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AURKEZPENA

 ZERGATIK SORTU 
DA?
 Neurketa egiteko: 

zer antolatzen den, nork 
eta norentzat.

 Artxiboan gordetzeko.

 HELBURUA

 Egindakoa baloratzea.
 Hausnarketa 

amankomuna egitea.
 Eskaintza hobetzea.



  

DATU OROKORRAK
70 ekitaldi erregistratu ditugu



  

ANTOLATZAILEAK

 Udala:
 Gizarte Zerbitzua
 Musika Eskola
 Kultura
 Euskara
 Kirola
 Udal taldea

 Eragileak:
 Umore Ona (+atalak)
 Guraso Elkartea
 Eskola
 Gazte Asanblada
 Ezker Abertzalea
 Jubilatuak
 Tabernariak
 Norbanakoak



  

URTARRILA

EUSKAL HERRIKO MUS TXAPELKETA 

KABALGATA (Guraso Elkartea)
- 75 haur eta 80 heldu
- Balorazioa: Antolakuntza handia behar duenez, 
herritarren laguntza ere izan da.

BILBOKO MANIFARAKO AUTOBUSA 
(Ezker Abertzalea)
- 82 lagun
- Balorazioa: Partehartze handia.

GASOLINDEGIAREN I. BATZARRA
- Kooperatibaren sorrera
- 100 lagun
- Balorazioa: Oso positiboa. Jendea ilusioz.



  

URTARRILA

SAN ANTON EGUNA (Abesbatza)
- Meza girotu, salda eta txistorra.
- 19 kantari eta 63 mezan.
- Ohiturari eutsi nahia, indartzeko asmoarekin.

FUTBITO TXAPELKETA AZKARRA (Umore Ona)
- Herriko kuadrilen artean txapelketa eta afaria.
- 3 talde (28 lagun)
- Balorazioa: Partehartze txikia baina arratsalde 
entretenitua.

PELIA ETA MANTA (Norb. eta Gazte Asanblada)
- Igande arratsaldetan pelikula emanaldiak.
- 15 lagun batazbeste.
- Balorazioa: Beti pertsona berdinak. Positiboa gaztetxeari 
norbanakoek erabilera ematea.

IHAUTERIEN INGURUKO HAUSNARKETA (Mozorroak)
- Ihauterien etorkizuna eztabaidagai.
- 40 lagun
- Balorazioa: Partehartze ona eta aniztasuna. Iritzi ugari 
eta gaiarekiko interesa eta kezka.



  

OTSAILA
BIODANTZA IKASTAROA (Teresa Lopez de Munain)
- Biodantza saio baten aurkezpena
- 9 lagun
- Balorazioa: Giro ona eta jende sentsibilizatua.
- Helburua: Urtean zeharreko taldea sortzea. 

LEHEN SOROSPEN IKASTAROA (Eskola):
- Jose Jabier eta Ibon Elizegiren eskutik.
- 25 lagun.
- Balorazioa: Positiboa eta beharrezkoa. Gazteen presentzia 
falta.

ESPETXEETARA MARTXA (E.A.)
- 20 lagun
- Balorazioa: Bidaian ordu asko izan arren, giro ona.

IHAUTERIETAKO DESFILEA (Eskola):
- Gaia: Danborrada herrian zehar.
- 73 ikasle eta 11 irakasle.
- Balorazioa: Eguraldiak lagunduta, jende asko. Musikarekin 
arazoak.



  

OTSAILA
IHAUTERIAK (Mozorroak eta G.E.)
- 54 mozorro
- Balorazioa: Herritarren partehartzea, giro ona, Txamukos-ek 
arrakasta eta igande eta asteleheneko berbena indartu 
beharra.
* Asteleheneko jaia (G.E.)
- 52 haur eta 60 heldu bazkaltzen.
- Aurretik lanketan gutxi izan arren egunean bertan arrakasta.

IHAUTERIEN HAUSNARKETA (Mozorroak)
- 30 lagun.
- Balorazioa: Iritzi bateratuagoak, ihauteri arrakastatsuen 
ondoren, egunak mantentzearen alde.

GIZARTE ZERBITZUEN LOKALAREN INAUGURAZIOA 
(GGZZ eta Udala)
- Hitzaldia GGZZ, inaugurazioa eta luntxa.
- 40 lagun.
- Balorazioa: Partehartzea ongi baina aurrepublizitatea berandu.

