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Aurkezpena
Aurkezten den IKERKETA Ametx Erakunde Autonomoak aurkeztutako beharretik jaiotzen
da.
Galdeketa telefonikoen bitartez egindako ikerketa hau, Amorebieta-Etxano-ren jaien
gainean burutzen ari den ikerketa parte-hartzailearen zabal baten barruan azken fasea da .
Txostenaren inguruko edozein argibide edo zehaztasun nahi izanez gero, ez izan
zalantzarik inkestaren arduradunekin harremanetan jartzeko.

Ikerkuntza Saila

26UrtE
GIZAKER
Desde 1991
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Metodologia
Ikerketa hau burutzeko erabilitako METODOLOGIA konbinatua izan da; kuantitatiboa,
elkarrizketa telefonikoen teknikaren bitartez eta kualitatiboa, talde-bileren bidez.
Ikerketa teknika hauek proposatutako helburu guztiei erantzuna ematea ahalbideratzen
dute eta balio eta fidagarritasun handiko emaitzak jasotzen direnez eraginkortasunez
aritzeko aukera ematen digute.
IKERKETAREN UNIBERTSOA AMOREBIETA-ETXANOn bizi diren 18 urtetik gorako
gizabanakoek osatzen dute.
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Ikerketa telefonikoaren fitxa teknikoa
LAGINA:
AMOREBIETA-ETXANOn bizi diren 400 pertsona.
La= ±%4,83 konfidantza-maila: %95, p=q=0´5 datu orokorretarako.
Eraginpeko eremu guztiaren errolda-ekorketaren bitartez lagin aleatorioa.
Inkesten %27,5-a euskaraz egin dira eta gainerako %72,5-a gazteleraz.
LANDA-LANA:
Landa-lana 2017ko apirilaren 24 eta 25an burutu zen telefono bidezko elkarrizketa bitartez.
Inkesten batez besteko iraupena 7,1 minutukoa izan da, motzena 4 minutukoa eta luzeena 14
minutu iraun dutelarik.

Autobetetze ikerketaren fitxa teknikoa
JASOTAKO DATUAK:
Amorebieta-Etxanon bizi diren 1068 pertsonetatik ateratako lagina. Inkesten %51,4 online
bete dira eta gainontzeko %48,6 paperean.
Norberak beteriko inkestak, bi teknika desberdin konbinatuaz: herriko etxebizitza guztietara
inkesta bidaliaz paperean norberak bete ahal izateko, edo udaletxeko web orrialdean online
zegoen inkesta beteaz.
Inkesten %44,0-a euskaraz egin dira (online egindako %60,5-a eta postaz bidalitako %26,6-a)
eta gainerako %56-a gazteleraz (online egindako %29,5-a eta postaz bidalitako %73,4-a).
INKESTEN HARRERA:
2017ko otsailaren 24tik martxoaren 17-ra, autobetetze teknikaren bitartez.

Talde-bileren fitxa teknikoa
2 talde bilera 2017 ko apirilaren 4 eta 5 ean ospatuak, bertan automatikoki beteriko inkesten
emaitzen berri eman eta informatu ahal izateko. Txosten honetan ikus daiteke bileren
transkripzioa bertaratu zirenek azalduriko emaitzekin ateratzen zituzten ondorioekin.
Bilera bateko partaideak “taberna/txosnetako jabeak eta merkatariak” eta bestekoak “gazte
elkarte eta AMPAkoak” ziren.
(Hasera batetan hiru bilera egitea zen asmoa baina “kultur eta kirol talde”etako gonbidaturik ez
zen bertaratu. )
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1.1. Jaietan parte-hartzea
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G1.- Normalean Uztailaren 15etik 27ra ospatzen diren Amorebieta-Etxanoko
jaietara zoaz?

Bai
%89,0

Ez
%10,5
Ed/Ee
%0,5
Ez

Bai
%89,8

Bai
%88,2

Ez
%10,8

Ez
%10,2

18-29 urte

Ed/Ee
%1,0

30-45 urte

Bai
%96,4

46-60 urte
Bai
%88,9

Bai
%90,4
Ez
%3,6

> 60 urte

Bai
%83,9
Ez
%11,1

Ez
%9,6

5

Ez
%14,3
Ed/Ee
%1,8
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n=ez dira
jaietara joaten

G2.- Zergatik ez?

%10,5

Herritik kanpo dago beti

%28,6

Zaharregia da, ez da ateratzen,
mugitzeko arazoak ditu

%11,9

Jaietan normalean lan egiten du

%11,9

Jaiak ez zaizkio interesatzen
Denbora-faltagatik

%9,5
%7,1

Bere osasunagatik

%4,8

Ez dauka jaietan
ateratzeko gogorik

%4,8

Mendeko pertsonak
ditu bere etxean

%4,8

Ed/Ee

6
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G25.- Pasa diren jai hauetan txosnetara joan zinen?

Bai
%37,8

Ez
%61,8

Ed/Ee
%0,4

Bai

Bai
%47,4

Ez
%71,6

Bai
%28,4

Ez
%51,6
Ed/Ee
%1,0

18-29 urte

Bai
%87,3

30-45 urte

Ez
%12,7

Bai
%36,8

46-60 urte

Ez
%63,2

Ez
%66,7

Bai
%31,5

Ez
%79,5
Bai
%20,5

Ed/Ee
%1,8

7
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n=Txosnetara
joan ziren

G26.- Zein txosnetara joan zinen?

%37,8

Guztietara
Zubiondo Plaza (plaza gorria)
Ogenbarrena

%42,4
%11,9
%11,2

Ed/Ee

%34,5
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G22.- Esango zenuke jai-programan aukeratzen dituzula gustuko ekintzak eta
horren arabera ateratzen zarela kalera edo zure denbora librearen arabera
ateratzen zara programa axola gabe

Denbora librearen arabera

%40,3

Jai-programagatik

%24,3

Bi arrazoiek eragiten dute

Ikasketa maila

%21,8

Ikas. Gabe/ Ikasketa Goi mailako
Lehen Ikas. ertainak ikasketak

Bietako bakar batengatik ere ez

%5,5

“Denbora librearen
arabera”

%43,8

%39,9

%35,4

Ez da ateratzen

%4,8

“Jai-programagatik”

%15,2

%25,8

%33,3

“Bi arrazoiengatik”

%20,5

%21,3

%26,0

“Bietako bat ere ez”

%8,9

%5,6

%1,0

“Ez da ateratzen”

%8,0

%4,5

%2,1

“Ed/Ee”

%3,6

%2,8

%2,1

Ed/Ee

%3,3

Sexua

Adina
18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“Denbora librearen
arabera”

%47,3

%43,2

%38,9

%34,8

“Jai-programagatik”

%32,7

%23,2

%19,4

“Bi arrazoiengatik”

%12,7

%24,8

“Bietako bat ere ez”

%5,5

“Ez da ateratzen”
“Ed/Ee”

Gizona

Emakum.

“Denbora librearen
arabera”

%45,4

%35,3

%25,9

“Jai-programagatik”

%19,4

%28,9

%28,7

%16,1

“Bi arrazoiengatik”

%21,4

%22,1

%0,8

%6,5

%9,8

“Bietako bat ere ez”

%6,1

%4,9

%0,0

%4,8

%2,8

%8,9

“Ez da ateratzen”

%2,6

%6,9

%1,8

%3,2

%3,7

%4,5

“Ed/Ee”

%5,1

%2,0
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G23.- Zer nota emango zenioke zure motibazioari jaiak iristean irteteko?

Desb. Tipikoa
7.04

0 “Inongo motibaziorik ez” eta 10 “Erabateko motibazioa” izanik

10

Ed/Ee

2.07
%5,8

GIZAKER

Jaiei buruzko parte-hartze ikerketa

encuestas

AMOREBIETA-ETXANO

Social Survey
and Public Opinion Experts

e

Jai tako
ekintzen
balorazioa

2.1. Jaietako ekintzen balorazioa
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2.1. Jaietako ekintzen balorazioa
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G3.- Zer nota jarriko zenioke ospatzen diren Amorebieta-Etxanoko jaiei?

Desb. Tipikoa
7.00

0 “Oso txarra” eta 10 “Oso ona” Izanik

13

Ed/Ee

1.40
%4,0
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G4/G5.- Jarduera hauei dagokienez, emango zenidake nota bat bere Kalitateari
eta Entretenimenduari dagokionez?
Balorazioa
Parte-hartzearen %-a

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

1.49
%17,0

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

1.64
%22,3

7.53

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

1.46
%51,5

7.52

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

1.54
%46,3

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

1.41
%42,0

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

1.59
%17,5

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

1.69
%52,0

8.02
%73,3

7.68

Danborrada eta
haurren danborrada

%64,3

%33,0

Bertso

%38,3

7.38

Antzerkia

%43,3

Kontzertuak,
musika-emanaldiak
Challenge, koadrilen
arteko txapelketa

1.25
%22,8

%47,0

Txupinazoa

Haurren jarduerak

Desb. Tipikoa
Ed/Ee

8.41

Marmitako

7.18
%77,8

7.04
%27,0

0 “Notarik txarrena” eta 10 “Onena” Izanez

Datuan desberdintasun adierazgarriak existitzen dira (begira eranskina 44 eta 45. Orriak)
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G11.- Zer nota jarriko zenioke Karmen egunaren bezperako txupinazoaren uneari?

Desb. Tipikoa
8.14

Ed/Ee

1.48
%9,8

, 0 “Nota posible txarrena” eta 10 “Onena” Izanik

Sexua
Gizona

Emakum.

7.84

8.44

G12.- Zer nota jarriko zenieke Amorebieta-Etxanoko jaietan ditugun Musikakontzertuei?

Desb. Tipikoa
7.15

Ed/Ee

, 0 “Nota posible txarrena” eta 10 “Onena” Izanik

Sexua

Adina

Gizona

Emakum.

18-29
urte

6.90

7.39

6.48

15

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

6.95

7.56

7.39

1.84
%16,0
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G19.- Zugatik izango balitz, zer kenduko zenuke Amorebieta-Etxanoko jaietatik?

Ezer ez
Astean-tarteko egunak
Txosnak
Besterik

%30,5
%9,0
%2,0
%7,5

Ed/Ee

%51,0
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G20.- Eta orain ez dagoen zer jarriko zenuke?

- Gazteentzako kontzertuak
- Haurrentzako jarduerak (sukaldaritza lehiaketa, aparraren jaia…)
- Kontzertuak, kalitatezko musika (rock-nazio-euskalduna...)
- Helduentzako kontzertuak
- 60 urte gorakoentzat kontzertuak
- Musika-kultura-ekintzak, bakarrizketak, kantautoreak...
- Gaztetako jarduerak (grafitiak, lantegi teknologikoak, rallyak...)
- Bigantxak, sokamuturra
- Taldeetako, karroza desfilea, mozorroak
- Kale-musika, bizitasuna (txarangak, elektrotxarangak...)
- Kalejirak, bizitasuna, jarduerak... Egunero
- Lehiaketak, kiroletako jarduerak
- Euskal kultura, Euskal Jaia, bultzatzea
- Lehiaketa gastronomikoa
- Euskal dantzak
- Kanpoko zinema
- Herri-kirola
- Pertsona zaharrentzako jarduerak
- Nagusitentzat kontzertuak aulkiekin
- Segurtasun gehiago
- Pilota partidak
- Herriaren talde kontzertuak
- Eguneko jarduerak
- Baserri-ingurunearekiko erlazionatutako jarduerak
- Espazio itxietan emanaldiak
- Animaliarik gabeko itxialdiak
- Artista lokalak bultzatzea
- Goitibera
- Jai parte-hartzaileagoak
- Txosnak irekitzea egun gehiagotan
- Barrakak, tonbolak...
- Inter-auzo lehiaketa
- Santanatxu desfilea berreskuratzea
- Drogen eta sexu-erasoen gaineko tailerrak
- Dantza-lehiaketa
- Txapelketa 3x3 saskibaloia
- Erdi Aroko merkatua
- Tabernetako ordutegia astea bitartean handitzea (jaietan)
- Gau-jai flamenkoa
- Adin-erdiko jendeak marmitako-an parte har dezala
- Barraka modernoagoak
- Jaietako WC bereziak
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G6.- Jai egun honetan, jardueraren bat sumatzen duzu faltan astegunetan
(astelehenetik ostegunera)?

