
 

 

Ayuntamiento de Burlada  
Burlatako Udala 

Burladacon)(vive  
Burlatanelkar)(bizi 

 
 

Burladacon)(vive 

Burlatanelkar)(bizi 
 
 

ELKARBIZITZARI BURUZKO 
DIAGNOSIA BURLATAN 

UDAL EKINTZA PLAN BAT 
 EGITEKO PROPOSAMENA 

 
Rubén Lasheras Ruiz / Izaskun Andueza Imirizaldu / Edurne Jabat Torres  

 
Burlada/Burlata, 2019 

 





Izenburua 
Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Egileak 
Rubén Lasheras Ruiz 
Izaskun Andueza Imirizaldu
Edurne Jabat Torres 

Argitaratzea 
Burlatako Udala

Finantzaketa
Burlatako Udala
Nafarroako Gobernuko Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Nafarroako Gobernuko Herritarrekiko Harremanetako Departamentua

Diseinua eta maketazioa 
Rubén Lasheras Ruiz 

Itzulpena 
Kike Díez de Ulzurrun

Inprimatzea 
Gráficas Arga

Lege-gordailua 
LG 933-2020 

ISBN 
978-84-09-16120-1





Burlatako herriari, bere elkarbizitzaranzko bidean 





 

aurkibidea)(7 

aurkibidea 
 

 

aurkezpena)(elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan ................................. 11 

testuingurua)(dibertsitateen agertokia betidanik ...................................... 13 

Dibertsitatea eta biztanleria: hazkundea eta dentsitate demografikoa ................................. 15 
Dibertsitatea eta migrazioak: iragana eta oraina migrazioei lotuta ....................................... 20 

Jatorri ugarietako migrazioak .............................................................................................. 20 
Krisi ekonomikoa eta migrazio-zikloaren aldi berria ........................................................... 26 

Dibertsitatea eta gizarte-haustura: mehatxua herritar izaerarentzat .................................... 32 
Dibertsitatea eta gizarte-kohesioaren bultzada ...................................................................... 35 

funtsa)(dibertsitatea eta elkarbizitza eguneroko espazioan ............................... 36 

Elkarbizitza, koexistentzia eta etsaitasuna: kontzeptuak zedarritzea ..................................... 36 
Dinamismoa eta eraldakuntza: aldaketarako proposamenak sortzen ................................... 38 

helburuak)(ikerketa eta ekintza bateratzen ............................................. 39 

metodologia)(diseinatu, ikertu eta parte hartu, gauzak eraldatze aldera ............... 40 

Ezaugarriak eta dimentsio nagusiak ........................................................................................ 40 
Erreferentzia-esparru komuna ................................................................................................ 42 
Lan faseak ................................................................................................................................ 43 
Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea, ardatz ................................................................................ 44 
Iturriak, teknikak eta prozesuaren dinamika .......................................................................... 45 

garapena)(denborak, espazioak eta tresnak ............................................. 47 

Proiektuaren aurkezpena ........................................................................................................ 48 
Talde Teknikoaren osaketa ..................................................................................................... 49 
Eztabaida Taldeak .................................................................................................................... 51 

Oinarrizko ezaugarri teknikoak ........................................................................................... 51 
Taldeen diseinua eta prestaketa ......................................................................................... 51 
Garapena eta azken osaera ................................................................................................. 54 

Inkesta ..................................................................................................................................... 60 
Oinarrizko ezaugarri teknikoak ........................................................................................... 60 
Galdetegiaren diseinua eta prestaketa ............................................................................... 60 
Laginaren kalkulua .............................................................................................................. 61 
Inkestatzaileak bilatu eta prestatzea .................................................................................. 65 
Landa-lana ........................................................................................................................... 66 
Azken laginaren ezaugarriak ............................................................................................... 68 

AMIA dinamika ........................................................................................................................ 71 
Oinarrizko ezaugarri teknikoak ........................................................................................... 71 
AMIA ariketaren garapena .................................................................................................. 71 



 

8)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Talde Irekia .............................................................................................................................. 73 
Oinarrizko ezaugarri teknikoak ........................................................................................... 73 
Talde Irekiaren (TI) diseinua eta prestaketa ....................................................................... 73 
Talde Irekiaren garapena (TI) .............................................................................................. 74 