SANTA AGEDA BEZPERA (Abesbatza)
- Kopla kantari herrian zehar.
- 23 lagun.
- Ohitura berreskuratu nahia; koruko partaideez gain, jende gutxi.



  

MARTXOA

ZAINTZAILEAK ZAINDUZ (Marian Cestau):

- GGZZ, eskola eta Guraso Elkartea
- 13 lagun
- Balorazioa: Positiboa, dinamikoa eta parte 
hartzailea. Jendearen jarrera irekia. 

ABIAN PROZESUA (Ezker Abertzalea):

- Martxoa-apirila bitarteko hausnarketa prozesua.
- 15 partaile batazbeste
- Balorazioa: Jende berriari hurbiltzea kostatzen 
zaio.

PLAZAKO LUR ZOLAKETAREN AZALPEN 
BILERA (Udala)

- 23 lagun
- Balorazioa: Publizitate ona eta partehartzea ere 
bai. Arkitektoa erdalduna izatea pena.



  

MARTXOA

MARTXOAK 8 EMAKUMEEN EGUNA
- Kontzentrazioa (20 lagun) eta afaria (42)
- “Koria eta itsasoa” dokumentala (10 lagun)
- Balorazioa: Kontzentrarako aurrelanketa exkaxa eta 
afarian gazteak falta. Hausnarketa edo indar gehiago 
behar duen eguna.

WASHAPP GALDERAK (Arnasguneen taldea)
- Martxotik ekainera astelehenero.
- Goizuetaren inguruko datu-kuriosidadeak ezagutzeko.
- Herritar askok irrikaz jaso dute baina ez dakigu 
zenbatengana iritsi garen.

PRESO BATEN BIZIPENAK KARTZELAN (E.A.)
- Iñigo Elizegiren eskutik.
- Gazteei zuzendua.
- 21 lagun 
- Balorazioa: Partehartze ona baina 22 urtez azpikoen 
presentzia falta. Interesgarria eta 2.saio baten beharra.



  

APIRILA

BARRIKOTEA (Ezker Abertzalea):

- Presoen aldeko barrikotea.
- 100 lagun.
- Balorazioa: Jendea gutxitu bada ere, adin 
ezberdinetakoen artean giro ona. 

IPUIN EROTIKOA (Berdintasun Batzordea)

- Ines Bengoaren eskutik “Hotzikarak” kontaketa.
- 4 lagun
- Balorazioa: Jende gutxi; bertaratutakoak gustora; 
Horrelako ekintzak antolatzerakoan zalantza sortzen 
da noiz jarri jendea gerturatzeko. 

PILOTA GOZOAREN TXAPELKETA (U.O.)

- 9 bikote
- Balorazioa: Positiboa. Ikusle asko, giro ederra eta 
maila polita pilotariek.



  

APIRILA

ETXEBERRIA SAGARDOTEGIRA IRTEERA (U.O.)

- Ez zen gauzatu jende faltagatik.
- Balorazioa: Berriro egingo den zalantzan. 

PRESOEN INGURUKO HITZALDIA (E.A.)

- Iñigo Elizegi eta Juan Mari Olanoren eskutik.
- 22 lagun
- Balorazioa: Jendearen interesa eta partehartze ona. 

TXAKOLINDEGIRA IRTEERA (U.O.)

- 6 lagun
- Balorazioa: Partehartze exkaxa beste urteekin 
parekatuz (25 lagun).



  

MAIATZA

ESKULANEN ERAKUSKETA
- Herriko ikastaroan dabiltzanen eskutik.

TXINO AUZOKO JAIAK (Eragileak)
- Egun osoan zehar hainbat ekitaldi.
- Balorazioa: Antolatzen eragile guztien presentzia. 
Hala ere, eguna indartzeko beharra.
* Zubiondo tabernak bertso-saioa eta mus txapelketa 
antolatu zituen.

KROSA (U.O.)
- 60 haur eta 20 heldu korrika.
- Balorazioa: Haur-gaztetxoen artean giroa hobetuz doa 
eta partehartze zabala. Helduena partehartzea gutxituz 
eta bideragarritasuna zalantzan.

“NI URUMEA” DOKUMENTALA (Udala)
- 21 lagun.
- Balorazioa: Jende gehiago espero zen. Kartelak 
berandu jarri ziren.



  

MAIATZA

OXEGUARDA TABERNA
- Choice taldearen kontzertua
- 30 ikusle
- Balorazioa: Giro polita. 