Bai
%25,3

Bai

Ez
%66,5

Adina

Ed/Ee
%8,2
“Bai”

18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

%41,8

%34,4

%21,3

%10,7

n=Jarduera baten falta
sumatzen dute astegunetan

G7.- Zeren falta sumatzen duzu?

%25,3

Haurrentzako jarduerak

%17,8

Kontzertuak, musika-emanaldiak

%16,8

Koadrilen jarduerak

%8,9

Emanaldiak, ikuskizunak... Oro har

%8,9

Jarduera kulturalak

%4,0

Gazteentzako jarduera gehiago

%4,0

Dena

%4,0

Ed/Ee

%18,8

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik
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G8.- Asteburuan zehar, jardueraren bat faltan sumatzen duzu (ostiraletik
igandera)?

Ez
%81,5

Bai
%11,0

Bai

Sexua

Ed/Ee
%7,5

“Bai”

Gizona

Emakum.

%9,2

%12,7

n=Jarduera baten falta
sumatzen dute asteburuan

G9.- Zeren falta sumatzen duzu?

%11,0

Kontzertuak, musika-emanaldiak

%25,0

Jende nagusiarentzat musika

%15,9

Koadrilen jarduerak

%6,8

Emanaldiak, ikuskizunak... Oro har

%6,8

Haurrentzako jarduerak

%6,8

Giro gehiago, kalean jende gehiago

%6,8

Zezenak, bigantxak

%6,8

Ed/Ee

%4,5

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik
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G30.- Zure ustez, esango zenuke gure herriko Jaiak orientatuagoak daudela:
umeei, gazteei, handiei edo familiei?

Guztiei berdin

%57,8

Gazteei
Familiei

%22,3
%6,3

Umeei

%4,3

Handiei

%3,8

Ed/Ee

%5,5

Adina
18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“Guztiei berdin”

%47,3

%55,2

%67,6

%56,3

“Gazteei”

%21,8

%25,6

%15,7

%25,0

“Familiei”

%7,3

%8,8

%6,5

%2,7

“Umeei”

%10,9

%4,0

%0,9

%4,5

“Handiei”

%12,7

%3,2

%1,9

%1,8

“Ed/Ee”

%0,0

%3,2

%7,4

%9,8
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G21.- Esango zenuke Amorebieta-Etxanoko jaiak herri hurbilekoak baino hobeak,
txarragoak edo berdinak direla?

Hobeak
Txarragoak

%29,0
%8,8

Berdinak
Ed/Ee

%42,0
%20,2

Sexua

Adina
18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

Gizona

Emakum.

“Hobeak”

%31,6

%26,5

“Hobeak”

%21,8

%25,6

%27,8

%37,5

“Txarragoak”

%8,7

%8,8

“Txarragoak”

%25,5

%11,2

%3,7

%2,7

“Berdinak”

%44,9

%39,2

“Berdinak”

%49,1

%40,8

%46,3

%35,7

“Ed/Ee”

%14,8

%25,5

“Ed/Ee”

%3,6

%22,4

%22,2

%24,1
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3.1. Jaietako alderdi nabarmenen
balorazioa
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3.1. Jaietako alderdi nabarmenen
balorazioa
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G17.- Zer nota emango zenioke Amorebieta-Etxanoko jaietako herritarren
segurtasunari

Desb. Tipikoa
7.80

Ed/Ee

1.39
%11,0

0 “Notarik txarrena” eta 10 “Onena” Izanez

Ikasketa maila
Ikas. Gabe/ Ikasketa Goi mailako
Lehen Ikas. ertainak ikasketak

7.83

7.68

8.14

G18.- Zer nota emango zenioke Udalaren garbitasunari jaietan?

Desb. Tipikoa
8.04

0 “Notarik txarrena” eta 10 “Onena” Izanez

Sexua
Gizona

Emakum.

7.81

8.25

24

Ed/Ee

1.57
%2,8
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G10.- Uztailaren 15etik-27ra, jaien iraupenaren balorazioa

Egokiak iruditzen zaizkio

%41,5

Astegunak (astelehenetik-ostegunera) kendu

%24,5

Luzeak iruditzen zaizkio eta Santanatxu
eguna kenduz laburtuko lituzke
Luzeak iruditzen zaizkio eta Karmengo
jaia kenduz laburtuko lituzke
Karmen edo Santanatxu kendu
(edozein)

%14,2
%6,3
%5,0

Ed/Ee

%8,5

Adina
18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“Egokiak”

%53,7

%40,2

%36,2

%42,1

“Astegunak kendu”

%18,2

%21,6

%26,9

%28,6

“Santanatxu kenduz laburtu”

%9,1

%18,4

%16,7

%9,8

“Karmen eguna kenduz laburtu”

%16,4

%4,0

%4,6

%5,4

“Karmen edo Santanatxu kendu”

%0,0

%6,4

%7,4

%3,6

“Ed/Ee”

%2,6

%9,4

%8,3

%10,6
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Jai-gune n
kokapena

4.1. Jai-guneen kokapena
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4.1. Jai-guneen kokapena
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G13.- Gaur egungo Jaietarako espazio nagusiak Zelaieta, Herriko Plaza,
Zubiondo eta txosnak dira. Zer iruditzen zaizu espazio hauen kokapena?

Ona

%76,0

Txarra
Axolagabe
Ed/Ee

%13,8

Txarra

%7,2
%3,0

Ikasketa maila

Adina

Ikas. Gabe/ Ikasketa Goi mailako
Lehen Ikas. ertainak ikasketak

18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“Ona”

%71,4

%75,3

%82,3

“Ona”

%74,5

%71,2

%77,8

%80,4

“Txarra”

%10,7

%15,7

%13,5

“Txarra”

%23,6

%20,0

%13,0

%2,7

“Axolagabe”

%12,5

%7,3

%2,1

“Axolagabe”

%1,8

%7,2

%7,4

%9,8

“Ed/Ee”

%5,4

%1,7

%2,1

“Ed/Ee”

%0,0

%1,6

%1,9

%7,1
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n=jai-espazioen kokapena
txarra iruditzen zaie

G14.- Zergatik iruditzen zaizu txarra?

%13,8

Txosnen kokapena
ez da egokia

%47,3

Zarata gehiegi

%20,0

Haien artean urrundutako
txosnetako zonak

%7,3

Txosna zona guztien bateraketa

%5,5

Dena jendez gainezka

%5,5

Besterik

%5,3

Ed/Ee

%9,1
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G15.- Jai-espazio hauetakoren bat kenduko zenuke?

Ez
%87,0

Bai
%8,5

Zona
Udalaren
Herriko
erdigunea gainerakoa

Ed/Ee
%4,5

“Bai”

%12,0

%6,9

Bai

Adina

“Bai”

18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

%18,2

%10,4

%7,4

%2,7

n=jai-espazioren bat
kenduko lukete

G16.- Zer espazio kenduko zenuke?

%8,5

Txosnen kokapena aldatu

%32,4

Zubiondo

%20,6

Txosnak kendu

%20,6

Ed/Ee

%11,8

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik
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G27.- Txosnen kokapenari dagokionez, egokia iruditzen zaizu orain ipintzen diren
tokia?

Bai

%61,5

Ez
Txosnak kenduko lituzke
Ed/Ee

%21,3

Ez

%1,0
%16,2

Sexua
Gizona

Emakum.

“Bai”

%68,9

%54,4

“Ez”

%18,4

%24,0

Adina
18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“Bai”

%50,9

%62,4

%63,0

%64,3

“Ez”

%45,5

%27,2

%17,6

%6,3
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G28.- Zer beste kokapena irudituko litzaizuke hobea?

n=txosnen oraingo kokapena
ez zaie egokia iruditzen
%21,3

Nafarroa-ko zelaietako
kamioien aparkaleku zaharra

%29,4

Herritik kanpo

%9,4

Herriko zentroan

%8,2

Azpiriko aparkalekua

%7,1

Zubiondo Plaza

%3,5

Besterik
Bat ere ez

%17,6
%2,4

Ed/Ee

%22,4
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B ste
alderdi batzuk

5.1. Beste alderdi batzuk
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5.1. Beste alderdi batzuk
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G24.- Jai-programa irakurtzen duzu normalean?

Bai
%93,0

Ez
%5,8
Ed/Ee
%1,2
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G29.- Gutxi gorabehera, zenbat diru esango zenuke gastatzen duzula
Amorebieta-Etxanoko Jaietan?

170€

0

50

100

150

200

250

300

0-50€

%13,5

51-100€

%14,9

101-150€

%5,1

151-200€

%6,0

201-250€

%3,6

251-300€

%4,5

>300€

%5,9

Ed/Ee

350

400

%46,5
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G31.- Baduzu iradokizunen bat egiteko Udalari gure herriko Jaiei dagokionez?

-

Lehengo kontzertuak berreskuratzea (aniztasun gehiago)
Kultur ekitaldi gehiago
Txosna guneak txandatzea
Ez dadila ezer aldatu
Musika gehiago, txaranga... kaleetan zehar
Gaztetxoentzat ekintza gehiago
Liburuxkak utzi jakineko lekuetan hainbeste buzoneoren ordez
Lurralde desberdinetako dantza taldeak
Haurrentzako jolasak ordutegi goiztiarrago batetan
Amorebieta-Etxanoko kanpoaldean ere ekintzak
Segurtasun gehiago jaietan
Kaleetan garbitasun gehiago jaietan
Txosnen inguruan garbitasun gehiago
Guztia leku berdinean bateratu
Santanatxu eguna indartu
Jaietan herritarren parte hartzea haunditu
San Juan XX an argi gehiago jaietan
Txupinazoa uztailaren 24 ra aldatu
Diruaren erabilera desegokia jaietan
Herri bazkari gehiago
Aste tartean ekintza gehiago
Karrozen desfilea
Botelloia kontrolatu
Ez zaie iristen jaietako programa
Euskararen inguruan ekintza gehiago
Su artifizialak jaietan
Zaindutako aparkalekuak
Barraka modernoagoak
Jaiak kendu
Aire librean zinema
Danborrada indartu
Musikaren bolumena mugatu
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n gusiak