Gazteekin lan egiten duten profesionalen Talde Fokala ......................................................... 77 
Oinarrizko ezaugarri teknikoak ........................................................................................... 77 
Talde Fokalaren garapena ................................................................................................... 77 

World Kafea gazteekin ............................................................................................................ 78 
Oinarrizko ezaugarri teknikoak ........................................................................................... 78 
World Kafearen diseinua eta prestaketa ............................................................................ 78 
World Kafearen garapena ................................................................................................... 79 

Talde Teknikoaren (TT) emaitzen aurrerapena ....................................................................... 81 
Diagnosiaren emaitzen jendaurreko aurkezpena ................................................................... 82 
Emaitza nagusien garapena .................................................................................................... 87 
Ekintza Planaren proposamena prestatzeko lan batzordeak .................................................. 89 

Oinarrizko ezaugarri teknikoak ........................................................................................... 89 
Lan batzordeen diseinua eta prestaketa ............................................................................. 89 
Lan batzordeen garapena ................................................................................................... 91 

Sintesi metodologikoa, ordezkaritza-espektroa eta guztizko parte-hartzea .......................... 93 

emaitza nagusiak)(koexistentzian diren dibertsitateen errealitatea ................. 95 

Herriko bereizgarriak ............................................................................................................... 96 
Migrazio-mugimenduekiko lotura historikoa ...................................................................... 96 
Herriaren identitatea auzo-kokapenaren aurrean .............................................................. 99 
Herri anitza eta irekia ........................................................................................................ 104 
Faktore sozioekonomikoen eragina .................................................................................. 122 

Gizarte harremanen egoera .................................................................................................. 138 
Koexistentziazko errealitate bat lasaitasunezko testuinguru batean ............................... 138 
Norabide bakarreko gizarteratze eskaria .......................................................................... 149 
Ezkutuan dauden gatazkak edo arazoak, hitzez ez adieraziak edo ez kontzienteak......... 159 
Adierazitako arazoak ......................................................................................................... 169 

Aukerak kulturarteko elkarbizitzarako .................................................................................. 186 
Sustraitzea, gogobetetasuna eta hemen jarraitzeko nahia .............................................. 186 
Hezkuntza esparrua eta belaunaldi berriak ...................................................................... 202 
Euskara, gizarteratzeko lanabes ........................................................................................ 214 
Herri parte-hartzailea, eta aukera askotarikoak ............................................................... 217 

emaitzen laburpena)(koexistitzen duten dibertsitateak .......................... 228 

proposamena)(Udal Ekintza Plana Burlatako elkarbizitzaren alde ................... 230 

Hezkuntza arloa ..................................................................................................................... 231 
Arlo soziosanitarioa ............................................................................................................... 234 
Gazteen arloa ........................................................................................................................ 237 



 

aurkibidea)(9 

Kulturartekotasuna eta euskararen arloa ............................................................................. 241 
Parte-hartze arloa ................................................................................................................. 245 

aurkibideak)(taulak, irudiak, grafikoak eta ilustrazioak ............................... 247 

Taulen aurkibidea .................................................................................................................. 247 
Irudien aurkibidea ................................................................................................................. 248 
Grafikoen aurkibidea ............................................................................................................. 251 
Ilustrazioen aurkibidea .......................................................................................................... 256 

bibliografia)(erreferentziak eta webgrafia ............................................ 257 

eranskinak)(material gehigarria ...................................................... 261 

