiago izatea ___     

- Deialdiak lehenago ezagutzea ___  

- Nire parte-hartzearen helburuei eta emaitzei buruzko informazio gehiago izatea ___  

- Nire iritzia gehiago kontuan hartzea ___  

• Beste batzuk (gehitu egokitzat jotzen duzuna)_________________________________  

  

5. Datu soziodemografikoak (Adierazi x batez zure aukera): 

• Adina: 25 urte baino gutxiago ___   25etik 34ra ___   35etik 44ra ___   45etik 54ra ___    

55-64 urte ___    65 urte edo gehiago ___    

• Generoa: Emakumezkoa ___       Gizonezkoa___   Beste bat ___    

• Lanbidea: Nire etxeko zaintzailea___   Besteren konturako enplegatua___    

Norberaren konturako enplegatua___   Langabea ___   Erretiratua___   Ikaslea ___  

• Herriarekiko harremana: 

Nire ohiko bizilekua herrian dago ___     Asteburuetan etortzen naiz herrira ___ 

• Zure kontzejua: 

- Ezkabarte/Ezcabarte: Arre___    Azotz/Azoz___    Zildotz/Cildoz ___    Eusa___    

Makirriain___    Orikain ___    Orrio___   Sorauren ___     

- Xulapain/Juslapeña: Aristregi/Arístregui ___    Beorburu/Beorburu___  

Gartziriain/Garciriáin ___    Larraiotz/Larráyoz ___   Markelain/Marcaláin ___  



      

Nabatz/Navaz ___    Nuin/Nuin___  Ollakarizketa/ 

Ollacarizqueta ___  

Otsakar/Osácar ___  Osinaga/Osinaga___ Untzu/Unzu___ Beltzuntze/Belzunce___  

Usi/Usi___  

- Olaibar: Enderitz/Enderiz___    Olabe/Olave___    Osakain/Osacain___     

Olaitz/Olaitz___    Zandio___     

  

6. Nahi baduzu, hemen beste edozein iruzkin erantsi dezakezu, Tokiko Agendan kontuan 

hartzeko.   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Eskerrik asko parte hartzeagatik! 

 