a

6.1. Ondorio nagusiak
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Ondorio nagusiak
Ondoren, AMOREBIETA-ETXANOKO JAIEI BURUZKO PARTE-HARTZE
IKERKETA izeneko ikerlanetik ateratako datuen laburpena aurkezten da.
Ikerketatik ondorioztatutako datu nagusiak laburbilduko dira, egindako
estatistikaren azaleko irakurketa ematearren.
Adierazten diren datuak txosten hau egin duen ikerketa-taldeak nagusientzat
hartzen dituenak dira. Hala ere, eskumen-ingurune bakoitzeko arduraduna
edo, haratago, dagozkion agintariak, dira interesgarri irizten dutena adierazi
behar dutenak.
Hau da, informazio bat edo bestea nabarmendu edo azpimarratzeak
datuak interpretatzen dituen aurreiritzia dakar berez berarekin.
Horregatik, hainbat kasutan, ez dira azterlanaren edukiari buruzko
ondoriozko datuak aurkezten, horiek ikerketa-tresna izango direnean
edo erabakiak hartzen lagunduko dutenean, egiteko hori datuen azken
erabiltzaileari baitagokio.
Iraulitako hausnarketak GIZAKEReko teknikariek antzeko azterlan eta
edukien esperientzian oinarriturik egindako azterketaren ondorio dira. Datuak
interpretatzeak, alabaina, aurreiritzi bat dakar berarekin betiere, hala datua
aukeratzerakoan, nola edukiaren ikuspegiaren inguruan.
Horrexegatik, ikerlan guztietan azterlanaren irakurle beste ondorio daude, eta
honako hau, litekeen bat izan daiteke, eta beraz, ez behin betikoa. Har bitez
lerro hauek ikuspuntu berezi batetik ateratako ikuspegi dokumentatutzat, eta
atera bitza irakurleak bere ondorioak.
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Amorebieta-Etxanoko jaiek partaidetza oso altua dute. Ia herritaren % 90 ak
baieztatzen du normalki jaietara joaten dela.
Generoari begiratuaz jaietako partaidetza nahiko parekatua bada ere,
parekotasun hau ez da hainbestekoa adina kontuan hartuaz jaietako
partaidetza haundiena gazteen esku egonaz.
TXOSNEtako partaidetzak ez du inondik ere Amorebieta-Etxanoko herritarren
osotasuna hartzen, %37,8 a bait da txosnetara doana eta gehien bertaratzen
direnak 18-29 bitarteko gazteak dira.
Ez dirudi jaietako partaidetza programaren arabera denik, baizik eta herritarren
denbora librearen arabera. Hala ere, programa herritarren ia % 95 ak
irakurtzen du.
Jaietan partaide izatearen sentimenduak motibazio haundia eragiten du, 7-04
hain zuzen ere 10 etik.
Jaien balorazioa orokorrean bikaina da, 10 puntutaik 7 lortuaz. Herritarrek
orokorrean hobekien baloratzen dutena marmitakoa da, txupinazoa, haurren
danborrada, haurren ekintzak eta bertsoez jarraituaz bereiziki.
Bestalde, herritarrek gehien parte hartzen duten ekintzak kontzertu eta musika
ekitaldiak dira,txupinazo beraz jarraituz, ondorne danborrada, herritarren % 70
eko partaidetzaraino iritxiz.
Herritarren gutxien parte hartzen duten ekintzetako bat koadrilen arteko
txapelketa eta haur ekintzak dira, noski haurrak izateak azken honetan parte
gehiago hartzera bultzatzen du.
Aipagarria da Kamengo Amaren bezperan ospatzen den txupinazo momentua,
herritarrek oso goitik baloratzen bait dute, 8,1 ekin.
Herritarren % 80 ak dio ez lukela jaietatik ezer kenduko edo ez dakiela galdera
honi zer erantzun.
Ia % 70 era iristen den gehiengo batek dio ez duela lan egunetan inongo
ekintzarik faltan botatzen. Lautik batek dio egun hauetako programa ekitaldiak
haur ekitaldi, kontzertu edo eta koadrilen arteko ekintzekin osatu beharko
lirakela.
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Asteburuan neurri txikiagoan botatzen dira faltan ekintza edo jarduerak,
ondorioztatuaz ateburuan dagoen
jarduera programa herritarren
gehiengoarentzat egokiak direla.
Biztanleriak % 60 an uste du Amorebieta-Etxanoko jaiak profil guztietara
berdin orientatuak daudela.
Biztanleriak uste du Amorebieta-Etxanoko jaiak inguruko herriekin
konparatuaz berdinak edo hobeak direla. 10 etik bat baino gutxiagok bakarrik
uste du herriko jaiak “txarrragoak” direla.
Jaietan herriko garbitasunak eta herritarrren segurtasunak 10 etik ia 8 ko
balorazioa jasotzen dute.
Jaien iraupenari dagokionez ez dirudi adostasunik dagoenik, egia da % 40 ak
egokiak direla badio ere, estatistikoki sakabanaketa dago moztu ahal izateko
egunak aukeratzerako orduan ez direlarik adostasun batetara iristen
herritarrak.
Kabinete honek uste du, nahiz eta Amorebieta-Etxanoko biztanlegoaren lautik
batek baieztatzen duen jaiak moztearen gogoa, datuek adierazten duten
adostasunik ezak biztanleri osoan ondoez haundiago ekarriko luke.
Jaietako espazio nagusien kokapena % 75 arentzan egokia da. Zentzu berean,
ia % 90 ak dio ez lukela gaur egungo jai kokapenik kenduko.
Amorebieta-Etxanoko herritarrek oso positiboki baloratzen dituzte beraien
jaiak. Beti dago jai ekitaldiren batekin desegoki sentitzen den herritarren
portzentaiaren bat, gehienbat adinean aurrera doazen profilak ez dutelarik
parte hartzen jaietako ekitaldi zaratatsuenetan, hau da txosna edo
kontzertuetan.
Amorebieta-Etxanoko herritarrak jabetuak daude jaien
iraupenarekin, lautik bat baino gutxiago izanik egutegian jaiak aldatuko
lituzkena. hala ere, talde honetan ez dago adostasunik jaietako egutegia
aldatzeko orduan.
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Desb rdintasun
adierazgarriak

7.1. Desberdintasun adierazgarriak
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7.1. Desberdintasun adierazgarriak
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G4.- Marmitakoan parte-hartzean desberdintasun adierazgarriak
Ikasketa maila

Adina

Ikas. Gabe/ Ikasketa Goi mailako
Lehen Ikas. ertainak ikasketak

“Bai”

%37,5

%43,8

%65,6

“Bai”

18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

%61,8

%49,6

%50,0

%33,9

G4.- Haurren jardueretan parte-hartzean desberdintasun adierazgarriak
Adina

“Bai”

18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

%18,2

%47,2

%25,9

%31,3

G4.- Antzerkian parte-hartzean desberdintasun adierazgarriak
Zona

Adina

Udalaren
Herriko
erdigunea gainerakoa

“Bai”

%52,0

%39,3

“Bai”

18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

%23,6

%48,0

%45,4

%45,5

G4.- Kontzertuetan, musika-emanaldietan parte-hartzean desberdintasun
adierazgarriak
Ikasketa maila

Adina

Ikas. Gabe/ Ikasketa Goi mailako
Lehen Ikas. ertainak ikasketak

“Bai”

%67,0

%83,1

%84,4

“Bai”

18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

%92,7

%80,8

%72,2

%72,3

G4.- Challenge-an parte-hartzean esberdintasun adierazgarriak
Ikasketa maila

Adina

Ikas. Gabe/ Ikasketa Goi mailako
Lehen Ikas. ertainak ikasketak

“Bai”

%20,5

%25,8

%38,5

“Bai”

44

18-29
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urte

>
60 urte

%50,9

%26,4
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G5.- Txupinazoaren balorazioan desberdintasun adierazgarriak
Sexua

Adina

Gizona

Emakum.

18-29
urte

7.80

8.23

7.47

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

8.02

8.18

8.17

G5.- Danborrada eta Haurren danborradaren balorazioan desberdintasun
adierazgarriak
Adina
18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

7.19

7.68

7.55

8.03

G5.- Bertsoen balorazioan desberdintasun adierazgarriak
Adina
18-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

7.07

7.09

7.72

8.00

G5.- Antzerkiaren balorazioan desberdintasun adierazgarriak
Sexua

Adina

Gizona

Emakum.

18-29
urte

7.16

7.57

6.63

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

7.25

7.46

7.80

G5.- Kontzertuen, musika-emanaldien balorazioan desberdintasun adierazgarriak
Sexua

Adina

Gizona

Emakum.

18-29
urte

6.95

7.40

6.65

45

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

7.00

7.62

7.30
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Er

8.1. Autobetetzea
8.2. Talde-bilerak

46

8

GIZAKER

Jaiei buruzko parte-hartze ikerketa

encuestas

AMOREBIETA-ETXANO

Social Survey
and Public Opinion Experts

8.1. Autobetetzea
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G1.- Zer nota jarriko zenioke uztailaren 15etik 27ra ospatzen diren AmorebietaEtxanoko jaiei?

Desb. Tipikoa
6.36

0 "Oso txarrak" eta 10 "Oso onak” izanik

Galdeketa mota
On-line

Posta

6.54

6.16

0

%0,9

1

%0,9

2
3
4

%2,9
%4,1
%5,6

5

%18,2

6

%17,1

7

%17,3

8
9
10

%19,3
%9,6
%3,7

Ed/Ee %0,4
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G2.- Jaietako zer ekintzatan hartzen duzu parte bereziki?

Inongo ekintzetan ez bereiziki

%44,5

Ekintzen batean parte hartzen du
Ed/Ee

%54,6

G2.1.-ra pasa

%0,9

Galdeketa mota
On-line

Posta

“Inon ez bereiziki”

%46,8

%42,0

“Parte-hartzen du”

%53,2

“Ed/Ee”

%0,0

Hizkuntza
Gaztelan.

Euskara

“Inon ez bereiziki”

%45,3

%43,4

%56,1

“Parte-hartzen du”

%53,0

%56,6

%1,9

“Ed/Ee”

%1,7

%0,0

Adina
16-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“Inon ez bereiziki”

%43,9

%43,5

%47,6

%41,1

“Parte-hartzen du”

%55,4

%56,5

%51,5

%53,3

“Ed/Ee”

%0,7

%0,0

%0,9

%5,6
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G2.1.- Batez ere parte hartzen duen jai-ekintza

Marmitako

%26,4

Kontzertuak, musika-emanaldiak

%13,3

Txupinazoa

%5,6

Danborrada, haurren danborrada

%5,4

Challenge, koadrilen arteko lehiaketa

%5,0

Antzerkia

%2,4

Haurrentzako jarduerak

%2,3

Txosnak

%2,2

Bertso

%1,9

Ikuskuzinak, emanaldiak orokorrean

%1,7

Karmen eguna %1,1
Koadrilen jarduerak %1,0
Txistuaren emanaldia %1,0
Guztian

%1,4

Inongo ekintzetan ez-bereiziki
Ed/Ee

%44,5
%5,3

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik

50

GIZAKER

Jaiei buruzko parte-hartze ikerketa

encuestas

AMOREBIETA-ETXANO

Social Survey
and Public Opinion Experts

G3.- Jaien iraupenari (uztailaren 15etik 27ra) buruz duen iritzia

Luzeak

%53,2

G3.1.-an adierazi

Motzak %0,5
Egokiak

%45,1

Ed/Ee %1,2

G2.- Batez ere parte-hartzen
duen jai-ekintza
Inon ez
bereiziki

Parte
hartzen du

“Luzeak”

%45,1

%59,9

“Motzak”

%0,6

%0,2

“Egokiak”

%53,3

%38,6

“Ez daki”

%1,1

%1,4

Galdeketa mota

Adina
16-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

On-line

Posta

“Luzeak”

%47,4

%59,3

“Luzeak”

%44,3

%54,3

%55,8

%61,7

“Motzak”

%0,4

%0,6

“Motzak”

%0,0

%0,5

%0,4

%1,9

“Egokiak”

%51,7

%38,2

“Egokiak”

%55,0

%44,1

%43,8

%30,8

“Ez daki”

%0,5

%1,9

“Ez daki”

%0,7

%1,1

%0,0

%5,6
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G3.1.- Baldin eta luzeak iruditzen bazaizkizu, nondik moztuko zenituzke?

