
Aretxabaletako berdintasun zerbitzua, Emakunderen laguntzarekin eta udaleko beste arloekin batera, 

genero ikuspegia kontuan hartzen duen hirigintzako diagnosia egiten ari da. 

“Genero ikuspegaia kontuan hartzen duen hirigintzaren asmoa, batetik, herritar guztiek espazio publikoan 

parte hartu eta goza dezaten berdintasun baldintzak bermatzea da, eta bestetik, hirietako ekimen-

estrategietan erabakiak hartzerako garaian dauden aldeak murriztea.”

Aretxabaletako berdintasun zerbitzutik herritarren iritzia jaso nahi genuke hurrengo 5 gaien inguruan. 

Irisgarritasuna, hornidura edo zerbitzuak, segurtasuna, mugikortasuna eta adierazpen sinbolikoa. Guzti 

honetarako ahalik eta herritar gehienen iritzia jaso nahi genuke. 2 MINUTU  IZANGO  DIRA

v Zure herria (kaleak, eraikinak) 
p e r t s o n a  g u z t i e n t z a t  
(edadekoentzat, haurrentzat, ez 
gaitasuna duten pertsonentzat) 
irisgarria dela iruditzen zaizu.

v Aretxabaleta herri segurua dela iruditzen al 
zaizu?

BAI

EZ *Erantzun hau aukeratu baduzu, 

zergaitia azaldu itzazu .........................................

.........................................................................

Badago irisgarria ez den lekurik? Zein?

Zein puntuazio emango zenioke 0tik 
10era (0 ez bada irisgarria eta 10 oso 
irisgarria)

v Zure egoera eta beharrak kontuan izanik, herriak 
ba al ditu bizitza pertsonala, lanekoa eta familikoa 
uztartzeko baliabide nahikorik (haurtzandegi, 
egoitza, ludoteka, eguneko zentroa, besterik….)

BAI

EZ ·*Hau markatu baduzu, 

eta argi baduzu zer falta den hurrengoa 
erantzun: Faltako litzateke :

Egokia al da orduen eskaintza 
(0tik 10era)

SI

NO

Identifikatzen al duzu Aretxabaletan segurua ez den 

lekuren bat?  Ala besteentzat segurua ez dena?

v Ez al zara joaten leku zehatz batetik edo 
esaten al diezu zure ingurukoei adi ibiltzeko 
bertatik? Ordu guztietan? Zergatik?

v Aretxabaletak duen garraio publikoa (taxiak, 
autobusak)  nahikoa dela iruditzen al zaizu?, 
Herriak dituen biztanle eta mugikortasun 
beharrak kontuan izanik?

BAI EZ

Hobetu daiteke......................................

.................................................................

v Gizon eta emakumeak onespen publiko bera al 
dute Aretxabaletan? (kaleen izenak, monumentu, 
protagonista diren lekuak….)

SI

NO

Mila esker zure ekarpenarengatik!!!!!

Galdetegia bete duen pertsonaren datuak

EMAKUMEZKOA GIZONEZKOA

ADINA

Ikerketaren sustatzailea

Emakunderen 
dirulaguntzarekin