SUKALDARITZA IKASTAROA (U.O.)
- Fagollagako Mª Angeles-en eskutik.
- 12 lagun
- Partaideak pozik. Prestatutakoa dastatuz afaltzeko aukera. 

“EUSKARAZ GARA” DOKUMENTALA (Eus. Z. eta Kultur Taldea)
- Eskualdeko euskara eta bere egoera aztertzen duen grabazioa.
- 17 lagun
- Balorazioa: Aurretik herritarren lan izugarria. Egunean jende gehiago 
espero zen. Ekintza gehiago bazeuden inguruan eta agian ekintzak 
solapatu ziren.



  

MAIATZA

GOIZUTRAIL (Udala eta lantaldea)
- Mendi lasterketa.
- 197 korrikalari eta 80 bolondres.
- Balorazioa: Oso partehartze ona eta positiboa, giro bikaina herrian, 
herritarren erantzuna oso ona.

ESKUALDEKO TOPAKETAK (G.E.)
- Haur eta gurasoen eskualdeko topaketak.
- 250 lagun
- Balorazioa: Egun polita eta partehartzea ere bai. 

MUSIKA ESKOLAKO IKASLEEN KONTZERTUA 
(Aralar musika eskola)
- 6 irakasle, 37 ikasle eta 120 ikusle.
- Balorazioa: Bikaina. Afaria eta guzti.

ARNASGUNEEN ERAKUSKETA (Udala eta arnasguneen taldea)
- UEMAk sortutako euskararen egoeraren inguruko informazioa.
- 15 lagun
- Balorazioa: Edukia interesgarriak baina formatoa ez.



  

EKAINA

ZAINTZEN GINKANA (Buthantxo proiektua)
- Eskola, G.E., Udala, Osasun etxea, GGZZ, Berd.
- Emozioak lantzen eskolako ikasleekin.
- Balorazioa: Ona. Konpetibitatea azaldu arren, 
errespetuz jokatu zen. 

“GAZTETXOAK ETA INDAR” KONTZERTUA
- Izkiña taberna.
- Taberna betea.

BTT ISKIBI (Iskibi kanpina)
- 215 partaide
- Inoiz baino jende gehiago. Ibilbide aldaketaren 
hobekuntza. Bazkaltzen ere jende asko. 

“TREN GELTOKIA” ANTZERKIA (Udala)
- 100 lagun
- Arrakasta. Plaza bete jende eta adin guztietakoak.

ABESBATZAREN KONTZERTUA (Korua)
- Kontzertua eta kantu poteoa.
- 44 kantari eta 90 entzule
- X. urteurrenarengatik berezia. Giro ezin hobea.



  

UZTAILA

PINTXO LEHIAKETA (G.A.)
- 25-30 lagun
- Balorazioa: Erantzun eta giro ona.

“ZUK AUKERATU ZUK DANTZA EGIN” LEHIAKETA 
(Preb. eta Berd. Batzordea)
- Festetako abestien bilketa.
- 15 lagun
- Balorazioa: Partehartze handiagoa espero zen. 

LIGOTEO TAILERRA (Preb. eta Berd. Batzordea)
- Norberaren ezagutza eta gazteen arteko harremanak.
- 7 lagun
- Balorazioa: Giro ona eta konplizitate handia. 

“TABERNAN ETXEAN BEZALA” TAILERRA 
(Preb. eta Berd. Batzordea)
- Ostalaritzako aisiaren kalitatea hobetzea.
- 9 lagun
- Denbora murritz. Eraso sexisten kontrako protokoloa egin 
zen. 



  

UZTAILA

HERRI BATZARRA (Udala)

- 22 lagun
- Udal gaiez informatzeaz gain, jendeak bere iritzia eman du. 

KARMEN BEZPERA (Udala eta norbanakoak)

- Tortila lehiaketa, afari herrikoia eta sua.
- Tortila lehiaketan 9 bikote eta afaltzen 100 lagun inguru. 
- Balorazioa: Plaza betea adin guztietako herritarrez. 

ATALEN EGUNA (U.O.)

- Futbito, pilota partiduak, kantu-dantza gira herrian eta 
bazkaria.
- 65 lagun 
- Balorazioa: Positiboa. Azaro kulturaletik uztailera salto. Giro 
paregabea.



  

ABUZTUA

FIESTAK (Jai Batzordea)

- Eragileak, udala eta herritarren bat.
- Balorazioa: Antolakuntzara jendea hurbiltzea 
kostatzen da; Jaien arrakasta eta ekintza berrien 
balorazio ona eta zezenen falta.