EGOKIAK

%45,1

LUZEAK: Santiago, Santa Ana eta Santanatxu alde
batera utzita, eta jaiak lehenago amaituta moztuko lituzke

%23,6

LUZEAK: Karmengo jaia alde batera utzita,
eta jaiak geroago hasita moztuko lituzke

%19,9

LUZEAK: Beste era batean moztuko lituzke

%9,5

- Karmen-eko eguna Larrea-ren jaiak bezala ospatu, eta bestalde
Santiago, Santa Ana eta Santanatxu Zornotza-n ospatzea ............. %3,7
- Jaiak soilik asteburuetan eta jaiegunetan ...................................... %1,6

LUZEAK: Baina ez daki nola laburtuko lituzkeen %0,3

- Karmen-en hasiz, aste batean jai guztiak elkartzea ...................... %1,2
- Santiago egunean amaitu .............................................................. %0,7
- Beti hirugarren asteburutik laugarrenera ....................................... %0,6

MOTZAK

%0,5

- Jarduera gutxiago astegunetan ..................................................... %0,4
- Besterik .......................................................................................... %1,0

Ed/Ee

%1,2

- Ed/Ee ............................................................................................. %0,3

Adina
16-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“EGOKIAK”

%55,0

%44,1

%43,8

%30,8

“LUZEAK: Santiago, Santa Ana eta Santanatxu alde
batera utzita, eta jaiak lehenago amaituta moztuko lituzke”

%16,4

%30,2

%20,2

%20,6

“LUZEAK: Karmengo jaia alde batera utzita,
eta jaiak geroago hasita moztuko lituzke”

%18,6

%16,0

%26,6

%23,4

“LUZEAK: Beste era batean moztuko lituzke”

%9,3

%7,7

%9,0

%16,8

“LUZEAK: Baina ez daki nola laburtuko lituzkeen”

%0,0

%0,5

%0,0

%0,9

“MOTZAK”

%0,0

%0,5

%0,4

%1,9

“Ed/Ee”

%0,7

%1,1

%0,0

%5,6
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G4.- Zer nota jarriko zenioke Karmen egunaren bezperako txupinazoaren uneari?

Desb. Tipikoa
7.31

Ed/Ee

0 "Oso txarra" eta 10 "Oso ona” izanik

Galdeketa mota

Sexua

On-line

Posta

Gizona

Emakum.

7.50

7.10

7.41

7.17

0 %0,5
1

%0,7

2

%1,4

3

%1,6

4

%2,2

5

%9,6

6

%9,6

7

%20,7

8

%29,8

9
10
Ed/Ee

%13,5
%9,8
%0,6
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G5.- Zer nota jarriko zenieke Amorebieta-Etxanoko jaietan ditugun musika eta
antzerki-emanaldiei?

Desb. Tipikoa
6.15

Ed/Ee

0 "Oso txarrak" eta 10 "Oso onak” izanik

Adina
16-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

5.89

6.20

6.41

6.04

0

%1,2

1 %1,1
2

%3,4

3

%3,7

4

%7,3

5

%14,0

6

%21,3

7

%21,2

8

%20,7

9
10

%4,1
%1,6

Ed/Ee %0,4
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G6.- Txosnen kokapenari dagokionez, zer kokapen iruditzen zaizu egokien?

Gaur egungoa

%48,6

Beste bat
Txosnarik ez jartzea
Ez daki

G6.1.-ra pasa

%31,4
%11,5
%8,5

Adina
16-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

“Gaur egungoa”

%55,0

%45,0

%54,9

%34,6

“Beste bat”

%37,5

%32,4

%23,6

%30,8

“Txosnarik ez jartzea”

%4,5

%13,3

%12,0

%20,6

“Ez daki”

%3,0

%9,2

%9,4

%14,0
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n=beste kokapenen
bat nahiago dute

G6.1.- Txosnetarako ordezko kokapenak

%31,4

Nafarroa-ko zelaietako
kamioien aparkaleku zaharra

%37,3

Herriaren erdigunean

%10,7

Herritik kanpo,
erdigunetik urrun

%6,9

Zelaietako parkea

%5,1

Auzo desberdin batera urte bakoitzean

%4,5

Parke Gorrian

%4,2

Udaletxearen plazan

%3,0

Toki zabalago batean

%3,0

Ixer-eko aparkaleku birakari berria

%2,4

*Beste kokapenak
Ed/Ee

%19,0
%3,9

*Besterik: Azpiriko parking-a, Txosnen gune zaharra, Herriko auzotarrak eragozten ez dituzten tokian,
Autobidearen ondoan, Igandeetako merkatua egiten den tokian, Barrakak jartzen dituzten tokian,
Larrea-rako bidean, Luis Urrengoetxea Kalean, Tabernetatik urbil, Zubiondo Plaza, Herritik
banatutak, Herriko lokal hutsetan, Gaur egun Txosnak dauden tokiaren ondoan, Bizkaiako
Etxebizitzetan, Earle Aparkalekuan, Urtero zonak aldatuz, Astepe, Autobus-aparkalekua
Betarraganen, Parke botanikoaren inguruan, Herri-eskolako patioan, Oraingo Kokapenean, Zubi
Zaharreko Aparkalekuan, Zubipunte, San Juan, Pike Park, Ogenbarrena.
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G7.- Gaur egungo jaietarako espazio nagusiak Zelaieta, Herriko Plaza, Zubiondo
eta txosnak dira. Zer iruditzen zaizu espazio horien kokapena?

Ona

%68,5

Espazio horietakoren bat kenduko nuke
Beste espazio batzuk gehituko nituzke
Ez daki

%15,5
%6,6

G7.1ra pasa

G7.2ra pasa

%9,4

Galdeketa mota

Adina
16-29
urte

30-45
urte

46-60
urte

>
60 urte

On-line

Posta

“Ona”

%74,0

%62,8

“Ona”

%69,9

%69,4

%72,5

%56,1

“Espazioren bat kendu”

%12,2

%19,1

“Espazioren bat kendu”

%12,6

%16,0

%13,3

%26,2

“Berriak gehitu”

%7,7

%5,4

“Berriak gehitu”

%8,2

%5,9

%8,2

%2,8

“Ez daki”

%6,2

%12,7

“Ez daki”

%9,3

%8,8

%6,0

%15,0
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n=jai-espazioren bat
kenduko lukete

G7.1.- Zein espazio kenduko zenuke?

%15,5

Txosnak kendu

%45,8

Txosten kokalekua aldatu

%23,5

Zubiondo

%10,8

Jarduerak Zelaieta parkera mugitu

%5,4

Dena herrian, zona berdinean

%4,8

“Bizkaiako Etxebizitzak”

%2,4

Beste zonetara jarduerak eraman

%1,8

Zelaieta

%1,8

Ed/Ee

%1,2

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik
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n=jai-espazioren bat
gehituko lukete

G7.2.- Zein espazio gehituko zenuke?

%6,6

Txosnen kokalekua aldatu
Ogenbarrena Plaza
Jaiak alboetako auzoetara zabaldu

%12,9
%10,0
%8,6

Beste zonetara jarduerak eraman

%5,7

Luis Urrengoetxea

%5,7

Urtero jarduerak lekuz aldatu

%5,7

Gernika Plaza

%5,7

Zubipunte Plaza

%5,7

Kamioien aparkalekua

%5,7

Pike Park
Ed/Ee

%4,3
%7,1

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik
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G8.- Orain ez dugun zer ekintza ekarriko zenuke Amorebieta-Etxanoko jaietara?

Kalitateko musika kontzertuak
(euskaldun, nazional, rock...)

%10,8

Haurrentzako jarduerak (lehiaketak,
puzgarriak, aparraren jaia...)

%4,9

Bigantxak, sokamuturra

%4,7

Jarduera kulturalak (musikalak,
bakarrizketak, kantautoreak, antzerkia...)

%3,6

Kale-musika, bizitasuna (txaranga,
elektrotxaranga, batukada...)

%2,8

Euskal kultura bultzatzea, Euskal Jaia

%2,1

Lehiaketak, kiroletako jarduerak

%1,9

Koadrilen karroza
desfilea, mozorroak

%1,8

Lehiaketa gastronomikoa

%1,5

Helduentzako kontzertuak

%1,2

Erromeriak

%1,2

Kalejirak, bizitasuna...
Egunero

%1,1

Gazteentzako kontzertuak

%0,9

Gazteentzako jarduerak
(grafitiak, tailerrak, rallyak...)

%0,9

*Beste jarduerak
Bat ere ez

*Besterik: Barrakak, tonbolak..., Euskal dantzak, Goitibera, Jai parte-hartzaileagoak,
Su artifizialak, Beste lekuetako Dantzak, Kontzertuak 60 urtetik gorakoentzat,
Artista lokalak bultzatzea, Karta txapelketa (musa), Herri-bazkaria,
Maskota bat, jai pertsonaia, Espazio itxietako Emanaldiak, Bizikleta-eguna,
Umeen Eguna, Kultur-aniztunen jarduerak, Santanatxu desfilea berreskuratu,
Kanpoko zinema, Futbol-futbito Txapelketa, Herri-Kirola, Challenge-a bultzatu,
Dantza-lehiaketa, Haizetara jaietara mugitu, Pertsona nagusientzako jarduerak, Animaliekin
jarduera gehiago, Emakumeentzako jarduerak: defentsa-pertsonala..., Karmen eguna Larreako
zelaian ospatzea, Kontzertuak Larreako zelaian, verbena-camp, Karaokea, Inter-auzoen
lehiaketa, Guztietarako Lehiaketak, Atzerriko kultura modernoko erakustaldia, Beste herrietako
jendea erakartzen duen ekitaldia, Katuetako eta txakurretako lehiaketa/erakusketa, Pijamaren
jaia berriro egitea, Eguneko jarduerak, Baserri-ingurunearekiko erlazionatutako jarduerak,
Marmitako egunean musika, Haurrentzat antzerkia, Animaliarik gabeko itxialdiak, Taberna
ibiltariak, Talentu-lehiaketa, Txosnak egun gehiagotan ireki, Ikastaroak eta tailerrak, Irteera
mendira motorran, Belarreggae, Kuleroetako eta galtzontziloetako lasterketa, Ardo
eta garagardoa ren dastaketa, Drogen eta sexu-erasoen tailerrak, Asto lasterketak,
Tabernetan kontzertuak, Herrian Jarduerak Karmen egunean, Zaldi-hezte Ikuskizuna,
Herriko Plaza-ko 2. berbena, Marka bat gainditu, Gargantua, Marmitako lehiaketa luzatu,
Koadrilek eskualdeko jantziak janztea, Jardunaldi turistikoa.

%14,2
%2,8

Ed/Ee

%53,7

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik
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G9.- Eta zer ekintza kenduko zenuke Amorebieta-Etxanon ospatzen ditugun
jaietatik?

Usakumeari tiroa

%2,7

Astegunetan zehar
egiten diren jarduerak

%2,6

Danborrada

%1,7

Santanatxu eguneko desfilea

%1,6

Su artifizialak

%1,2

Atsegin ez den
musikako kontzertuak

%1,0

Txosnak

%0,8

*Beste jarduerak
Bat ere ez

%12,8
%11,5

Ed/Ee

%67,2

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik

*Besterik: Karroza desfilea, kabalgata, Gaurko musikako Kontzertuak (hiritarrak, Espainiako popa, berbena), Animaliak
hiltzen diren-tratu txaharra ematen zaien jarduerak, Meza, elizkizunak, Atzerriko dantzak, Bertsolariak, Jarduera garestiak,
Parte-hartze gutxi daukatenak, Kanpoko zinema, Marmitakoa, Txosnetan kontzertuak, Piraguak, Haurrentzat jarduerak
gaztelaniaz, Gazteentzako jarduerak (Gazte Eguna), Koadrilen arteko Challenge-a, Herri-Kirola, Jarduera ez-oso pluralak,
Jende gutxi doazen kontzertuak, Antzerkiak, Herritarrek egindakoak, Barrakak, Gauean zarata asko sortzen dituztenak,
Pilota-lekiaketak, Pregoiko gozoki gogorrak, hobe bigunak, Sokamuturra, Zahartuta gelditu direnak, Bigantxak, Trafikoa
oztopatzen dutenak, Auzotarren atsedena oztopatzen dituztenak, Arrantza, Bizikleta eguna, Buruhaundiak, Folklore
gehiegi, Marmitakoa Jauregibarriara mugitu, Ordainketa-jarduerak, Famili-jarduerak, Herritik igarotzen diren motor-jarduerak
(ralliak), Santiago Eguna, Zezen-plaza, Erromeria, Karmen eguna Larreako zelaian ospatu, Arku-tiroa, Alkohola edatera
bultzatzen duten jarduerak, Kirol-jarduerak, Gurutze-gorriaren eguna, Babarrun lehiaketa, Errumaniako taldea, Txistu
kontzertuak, Marmitako egunaren kokapena aldatu, Kalean herriko bazkariak, Xake-txapelketa.
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G10.- Zure ustez, Amorebieta-Etxanoko jaietako zer ekintza indartu beharko
litzateke?