Eranskina 1)(Harremanetan jarritako erakundeen zerrenda ................................................ 261 
Eranskina 2)(Bertako helduen eztabaida taldean aritzeko aukeratuekin harremanetan 
jartzeko erabilitako aurkezpen testua .................................................................................. 264 
Eranskina 3)(Gazteen eztabaida taldean aritzeko baimen eredua ....................................... 265 
Eranskina 4)(Galdetegia gazteleraz ....................................................................................... 266 
Eranskina 5)(Galdetegia euskaraz ......................................................................................... 272 
Eranskina 6)(Inkestatzaileen formakuntza saiorako erabilitako aurkezpena ....................... 278 
Eranskina 7)(Inkestatzaileei banatutako profilen adibidea ................................................... 279 
Eranskina 8)(Inkestatzaileei emandako aurkezpen gida (gazteleraz) ................................... 280 
Eranskina 9)(Inkestatzaileei emandako aurkezpen gida (euskaraz) ..................................... 281 
Eranskina 10)(AMIA teknikaren bidez jasotako emaitzak ..................................................... 282 
Eranskina 11)(Talde irekia iragartzeko kartela ...................................................................... 285 
Eranskina 12)(Talde irekiaren emaitzak ................................................................................ 286 
Eranskina 13)(World kafean erabilitako materialaren adibidea ........................................... 288 
Eranskina 14)(World Kafeko emaitzen adibidea ................................................................... 289 
Eranskina 15)(Emaitzen aurkezpen publikoa iragartzeko kartela ......................................... 293 
Eranskina 16)(Partaideei emandako ziurtagiri eredua .......................................................... 294 
Eranskina 17)(Burlatako informazio boletinean argitaratutako emaitzen laburpena 
(gazteleraz) ............................................................................................................................ 295 
Eranskina 18)(Burlatako informazio boletinean argitaratutako emaitzen laburpena 
(euskaraz) .............................................................................................................................. 296 
Eranskina 19)(Burlatan bizitzeaz gehien gustatzen zaidana ................................................. 297 
Eranskina 20)(Burlatan bizitzeaz gutxien gustatzen zaidana ................................................ 301 
Eranskina 21)(Elkarbizitzarako oinarrizko arauak ................................................................. 304 
Eranskina 22)(Elkarbizitzako arauak berdin errespetatzen ez dituzten pertsona edo taldeak 
eta arrazoiak .......................................................................................................................... 308 
Eranskina 23)(Burlatatik kanpoko elkarteetan parte hartzea ............................................... 314 
Eranskina 24)(Burlatatik kanpo parte hartutako ekintzak .................................................... 316 

 





 

aurkezpena)(elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan)(11 

aurkezpena)(elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan 
Agiri honetan azalduta daude diagnosi sozialeko prozesua eta Udal Ekintza Planaren 
proposamena Burlatako kulturarteko elkarbizitza hobetzeko. Prozesua, hiritar politiketan eta 
komunitarioetan parte-hartzeko kontseilu sektorial barneko Kultur Aniztasun eta Migrazio 
Alorraren eskaria izan da (Burlatako Udala). Eskariaren arabera, kultur aniztasuna aztertu 
beharra zegoen, herriaren dibertsitatea "ondare garrantzitsua" baita, eta aukera bat ere 
herritarrek parte hartzeko logikak bultzatze aldera.  

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Soziologia eta Gizarte Laneko Izaskun Andueza Imirizalduk, 
Rubén Lasheras Ruizek eta Edurne Jabat Torresek osaturiko ikerketa taldeak babes teknikoa 
eman dio prozesuari1. Taldeak antzeko prozesuetan du eskarmentua Nafarroako beste herri 
batzuetan (Lakuntza, Larraga, Faltzes, Cintruenigo eta Iruñeko Etxabakoitz auzoa), 
Navarracon)(vive / Nafarroanelkar)(bizi proiektuaren baitan, betiere. 

1. Irudia)(Burlatako ikuspegi orokorra (I) 

Iturria)(Google Earth Pro 

Hiru helburuk gidatu dute prozesua. Hauek dira:  

 Jatorri eta kultura ezberdineko auzokideen arteko harremanak aztertzea. 

 Kulturarteko elkarbizitza hobetuko duten proposamenak jaso eta egitea.  

 Herrian bizi eta lan egiten duten pertsonen arteko elkarbizitzarako espazioak sortu eta 
mantentzea. 

Lanak planteamendu teoriko bat eta tresna kontzeptual batzuk izan ditu oinarri, eta horiek 
lanaren indarguneetako bat izan dira, hain zuzen. Tresnak aurrez frogatu eta erabili izan dira, 
estatuko hainbat herri eta auzotan, dibertsitate handiko beste lurraldeetan. Eta Burlata 
horrelakoa da, aniztasun handiko tokia. Tresna egokiak dira udalerri jakin bateko elkarbizitza 