  

IRAILA

EUSKAL JAIA (Iskibi kanpina)

- Egun guztiko egitaraua.
- 100 lagun
- Balorazioa: Jende gutxiago urtez urte. Agian 
aldaketa behar da. Hala ere, giro polita. 

IXKIBIIR FEST (Iskibi kanpina)

- Zerbeza probaketa eta afaria.
- 85 lagun
- Balorazioa: Positiboa. Jendea gustora. 
Goizuetarrek jan eta edateko ez dute arazorik. 



  

URRIA



  

AZAROA

AZARO KULTURALA (Kultur taldea eta Udala)
- Era guztietako ekitaldiak hilabete guztian (kantaldiak, 
hitzaldiak, tailerrak, erakusketak, dokumentalak...).
- Partehartzea: Orokorrean ona.
- Balorazioa: Eskaintza ona baina jendea eta beste 
ekintzekin uztartzeko zaila. 
- Proposamena: Ekintzak urte guztira zabaltzea.

JUBILATUEN EGUNA (U.O.)
- Jubilatuei zuzendutako mus eta truk txapelketa, pilota 
partiduak, bazkaria eta musika.
- 75 jubilatu
- Balorazioa: Positiboa. Jubilatuak elkartzeko aukera. 

SUKALDARITZA IKASTAROA (U.O.)
- Fagollagako Mª Angeles-en eskutik.
- 13 lagun
- Partaideak pozik. Prestatutakoa dastatuz afaltzeko aukera. 

FERI EGUNA (Eragileak eta Udala)
- Azienda, artisau eta nekazaritza feria.
- Bertako eta kanpoko jende ugari.
- Egun arrakastatsua. Hobetzeko: trafikoaren arazoa. 



  

ABENDUA

NEGUKO PILOTA TXAPELKETA (Pilota eskola)
- Herri ezberdinen arteko asteburuetako partiduak.
- Ikusle asko.
- Erantzun ona eta babesa herritarren eta gazteen aldetik. 

EUSKARAREN EGUNA (Udala eta arnasguneen taldea)
- Goizean musika euskararen inguruko abestiekin.
- Jendearen arreta piztu du eta herria alaitu du.
- Balorazioa: Pixkanaka lanketa handiagoa merezi du egunak. 
 

ABESBATZAREN X. URTEURRENEKO OSPAKIZUNA 
(Abesbatza)
- Hernaniko Ozenki, Getariko musika banda eta doinuzale 
orkestra.
- 102 lagun abesten eta entzuleekin eliza betea.
- Lankidetza ona eta kontzertu paregabea.



  

ABENDUA

MUS TXAPELKETA (U.O.)

- 16 bikote.
- Partehartze handia. Eguna aldatzearekin asmatu da.

PRESOEN ALDEKO KONTZENTRAZIOA (E.A.)

- 150 lagun
- Balorazio positiboa.

OLENTZEROA

- Goizean eskolako haurren eskea.
- Arratsaldean presoen aldeko eskea.
- Arratsaldean, Guraso E. eta G.A.-k antolatuta, 
Olentzero eta Mari Domingiren etorrera.



  

URTEAN ZEHARREKOAK

 Ostiraleroko pintxo 
potea (tabernariak)

 Umore-Ona futbito 
taldearen partiduak

 Azken ostiraletako 
kontzentrazioak

 Jubilatuen elkarteak 
antolatzen dituen 
txapelketa eta 
irteerak

 Ikastaroak



  

HAUSNARKETARAKO

  Zer iruditzen zaizu eskaintza?
  Zer eta nola hobetuko zenuke?
  Nolakoa da zure parte hartzea?
  Nola erakarri parte hartzen ez duen hori?



  

ONDORIOAK

  Eragileen arteko koordinazioa hobetu ekintzek elkar ez 
oztopatzeko baina aldi berean egun zehatzak indartzeko.

  Publizitatea: garaiz egitearen garrantzia eta nola egingo 
dugun hausnartzea.

  Ohituragatik egiten diren ekintzak mantentzen ditugu eta 
berrikuntzak sartzea kostatzen zaigu.

  Urteko ekintzak antolatzen eragileek pisu handia dute 
eta norbanakoen inplikazioa behar da.

  Orokorrean antolakuntzan (bileretan) emakumeen 
presentzia handiagoa da.

 Ekitaldien bildumarekin jarraitzeak duen garrantzia.



  

ESKERRIK ASKO!
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