Kontzertuak, musika,
kalitateko berbenak
Santanatxuko eguna (desfilea)

%11,0
%7,9

Haurrentzako jarduerak

%4,6

Ekintza kulturalak

%4,3

Koadrilen ekintzak

%4,3

Danborrada

%4,2

Jai parte-hartzaileak

%3,7

Gazteentzako jarduerak

%3,2

Euskal-kultura bultzatzen
duten jarduerak

%3,1

Kalejirak (txarangak, buruhandiak...)

%2,3

Eguneko jarduerak

%1,8

Gazteentzako jarduerak

%1,6

Lehiaketa gastronomikoak

%1,6

Kirol-lehiaketa eta jarduerak

%1,6

Su artifizialak

%1,4

*Beste jarduerak

*Besterik: Marmitako-a, Challenge-a, Erromeria, Karmen eguna, Helduentzako
kontzertuak, Txupinazoa, Herri-janaria, Txosna-gunea, Gazte Eguna, Herriko
artistak bultzatu, Harri-jarduerak, Herri Kirolak, Herri-berbenak, Mozorro-Lehiaketa,
Santiago eguna (feria,...), Umeen eguna, Sokamuturra, bigantxak, Barrakak,
Alkohol-kontsumoaren eta estupefazienteen kontrola, Edozein, baldin eta aste
batean kontzentratzen bada, Helduentzako jarduerak, Asteburuetako jarduerak,
Azken eguneko desfileak, Aitite eta amamen desfilea, Gaueko jarduerak, Pilota
lehiaketak, Giro ona inori eragotzi gabe, Kontzertuak lehenago jarri jende gehiago
etortzeko, Baserri-ingurunearekiko erlazionatutako jarduerak.

%12,7

Ed/Ee

%44,9

%-En batuketak ez ditu 100 ematen erantzun anitzeko galdera bat izateagatik
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G11.- Komentarioak edo iradokizunak
Iradokizun gisa komentario literalak (%32,0-ak bat egin du)

- ¿Por qué cambiar las tradiciones? Siempre han sido largas con días de descanso
- 3.1 eantzuna azalduko dot Santanatxuri buruz. Zergaitik ez Santanatxu beste asteko egun baten ez
egin? 27 izen edo ez. Hau da, martitzena bada esatebaterako, oso tristea da. Santanatxu berez egun
berezia da zornotzarrentzako. Barikua edo zapatua egun egoA la hora de elegir conciertos deberían
tener en cuenta a toda la población
- Acabar antes las actuaciones nocturnas los días laborables.
- Acortar las fiestas. Concentrar las actividades en menos días para dar más
- Acortar las fiestas
- Acortar las fiestas para invertir mejor el dinero
- Acortar las fiestas y con más contenidos, que atraiga a la gente de fuera
- Actividades con niños
- Agradecer la oportunidad de poder opinar.
- Agrupar las fiestas en menos días
- Al ser las fiestas tan largas, veo las actividades espaciadas en el tiempo. Creo que, si son menos
días, y se aglutina todo a lo largo del día, el sentido y sentimiento de fiesta seria mayor. Agruparía la
zona de barracas en un único lugar. Algo más entre semana
- Alternan los conciertos que atraen gente en las distintas zonas. No siempre en las mismas
- Ambientar el marmitako con música
- Ampliar horario nocturno de txoznas
- Ampliar horario nocturno en 2 o 3 días durante fiestas
- ¡Animo!
- Antiguamente en Larrea se organizaba un festival a la par de las fiestas. Evento por el cual se puede
recaudar dinero y destinarlo a distintas actividades
- Aparte de las fiestas, necesario totalmente reformar las piscinas
- Aprovechar las actividades que se hacen en Ametx, para sacar a la calle para que la gente disfrute de
ellas
- Askotan, Zubiondoko eta txosnetako kontzertuak ordu berean hasi dira, adibidez pasadan urtean
ken zazpi eta erromeriarekin gertatu zen. Orduan txosnetako kontzertuak beranduago hastea
komenigarria izango litzateke.
- Aurten ERO TALDEA ren kontsertua eskeini.
- Bai, jai oso oso luzeak eta ekintzak txarto banandute. Txosnagunea oso tristea, musika bajua
espazio txikia ez da erosoa
- Bai, txosnetako musika aldatzea. Txosnak danontzako izan behar dira, beraz, estilo guztietako
musika egon behar da. Kontzertuak hobetzea ere ezinbestekoa da, intereseko taldeak etorri behar
dira herrira.
- Bakillak ekartzea
- Barraken zein kontzertuen / txosnen musika eta zaratak neurtu eta goiz isildu .loa ere errespetatu
behar da.
- Batzutan herritik zehar jairik ez dagoela dirudi nahiz eta espazio konkretu batzuetan jende piloa
egon. Apur bat hotz gelditzen da herria...
- Buena música y espectáculo
- Buena opción el realizar el cuestionario
- Buscar una zona donde puedan estar todas las barracas juntas, tiros, tómbola...
- Calle Karmen 16 (donde vivimos) debería haber un par de banderas indicando fiestas. Cartel de
fiestas, no han podido participar los ciudadanos de Amorebieta (¿por edad?). Música Eleizetan y
Haizetara unos festivalazos.
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../...

- Cambiaria Santanatxu todos los años a sábado para que cogiese el auge que ha perdido, y la gente
participe más
- Carrera popular.... Títeres...
- Challenga beste modu batean antolatuko nuke. Esaterako ez nuke inor behartuko ekintza guztietan
parte hartzen. Libreki aukeratzeko eskubidea aldarrikatuko nuke, marmitakoan egiten den bezala,
edonor apuntatu daiteke eta.
- Challengearen antolaketa ezberdina. Proba berriak, eta antolaketa proposamen berriak
- Charlas sobre drogodependencia y problemás sociales
- Concentradas las fiestas en una “semana grande”se harían mucho más participativas. Me parece
importante celebrarlas alrededor del Carmen (a mediados de julio) porque comenzándolas y
terminándolas tarde, compites con más fiestas de alrededores.
- Concentrar más los actos en menos días festivos
- Concentrar y aumentar número de barracas. Someter a votación los posibles conciertos como en
Galdakao
- Conciertos alejados de las viviendas
- Conciertos de más calidad
- Conciertos del estilo de Mocedades como el año pasado
- Conciertos más lejos de las viviendas
- Conciertos mejorables
- Concurso de tortillas o pintxos para los más jóvenes (10-16 años)
- Control de ruidos en la Plaza Zubiondo
- Controlar/prohibir el botellón
- Creo que siempre hay una franja de edad k queda descolgada. De 12 a 16 son mayores para
actividades infantiles y pequeños psra las de adultos
- Creo que las verbenas camp tenían mucha acotación
- Creo que son unas fiestas muy completas, no cambiaría nada
- Cuidar los aparcamientos en la zona de txoznas
- Cuidar los aparcamientos en la zona de txoznas
- Dar la opción de elegir conciertos por internet mediante una página web. Algo parecido a fiestas de
Galdakao
- Dar más oportunidades a los grupos locales
- Dar prioridad a las actividades en los que puedan participar los zornotzatarras que lo deseen
- Debería de haber actividades infantiles a diario
- Debería existir teatro infantil en euskera castellano más equilibrado. Al menos si queremos que
visitas (potencialmente no euskaldunes) también se sientan integradas en la fiesta.
- Debería haber actividades para adolescentes y jóvenes. Concurso de cocina junior o así
- Debería haber más participación ciudadana
- demasiado ruido
- Despolitizar las fiestas, sobre todo el chupinazo
- Días más concentrados con más actividades
- Dos fines de semana de fiestas de jueves a domingo
- Durante 2 ó 3 días conciertos más tardíos en las txoznas
- Egun batzuetan gauza larregi daude, beste egun batzuk hutsik uzten.
- Egun gutxiago eta potenteagoak karmenetan. Santanatxu aparte ospatu zestilaren jeitsierarekin,
nahikoa. Belatxikieta eguna indartu
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Egun larregi dire
Ekintza bakar bat edo bi duten egunak egotea ekiditzea nahiko nuke
El año pasado el día de Santanatxu fue un fracaso, apenas hubo gente
El día de Santanatxu pasarlo a fin de semana
El día del disfraz que sea desde la mañana
El día Santanatxu que se alarge más la noche
El momento de reparto de globos en el chupinazo es horrible. Vas con niños y la gente se echa
encima. Creo que incluso puede llegar a ser peligroso. No sé cómo podría solucionarse, pero creo
que habría que darle una vuelta.
Eliminar días festivos. Son demasiados y no se dispone de presupuesto adecuado para poder
disfrutarlos.
Eliminar las txoznas o llevarlas al monte, porque los usuarios tienen el mismo comportamiento que
los animales
Eliminar las txoznas o llevarlas donde no molesten a nadie
Eliminaría días en las fiestas
Eliminaría el sufrimiento de los animales en fiestas. Son demasiado largas
Eliot Murphy edo antzerakoa ekartea
Emplear más el castellano
En otros municipios, la música es medio de atraer gente de otras localidades, antes había conciertos
de blues interesantes, reggae,
En resumen. Dos fines de semana. La distribución variará dependiendo del calendario de cada año.
Un sábado para el marmitako + concierto potente y otro sábado para el acto “tamborrada fusión”
incluyendo concierto final o móvil.
Entre semana es tarde para la gente que tiene que ir a trabajar
Erromeria taldeek giroa hobetzen lagunduko dute
Es mejor disponer de un calendario de fiestas reducido, pero mucho más completo a lo largo de la
jornada, ya que actualmente, durante la semana laboral intermedia, parece que el pueblo no está en
fiestas.
Es muy difícil hacer participar a la gente, pero en el marmitako se consigue eso
Espero que se tome conciencia del despilfarro de días que hay para nada
Eztabaida herritarra zabaltzea eta denon parte hartzea bultzatzea ondorioak ahalik eta aberatzenak
izateko.
Estimular y motivar a la gente joven a participar en las diferentes actividades que se realizan
Euskararen erabilera oso presente egon behar da
Euskeraren erebilera indartu. Herri euskadun bat izatea lortu.
Evitar molestar a quien trabaja
Falta de implicación de cuadrillas en fiestas. Fiestas excesivamente largas. Se debería fomentar
espíritu de la juventud, para ello: txupinazo a las 12.00 y pasacalle con jóvenes disfrazados. Crear
una máscota de fiestas. Carpa con actividades infantiles.Felicitaros de verdad por darnos la opción
de responder mediante la encuesta!!
Fiestas en dos fines de semana con buenos conciertos
Fiestas excesivamente largas, sin contenido y monótonas
Fiestas extremadamente largas. Con una semana ya vale
Fiestas más cortas y mejor calidad
Fomentar más la participación y la animación en Santanatxu
Fracias por preguntarnos
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- Gazteei gehiago implikatu, betiko ekintzak indartu, talde hobeagoak ekartzea ets txosnetako musika
aukera aldatzea(pasadan jaiedan Diska berdina izan zen jai egun guztietan eta gaba osoan zehar,
abesti berdinak 4-5 biderrez entzuten ziren)
- Gazteen ekintzei eta txosnei udaletxeak laguntza eskaintzea
- Gazteentzat ekintza gehiago, batez ere, 18-35 urteko pertsonak abandonatuta dekozue. Bakarrik
nagusientzat zuzendutakoa jaiak dirudite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Gazteentzat nahiko kontzertu gutxi egoten dira, eta gainera bi kontzertu ordu berdinean egoteak
hauetako bat aukeratzera behartzen zaitu
- Gazteontzako erakargarriak diren kontzertuak beranduago hastea eta ordutegi aldetik bat ez egitea,
bata bestearen atzetik hastea
- Generalean jai onak dira, baina lar luzeak
- Gora karmengo jaiak
- Gracias por preguntar al pueblo
- Gutxienez ni asteburu irauten jarraitzea,
- Habría que acortar las fiestas máximo una semana, tal vez sin tocar la emblemática fiesta del
Carmen y su txupinazo
- Haceís un buen trabajo
- Hacer esta encuesta sobre fiestas me parece una idea democrática. Estupendo. De todos modos,
no quitaría nada, pero sí reduciría los días
- Hacer permanentemente un embarcadero para barcos teledirigidos en las campas y una pequeña
pista para coches
- Hacer que las fiestas de Amorebieta sean más conocidas como las de Durango, Basauri...
- Hacer reuniones de participación para que la gente de su opinión
- Hasteko, eskertzekoa dela galdeketa hau egin izana, gure iritzia eman ahal izateko. Zornotzako jaiak
berpizteko gako nagusia jaiak laburtzea da. Ezin ditugu 13 eguneko jaiak mantendu, jendeak bi edo
hiru egunetan.
- Hay muchas actividades, pero al ser tantos días... da la sensación de q no hay nada. Yo creo q
acortando las fiestas... se solucionaría esa sensación
- He vivido estas fiestas desde que tenía 8 años y no tienen nada que ver con lo que eran
- Herritarrei jaietako ekintzetan parte hartzera bultzatzea, jai herrikoi eta parte hartzaileak sustatuz.
- Hobe da aktibidade gutxiago euki, baina kalitatekoak izatea, antzerki talde honak, musika talde
onak...
- Horarios de conciertos más tarde
- Idea hona euki dozuela eta ia danon arten jai politak eta alaiak egiten doguzan.
- Idea ona herriari Inkesta egitea. Ideia beste arlo batzuetara zabaldu beharko litzateke... Adibidez,
udako piszina dexenteagoak eta handiagoak beharko genituzkela, Zornotza asko hasi da.
- Impulsar la participación ciudadana mediante premios (dinero, viajes...)
- Intentar reducir el alcohol en jóvenes. Potenciar actividades educativas
- Jai egunak gutxituko nituzke eta benetako jai egunak bihurtu. astean zehar jaietan ez gaudela dirudi.
kanpotik datozenak ez dira jaietan gaudelaz ohartzen guneren batetara heldu arte.
- Jai euskaldunagoak egin
- Jai laburragoak eta intentsoagoak. Erromeria gehiago giro hobea egon dadin
- Jaia erdigunera ekartea beharrezkoa da.
- Jaiak 5 egun iraun beharko ziren besterik ez! Karmen eguna eta asteburu bat hartuta nahikoa! Corto
pero intenso esaten dana.
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- Jaiak adin, pertsona, sexu eta kulturak elkartzeko eta gure harteko harremanak indartzeko
momentua izan beharko litzateke, eta ez gure artean separatzeko. Nire ustez gaur egun ditugun
jaiek ez dute lortzen aniztasuna lantzea eta denon artean zerbait egiteJaiak laburragoak egin aste
barruan ez baitago ia aktibitaterik. Hobe laburrak eta intentsoagoak. Erromeria gehiago (egunero
giroa egon dadin)
- Jaiak laburtu eta gauza batzuk indartu
- Jaiak ondo daude, pixkat luzeak baina ondo. Txosnen kokapena da txarrena, ez dago espaziorik,
bero larregi pasilo txiki bat jendez beteta dagoelako.leku ireki bat izan beharko litzateke. Leku
bardinean egon ezkero txosnen espazioa zabalagoa izan beharko litzateke
- Jaiak orokorrean laburtuko nituzke eta egunero orduoro ekintzak antolatuko nituzke.
- Jaiak orokorrean luzeegiak dirá eta ez badaude zeregin bako egunak. Ez daukat zentsu bandidos.
- Jaiak oso luzeak direla iruditzen zait eta egun askotan ez dago ia ezer. Hobe jaiak pixkabat
laburragoak izatea baina egun guztiak ekintzez beteta egotea.
- Jaiegun laburragoak eta erakargarriagoak.
- Jaien iraupena ona iruditzen zait, baina zerbait kentzekotan santiago, Santana eta Santanatxu
kenduko nituzke.
- Jaietako formatoa egokia dala uste dot.
- Kale guztiak dotoreztu, adibidez enrike rentería ez da apaintzen kartelekin
- Jurado herri kirolak parcialidad
- Kaletik musika egunero
- karmen eguna larrako jai moduan egokituko nuke eta santiago, santana eta santanatxu herriko jaien
moduan.
- Karmenak larran ospatuko nuke eta hurrengo asteburua herrian
- Karmengo ama egune larran ospatuz, bertako egune moduan ta gero jaiak berez Santiago
bezperatik Santanatxurarte uste dot horrela dana konzentratuz hiru lau egunetan dana indartuta
urtengo zala, ekintza guztiak.
- Kartelekin egiten den bezala, herritarrok boto bidez erabaki ahal izatea nor den pregoilaria.
Txupinazoaren unean asko zaintzea hizkuntzaren kontua, urte batzuetan, pregoiaren ardura
duenaren arabera, euskararik ia entzun ere ez delako egiten balkoitik. MKontzertu gehiago eta
hobeagoak jartzea, azkenean beste herrietako jende pila bat dator kontzertuetara
- Kontzertuen ordutegiak aldatzea, hau da zubiondo plazan eta txosnetan dauden kontzertuak
(asteburuetan batez ere) ordu ezberdinetan izatea bietan parte hartu ahal izateko
- La semana de Santiago, viernes día festivo
- La verbena camp en la plaza del Ayuntamiento
- La zona de barracas de mayores está demasiado lejos y son escasas. Implicar en la tamborrada a
los adolescentes que no pueden estar en la tamborrada infantil ni en la de adultos, por edad, y
quedan fuera
- Larra auzoko jaiak Uztailaren 15-16 Amorebieta-Etxanoko jaiak 24-25-26-27 Horrela eginda, larra
auzoan egun bi horietan jaiak ospatu ahalko ziren eta gainera adin guztietarako ekintzekin. Ondoren
Santiago bezperan txupinazoarekin jaiak hasi.
- Las barracas están durante demasiado tiempo
- Las fiestas deberían ser más cortas. Hay muchos días y pocas actividades
- Las fiestas están bien en general, lo único que echa en falta son bailes vascos
- Las fiestas son demasiado largas y hay días en los que no hay nada
- Las fiestas duran demasiado tiempo y no se disfrutan
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- Las txoznas en campas
- Las txoznas tendrían que estar fuera del casco urbano y más habiendo tanto parque a las afueras, es
horroroso estar cerca de ellas y más con niños pequeños. Insufribles.
- Las txoznas estaban mucho mejor antes que ahora
- Las verbenas en la Herriko Plaza. Más música euskaldun
- Limpieza
- Lo principal me parece acortar las fiestas
- Lo que he dicho en el anterior punto
- Los Combos de Zubiaur podrían tocar una noche
- Los conciertos fuera de horas ya que muchos tenemos que trabajar, deberían ser también en las
afueras
- Los desfiles de los últimos años son penosos. Es una buena costumbre y es una pena perderla
- Los espacios festivos están desperdigados. La gente está dispersa y no hay ambiente festivo
- Los jóvenes no viven las fiestas
- Los puestos (mercadillo) junto a las txoznas son muy cutres
- Los puestos ambulantes deberían estar en el parque Zelaieta porque ambientan mucho
- Los puestos junto a las txoznas (mercadillo) son muy cutres
- Mala ubicación de las txoznas. Hay que aguantar mucho ruido, vandalismo...
- Marmitako eguna herriko ekintzarik partehartzaile handiena dela ikusita, zentratuko nituen ateratzen
den jende kopuru handi horiinguru batean denok jai giroen eta nahasturik pasatzeko eguna.
Adibidez: egun horretan erdiko errepideak moztuz.
- Más actividades deportivas (campeonatos de fútbol...)
- Más actividades entre semana
- Más actividades los fines de semana
- Más actividades para niños en fiestas
- Más actividades que no supongan tanto costo durante la tarde para los adolescentes que al final es
difícil cuadrarlos en los actos ( o son para niños o ya para mayores)
- Más actuaciones herriko plaza
- Más actividades entre semana tanto para adultos como para niños
- Más bailables. Potencian el buen ambiente
- Más baños públicos portátiles
- Más Batukadas y bandas musicales callejeras
- Más calidad y menos cantidad
- Más concursos gastronómicos
- Más cosas para jóvenes
- Más romerías
- Más eventos deportivos
- Más grupos callejeros por las calles
- Más música vasca
- Más sillas cuando haya actuaciones
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Más variedad de atracciones y con más tómbolas... (tipo Barakaldo)
Más verbenas para mayores
Más verbenas para la gente de la tercera edad
Mayor control sobre el botellón
Mayor participación ciudadana en fiestas
Me encanta el concierto de txistus.
Me gustan las fiestas tal y como están. Aunque si que es verdad, que durante la semana se hacen
muy largas, y que los conciertos no suelen gustar mucho. Como sugerencia para las próximas
fiestas, apagaría las luces de las txosnas, y pondría otra música.
Me gustan las fiestas, pero son muy largas, la gente se cansa. Concentrar más actividades en los
fines de semana
Me gustaría participar más activamente en la organización de las fiestas, tengo ideas imposibles de
plasmar por aquí, me extendería demasiado y me gusta y gustaría poder ayudaros si es posible.
Tengo algún contacto que otro que quizás os pueda interesar.
Me gustaría que el chupinazo fuera el día 24, víspera de fiestas
Me gustaría que el marmitako se traiga tambien para la parte de larrea, no solo a la zona de umpro
que queda alejada del centro.
Me gustaría ver a la gente vestida de fiesta, más allá del pañuelo. En otros pueblos lo hacen. Las
cuadrillas en su mayoría ya no se visten como antes...
Me parece que las fiestas han bajado porque quedan esparcidas, entre semana la gente trabaja y se
nota que no hay tanto ambiente como hace años al ir por la calle no se percibe un ambiente festivo,
salvo en días contados. Se agradece mucho la cantidad.
Me parece muy bien el cuestionario, siempre y cuando sirva para algo, no solo para gasto de papel
Me parece un acierto realizar esta consulta
Mejor concentrar las fiestas en menos días
Mejor concentrar las fiestas en menos días
Mejor organización en teatros callejeros para poder ver y oír cómodamente
Mejorar conciertos y hacerlos en sitios más adecuados
Mejorar la calidad de los espectáculos
Mejorar la calidad de los espectáculos y zonas mejor habilitadas para los mismos
Mejorar la organización de actividades
Mejorar las fiestas
Mejorar las orquestas de la verbena Camp
Mejorar los conciertos
Mejores conciertos a las txoznas
Mejores conciertos y poner el día del niño (barracas)
Mejores grupos musicales
Menos actuaciones y actividades pero mejores
Menos días de fiestas, pero mejores actividades
Menos días y más actividades
Mesedez en laburtu jaiak. Gazteok errespetau
Moro txirigitoak denak hila batean jarriko nuke eta gehiago jarriko nuke antzina zeuden bezal zelaite
parkean denak horrera
Murriztea jai egunak eta egun bakoitzean gauza gehiago egoteko
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Música como mexicanadas
Musika gehiago kalean zehar
Musika taldea hobeagoak ekartzea
Nere uztez kontzetuetan euskerazko talde geiago ekarri behar dezute (huntza, gatibu, sutagar,
enkore....)
Nire herriko jaietaz harro egon nahi dot eta ez bakarrik begitu,asteburak zeinek diren lagunekaz
juerga egiteko.
Nire ustean gazteon artean jaiak “gauetan”gehiegi oinarritzen dira, eguneko jarrera partehartzailea
sustatzea ondo egongo litzake.
Nire ustez 5 egunegaz nahiko, egunero ekintzak eta egunero kontzertuak txosnetan edota
zubiondon, hobeto txosnetan parranda egoteko egun guztietan baia 3 egunegaz konformatuko
nintzan.
Nire ustez 8 egunetako jaiak izan behar dira, karmen eguna larran ospatu 16an, orain dagoena
mantenduta eta gabean romeria bat ipintea. Marmitakoa txupinazo egunean ipiniko nuke, goizean
marmitakoa eta 20:00 etan denok batera kuadrilen bajada batekin.
Nire ustez indartu behar dena da herri elkartuaren sentimendua. Hau da, herritarrok jaietan parte
hartze emozionala, herrikoia. Horretarako herriko eragileak, elkarteak Zornotzako hainbat eskola
eta ikastolara parte-aktiboak izan behar dira.
Nire ustez iraupenari buruz, egokiak iruditzen zaizkit. Baina moztu egin behar badira, 2 asteburu
gutxienez bai irautea. Moztu egingo balira, dirua aurreztuko zen beraz, aurreztutakoa beste gauza
batzuetan gastuatu daiteke.
Nire ustez txosnak askoz gehiago hobetu beharko lirateke, jente asko mugitzen du eta horretarako
kokapena oso garrantzitsua da. Horretarako plaza egiten den tokia aprobetzatu beharko litzateke
oso toki one delako. Zornotzaren kokapena oso ona da jendea etortzeko.
Nire ustez, jaiak zapatuan hasi beharko lirateke eta hurrengo asteko iganderaino, ez Santu ez ezer
kontuan hartu barik, Bilbon egiten duten moduan
Nire ustez, pentsetan dot Jaiak oso luzeak direla, egokiagoa izango da 5 egun bakarrik izatea (gitxi
gora behera) holan, ekitaldiak kontzentratuago daude ta egunak gehiago gozatuko ditugu
No debemos promocionar unas fiestas solo para un tipo de gente, las txosnas no son batzokis ,
intentar crear un ambiente normal sin ninguna ideología
No estoy de acuerdo con la “polémica” (generada por algún grupo de interés en concreto???) de que
las fiestas son largas. La agenda de pequeños actos los días de entresemana ofertan actos
culturales de diferente corte que no tienen igual en nuestro entorno.
No fomentar el alcoholismo juvenil
No hacer siempre el mismo concurso (marmitako), sino que una nueva propuesta cada año
No haría ningún cambio significativo
No se organiza nada durante el día. Se piensa solo en la noche
No se pueden alargar
Ojalá las fiestas volvieran a ser como hace más de 10 años .... Ya no son lo que eran antes esta todo
muy apartao barracas de los niños por un lao...barracas para mayores por otro ni una sola tómbola
los puestos de los peruanos por otro lado.
Ong ala asoziazioekin harremanetan jartzea ekintza gehiago egiteko (talleres de henna, puestos de
agriculturaecologica...)
Organización de la danborrada por grupos y txokos. Controlar más los conciertos de jóvenes
Organizar los eventos callejeros de modo que todos ver, oír y estar cómodamente viéndolos. Cierran
el círculo unos pocos y los demás no vemos nada
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- Organizaría actividades en agosto, ya que el municipio está muerto. Teatro, cine...en distintos
lugares del municipio con la ayuda de los bareros
- Orokorrean hainbeste ekintza antolatu ordez batzuk aukeratu eta indartu beharko lirateke
- Oso luzeak dira.hobeto aste bat izatea.
- Oso oso luzeak dira jaiak....
- Parte hartzea orokorrean sustatu beharko genuke. Daten aldaketa batek, uste dut, hasteko
baliogarria izango dela kasu honetarako. Jai giroa somatu behar da gehaigo herrian, eta erdigunean
batez ere!
- Pensar algo sobre el día del marmitako porque los mayores damos mala imagen delante de los niños
(alcohol)
- Pienso que si se acortan las fiestas no vamos a poder disfrutar de todos los actos, porque serán
todos a la vez.
- Planteamendu orokorra aldatuko nuke, egun potenteak proiektatuko nituzke, ekintzez beteta, nahiz
ta egun kopurua murriztuko litzatekeen. Hain luzeak izanik intentsitatea galtzen doa eta
- Plastikozko basuak txosna eta tabernetatik kentzea.
- Poner más sillas en los espectáculos al aire libre, tales como ayuntamiento, parque...
- Por acortar las fiestas, no serán de más participación
- Por favor, q las zonas de ocio se vayan trasladando cada año, así nos aseguramos q todos participen
más y disfruten d las fiestas. Llevo varios años soportando las txosnas y se acaba por no quererlas...
- Posible bada, zentrua trafikoari itxi egingo nuke eta ekitaldi, kontzertu, txosna,etab.. inguru hortan
kontzentratuko nituzke.
- Potenciar actividades en el casco urbano
- Potenciar festejos diferentes en distintos espacios para edades diferentes
- Potenciar los viernes y sábado, dejando entre semana exclusivamente para mayores y niños
- Prefiero unas fiestas en la que la patrona, el Carmen, tenga su fiesta en santuario y luego concentrar
los días y presupuesto en actividades y sean más intensas, que parece que no estamos en fiestas. Y
potenciar Santanatxu, que sea lo que siempre fue.
- Pregoia eta geroko goxokiak bigunak izan daitezela
- Premiar por grupos las comidas, dependiendo de la edad
- Promocionar los grupos locales para bailar suelto y agarrado
- Que el pregón de fiestas seaen castellano es inadmisible
- Que el pregón sea en euskera y castellano
- Que exista más vigilancia por las txoznas para evitar robos y peleas.
- Que la música de las txosnas sea más bailable.
- Que las verbenas y conciertos comiencen más temprano
- Que las fiestas duren dos fines de semana como en todas partes.... Menos cantidad y más calidad
- Que las Txoznas desaparezcan de donde están últimamente, que las pongan en la puerta del
ayuntamiento o enfrente de vuestra propia casa
- Que los horarios de las actuaciones y eventos no se solapen.
- Que los horarios de las actuaciones y eventos no se solapen. Bertsolaris, bolos y deporte rural en el
día del Carmen
- Que pongan más erromerias
- Que se economice un 30 del presupuesto para destinar a fines sociales en África
- Que se haga un concurso popular para elegir una mascota de las fiestas. Que las fiestas duren una
semana y así se concentren las actividades. Que el chupinazo sea un sábado a las 12 y que la gente
vaya disfrazada y se haga un concurso de disfraces
- Que traigan lo mejor para Santa Anatxus
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- Quiero hacer una sugerencia respecto a blanco forma de organiza los eventos como teatro o
actuaciones en la calle. Debido a la mala organización la gente cierra un círculo y solo unos pocos
pueden disfrutar de ellos Quitar días y rellenar con más actos los otros días y más banderines por las
calles
- Realizar conciertos de diferentes tipos de música con jóvenes de Amorebieta
- Rock kontzertuez aparte talde edota abeslari naxionalak(morat, bustamante,malu... adibidez)
- Saludo y pregón en bilingüe
- Saludo y pregón en bilingüe
- Se debería poner música para todos los gustos y no solo centrada para un tipo de gente. en las
txoznas es todo siempre para los mismos y hay más jóvenes a los que les gusta otra variedad de
música, como pueden ser la electrónica, el reggaetón, el rap, etc.
- Se debería traer a grupos o solistas que estén “pitando “en el momento actual.
- Se está perdiendo el espíritu de pueblo que había antaño. Falta de implicación de las cuadrillas.
Fiestas excesivamente largas. Se debe fomentar el espíritu de los jóvenes: Comienzo fiestas
sábado mediodía. Crear una mascota entre los niños. Parque Zelaieta.
- Se echa en falta el desfile de fiestas
- Sé que no es el espacio, pero aprovecho para sugerir que el PIN de navidad se plantee con más
oferta de talleres para niños/as, manualidades, juegos, actividades que fomenten la creatividad, y
que los/as monitores dinamicen más, este último ha sido un pocoSeguridad ciudadana en barrios.
Que llegue el programa al barrio o zona Umpro
- Seria interesante los días de fiestas cortar la circulación de vehículos en el centro desviando el
trafico por la periferia para facilitar a los ciudadanos pasear por las distintas zonas festivas sin peligro
de atropellos.
- Si no hubiese txoznas la calle deLarrea sería lo que era antes
- Talde famatuagoak ekarri kontzertuetara
- Tanto la ubicación como la "forma”de las actuales txosnas . Mucho mejor txosnas al aire libre como
se ha hecho toda la vida en un recinto abierto en alguno de los parking grandes que tenemos
desaprovechados
- Temas como el pregón debe ser potenciado. Los últimos años ha dejado mucho que desear. La
música y decoración de las barracas debe ser supervisada.
- Todas las barracas juntas y un día de niño
- Todos los espacios festivos en zelaieta y herriko plaza
- Traer conciertos más atractivos para que también gente de otros pueblos quieran venir a nuestras
fiestas
- Traer más barracas y si se ponen las txoznas en el parking de camiones, mejorar la iluminación dela
zona
- Traer un grupo de animación en el chupinazo para que se note que empieza n las fiestas
- Txosnen kokapena eskasa da eta lekua txiki geratzen da tabernetatik hurbilago jarri behar dira.
- Txosnetako kontzertuak eta musika cd-a hobetzea
- Txosnetako musijka desberdina izan bearko litzateke
- Txosnetako musika
- Txoznak jartzekotan bakarrik gaueko 12ak arte.
- Txoznas fuera del casco urbano
- Txoznas fuera del casco urbano, ya que las horas en las que cierran no son compatibles con el
descanso
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Un concierto de ERO taldea. Tienen disco nuevo y suenan muy bien.
Un poco más de ambiente en los barrios ajenos al centro de Amorebieta
Un poquito más de coordinación en la tamborrada
Unir más a los jóvenes a través de actividades. Que Zelaieta no decida los conciertos
Urtean behin izaten dira, gure jaiak dira, erdiguneaz baliatu beharko genuke jaietan gaudela
nabarigera dadin. Astean egiten diren ekintzetara joatea zaila da lanean bazaude. Bertsoak
astelehenez eta horrelako kontuak asteburuetara bideratuko nituzke.
Variedad de música y conciertos en las txoznas.
Verbenas para mayores muy tarde
Vigilancia para el gamberrrismo y rotura de cosas, que se cuide para que no haya violencia y
violencia machista
Volumen intolerable de la música, orinas, vomitadas, suciedad ante las casas y garajes. Podrían
ayudarme a abandonar el pueblo?
Volver a organizar campeonatos de fútbol sala
Volver a poner cine nocturno. primar actuaciones de asociaciones locales
Ya era hora de que alguien se preocupase por el desastre de fiestas que tenemos. Debería ser una
semana pero buena
Zona de barracas todas juntas
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8.2. Talde-bilerak
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OSTALARI ETA TXOSNEN TALDEAREN BILERAREN TRANSKRIPZIOA

Iritzi desberdinak daude jaien kalitateari buruz.
Zehazten da iraupenaren egokitasuna eta
desberdintasuna.

iraupen desegokia. Gai honetan

Iraganeko garaietako kalitate galtzea adierazten da, galten hau aurrekontuen gabezian
arrazoituaz hau.
Ahots batzuek diote jaiak moztu beharko lirakela kalitatea hobetu asmoz. Beste ahots
batzuk ez datoz bat. Taldea ez da adostasun batetara iristen.
Jaietako kartela goresten da Amorebieta-Etxanok duen dimentsiorako “oso boteretsua”
izanik.
Hostalaritza alderdiak gogotso ezeztatzen du jaiak moztea eta gutxiago oraindik aste buruko
egunak kentzea.
Taldeak jaien iraupenari buruz eztabaidatzen du, baina nabari da interes desberdinengatik
adostasun batetara iritsi ezina.
Gaindiezineko kodea asteburuetan datza. Aste tarteko egunak kentzearen aukera
proposatzen da asteburutik kanpo dagoen jai jarduera murritzagatik.
Beste ahots batzuk aste tartean ekintzak gehitzearen apustua egiten dute. Ez dago
adostasunik aste tartean ekintzak kentzearen orduan ere.
Gehien aipatzen diren jarduerak marmitakoa eta laburbilduz “kale”ko jarduera guztiak.
Ez dagoakordiorik berritasun gisa zer gehitu edo kendu erabakitzeko orduan. Taldeak
egokiago ikusten du ekintzak gehitzea kentzea baino.
Paperean erantzun denaren txosteneko datuak erakusten dira taldearekin egiaztatzeko.
Berriro ere jaien iraupenari buruzko eztabaida bat dago. Taldeak eztabaidatzen du eta poliki
poliki nabaritzen da jaien iraupenaren aldaketa interesen eztabaida bat dela. Ez dago
adostasunik talde honen artean jaietako agenda aldatzeko aukerarekin.
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Jaietan ondo pasatzearen profilaren aldaketari buruz eztabaidatzen da. “Orain ez da lehen
bezela irtetzen” .
Jaietako batzordea goresten da dituzten bitartekoekin egin duten lanagatik.
Ahotsen batek dio jaietako ekintzaren bat murriztearen aukera beraien kalitatea hobetu
asmoz. Beste ahots atzuk ez datoz bat. Taldea ez da akordio batetara iristen eta ahots
desberdinek entzuten dira.
Txosnen gaia eztabaidara ipintzen da. Nabarmen geratzen da hostalari eta txosnetakoen
borroka normala. Txosnen kokapena eztabaidatzen da. Kamioien aparkalekua proposatzen
da. Ez dago akordiorik.
Konpetentzia desleiala zehazten da txosnen terraza eta hostalaritzakoen terrazen artean.
Entzuten dira era berean ahotsak txosna berauen injustizia aipatuaz., beti ere kokapen
berdina izaten dutela esanaz, egokia ikusiaz kokapenaren txandatzea.
Txosnek duten kokapena tren geltokian ez da egokia ikusten baina taldea ez dator bat
gehiengoan.
Hostalariek herritarrak “mugitzea”ren beharra ikusten dute txosnen kokapena urrutiratuz.
Paperean beteriko inkesten datuak azaltzen dira txosnen gaiari buruz eztabaidatu ahal
izateko.
Datuek erakusten dute ez dagoela guztien adostasunik txosnek leku aldatzeari dagokionez.
Taldea bat dator akordioaren eza interes desberdinen logikagatik dela esatean.
Txosnek sorturiko zikintasunaren gaia azaltzen da. Pixa ezkaratzetan eta zaratak.
Arazoa izan edo ez, txosnak elementu bereizgarri eta beharrezko dira Amorebieta-Etxanoko
jaietan, nahiz eta adostu ez direla guztentzat herrikoiak herritaren zati haundi bat ez bait da
txosnetako ingurunera joaten jaietan.
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Berriro ere aipatzen da txosnek tabernei eginiko konpetentzia desleiala, txosnetan “taberna”
erabilera egiten bait da, eta ahots batzuk diotenez hau konentsatu beharko litzateke.
Taldeak egiten duen balorazioa jaiei buruz 6-8 koa da 10 etik. Jendeak paperean beteriko
inkestetako balorazioarekin bat dator.
Jaien iraupenari dagokionez taldearen ustez EGOKIA da. Zerbait adieraztekotan luzeak
direla esango litzateke baina taldeak ez du adostasunik jaiak nola moztu erabakitzeko
orduan.
Jaiak mozteko aukera guztiak iradokitzen dira, hau da: amaieratik, haseratik edo erditik.
Honek adierazten du jaiak moztearen akordiora iristeko ezintasuna.
Iradokizun gisa zehazten da barraken inguruaren kalitate hobea, berauek elkartuaz jaien
irudi bateratuago bat emanaz eta kanpotar gehiago gerturatu ahal izateko.
Banderatxoen estetika zaharkitua dagoela aipatzen da, jaien irudia hobetzeko iradokituz.
“Ikus dadila kalitateko jaiak direla”.
Gazteentzat lekuak indartzearen beharra ere adierazten da.
“Gaupasetaz” hitz egiten da jaien kalitatearen adierazgarri gisa. Taldea ez dator bat detalle
honekin.
Egun onenak txupinazoa, marmitakoa eta Santa Ana dira.
Taldeak berriro ere eztabaidari ekin dio ea hobe ote den egun gutxiagotan ekintza gehiago
izatearen aukera edo egutegi luzeago baten ospatzearena. Gai hau errepikaria da eta ez da
adostasun batera iristen. Eztabaida hau errepikatzen da baina argi geratzen da ez dagoela
adostasunik.
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GAZTEEN ETA GURASO ELKARTEEN TALDEAREN BILERAREN TRANSKRIPZIOA

Taldeak eztabaidatzen du Guraso Elkarteak bertan egotearen egokitasuna. Guraso
Elkarteak dagoenekoz jai batzordean badaudela zehazten da. Haserako eztabaidaren
ondoren deituriko taldeak bertan egotea ontzat ikusten da.
Jaien kalitateari dagokionez iritzi desberdinak daude. Herritarren partaidetzaren jeisiera
nabarmentzen da jaietan. Jarreren aldaketa
eta iraupen luzeegia, aurrekontuen
eskasiarekin batera aipatzen dira “jaien eroriera” arrazoitu ahal izateko.
Santanatxu desfilea aipatzen da. Desfile hau berreskuratzea iradokitzen da.
“Aste tarteko jarduerak helduentzat zuzenduta daude”
Taldeak 5 eta 6 arteko balorazio nota bat ematen dio.
Jaietan gehien baloratu eta babestutakoa marmitakoa eta kontzertuak dira. Berriro ere
partaidetza eza nabaritzen da. Taldeak emaniko balorazioak bat datoz herritarrek paperean
idatzitakoarekin.
Jaien egutegiaren luzeraren gaia aipatzen da. Taldea ados dator luzeegia dela aitortzean.
Karmen eta Santa Anako egun nagusiak mantentzea iradokitzen da. Aste tarteko egunak
kentzea zehazten da.
Jaien “errepikapen” bat egitea iradokitzen da, bi aste buruetan ospatuz ostirala, larunbata
eta igandea x 2 izanik.
Taldeak eztabaidatzen du eta nahiz eta haseran guztiak ados egon jaiak moztearekin,
benetako eztabaidan ez da nahi egun nagusirik kentzea jaietatik. Karmen eguna ikutu ezina
da, Santanatxu eguna bezala, eta horregatik zaila egiten da egutegia moztea jaien hasera
eta amaiera egun seinalatuetan izaten delako.
Jaietan txosna edo/eta tabernen eztabaida irekitzen da. Ez dago eztabaida aktiborik.
Marmitako eguna eta txupinazoaren eguna aldi berean egitea iradokitzen da.
Koadrilen jaitxiera kendu egin zen partaidetza murritzagatik. Taldeak batzuetan nahasten
dute jaiak eta nahiko luketen partaidetza utopian antolatzaileen eskakizunarekin.
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Santanatxuko lehiaketa era kentzea iradokitzen da lehiakortasun itxura kenduz. “ez
osasuntsua” dela erabakitzen da.
“Jende gaztea kalera ateratzea egunez oso zaila da. Gazteak gauez ateratzen dira”.
Taldeak talka egiten du momentu guztietan errealitateko datuekin eta onartzen du
partaidetza gehhitzearen zailtasuna.
Haizetara jaiak baino 15 egun lehenago ospatzen da eta jaiak berak baino jendetsuago da.
Besterik gabean aipatzen da jaien eztabaidari ezer baliagarria gehitu gabe.
Marmitako edo txupinazoa bezalako jai ekintzak aipatzen dira baino taldeak ez du benetako
iradokizunik aipatzen. Taldea datu ezkorrekin laketzen da.
Santanatxuko kontzertuen ordutegia atzeratzea iradokitzen da baina partaide batek dio
lehen ere saiakera egin zela eta honek partaidetzaren jaitsiera ekarri zuela gaur egun bezala
22.00 orduetan egitean baino. Zehazten da erkidegoko lege bat dagoela non aipatzen den
kontzertuak ezin direla goizeko 3.00 tik aurrera ospatu.
Taldea partaidea da kritiken aurrean, baina iradokizunen aurrean ez da oso eraginkorra.
Aipatzen da badela jendea etortzearen arazo bat ebakuazio segurtasun ezagatik.
Zehazten da ekintzetan bai hartzen duela parte herritarren, baina hala ere ·ez dago jaietako
anbienterik herrian”.
Taldeak behin eta berriz zehaztu eta aldarrikatzen du partaidetzarik dagokionean jaiak
nolakoak izatea gustatuko litzaioken, baina ez da gai iradokizun errealak eskaintzeko.
Goizeko 3.00 tara ordua mugatzeak baldintzatzen du ekitaldiak ilaran antolatzea
kontzertuak eta erromesaldiak adibidez.
Eszenatokiren bat kentzea iradokitze da gehiegi bait da hiru izatea Amorebieta-Etxano
bezalako herri batentzat. Anbiente gehiago bilatu nahi dela zehazten da eszenatoki
gehiagorekin herrian jai giroa zabalduago egon dadin.
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Badirudi taldeak haseran somatzen zuen jaiak mozteko nahia aldatzen duela positiboki
ikusiaz aste tartean egoten den giroa ekintza eta txosnekin.
Taldeak eztabaida errealitate bat erakusten du jaietako egutegiari buruz ere. Ez dirudi
alternatiba garbirik dagoenik ezta talde elkartasunik ere.
Programari gehitu daitezken ekitaldien iradokizunari buruz taldea ez da hain baikorra. Giroa
hobetzeko txarangak gehitzearen aukera aipatzen da.
Taldea bat dator jendeak paperean ipinitakoarekin.
Taldeak partehartze jarrera erakusten du eta ez datoz bat txosnak eta kontzertuak gogoko
ez dituzten herritarrekin. “beraiek ere gazteak izango ziren noizbait”
Taldeak dio jaiak luzeak direla, baina ez dago akordiorik nola moztu erabakitzeko orduan.
Marmitakoa herriaren erdigunean egitea iradokitzen da mahai luzeak ipiniaz eta errepidea
moztuz. Zehazten da polizia munizipalak ezezkoa ematen diola hain denbora luzean
errepidea izteari. Hala ere, partaideek diote beste errepide mozketak egiten direla
laisterketa, pelikula eta abarretarako. Baita ere aipatzen da Gernika eta horrelako herriek
ere errepide mozetak egiten dituztela jai egunetan.
“Giro” arazoa dagoela zehazten da, udaletxeari jaietan permisibilitate gehiago eskatuz.
Botelloiaren gaia aipatzen da, nola edo hala arautu beharreko ekintza, inseguritatea sortzen
duten taldeak bait daude. Hala eta guztiz ere, saihestezina dela pentsatsen da. “Alkohola
gizarteratuta dago eta gazteek ez dute aurrekonturik tabernetan edateko”
“Gazteak helduengatik ezkutuan egotea bilatzen dute eta ez dituzte nahi botelloi hauek
antolaturiko gunetan non lokalizatuak dauden eta guztien begietara.
Taldeak amaitzen du esanez oso korapilatsua dela jaiak hobetzea eta herri guztiarekin
koordinatzea eztabaidarako gai nagusiena den jaien iraupenean.
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ELKARTE KULTURALEN TALDEAREN BILERAREN TRANSKRIPZIOA

DEITURIKO INOR EZ DA BERTARATZEN ETA BILERA BERTAN BEHERA GERATZEN
DA. SUSMATZEN DA PROFIL HONEK DUEN PARTE HARTZE EZAK KIKILDU DITUELA
PARTAIDETZARA.
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