                                                           
1 Atal bakoitzean zehaztuko den bezalaxe, lan honetan Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasgaietako edo 
lankidetza-beketako ikasleen laguntza jaso da: Isabel Izaskun Ollo Alcasena, Gizarte Lana Departamentuko lankidetza-
bekaduna; Estefanía Hualde Unzue, Gizarte Lana Departamentuko ikaslea; Asier Lakidain Artieda, Soziologia 
Departamentuko lankidetza-bekaduna; Naiara Jiménez Sanz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Soziologia Graduko 
ikasle ohia, eta Haizea Galarza Barandiaran bere Gradu Bukaerako lan honen garapenean: “Burlatako gazteen 
kulturarteko elkarbizitzaren diagnosia”. Azken lan hori hementxe dago ikusgai: https://hdl.handle.net/2454/25292 
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edo soziabilitatea zertan diren jakiteko, hiru egoera mota ideal hauei begiratzea: elkarbizitza, 
koexistentzia eta etsaitasuna (Giménez, 2005). Hori guztia, elkarbizitza eta udalerria diagnosi 
sozialaren ardatz nagusitzat hartuta.  

Helburuak betetzen direla bermatze aldera, ikerketa-tekniken aukeraketa zaindu da bereziki, bai 
eta haien konbinazioa eta denbora-antolaketa ere. Prozesuan Ikerketa-ekintza parte-hartzailea 
(hemendik aurrera, IEP) metodoa erabili da. Lan molde horretan, ikerketan eta proposamen 
bilketan aritzearekin batera, gizarte-ehuna dinamizatzeko bitartekoak bultza daitezke, 
dibertsitatean oinarrituriko testuinguru baten baitan, betiere.  

Metodologiaren garapenean, teknika kuantitatiboak eta kualitatiboak erabili dira. 
Lehenbizikoen artean, bigarren mailako iturrietatik eskuratutako datuen analisia, berezko 
galdetegi egokitua, etab.), eta bigarrenen artean, eztabaida taldeak, AMIA, talde dinamikak, 
etab.). Dena den, teknika horien garapenean, prozesuak ezaugarri berezi bat hartu du. Teknikak, 
izan ere, parte-hartzaileak, proposatzaileak eta eraldatzaileak izan dira. Eta, gainera, jarduketa-
esparru komunitariotik heldu zaio, dibertsitate oro errespetatuta (hizkuntzetan, kulturan, 
sexuan, etab. daudenak), genero-ikuspegi bat egituratuta, eta arreta talderik kalteberenetan 
jarrita. 

2. Irudia)(Burlatako ikuspegi orokorra (II) 

Iturria)(Google Earth Pro 

Laburbilduz, prozesua, batetik, lagungarria izan da teknikoki elkarbizitzaren aldeko herritarren 
lanaren ardura instituzionalizatu eta demokratizatzeko. Bestetik, aukera berria ekarri du 
Burlatako gizarte-harremanen nahiz bizitza komunitarioaren kalitatearen hobekuntzan parte 
hartzeko.  

Egiaztatuko den bezala, Burlatan bizi eta lan egiten duten pertsonen partaidetzarik eta 
engaiamendurik gabe, ezinezkoa izanen zen txosten honetan azaldutako prozesua. Txostenak, 
hain zuzen ere, tresna funtsean praktiko bat jarri nahi du herriaren eskura elkarbizitza ezagutu 
eta hobetzeko. Xede hori gogoan, txostena, gainera, prozesuan aritutako pertsona sorta batek 
(auzokideak, profesionalak, etab.) berrikusi, osatu eta onartu du. 
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testuingurua)(dibertsitateen agertokia betidanik 
Analisi-espazio orotara hurbilduko bagara, hasieran testuinguratze bat behar da, espazioaren 
ezaugarri orokorrak aurkezte aldera. Diagnosiak toki-espazioa hartu du erreferentziazko 
testuingurutzat. Toki-espazioaren herri kategoria da haren gauzapenik adierazgarrienetako bat. 
Burlatari dagokionez, biztanleen izen hori aipatzen dute gehien: herria. Herria berezko agertokia 
baita loturak egiteko, gizarte-sareak garatzeko eta elkarren arteko historia bat eraikitzeko. 
Osagai horiek kide izatearen sentimendua bultzatu, kapital soziala sortu eta proiektu 
partekatuak sortzeko parada ematen dute. Hau da, eguneroko elkarbizitzaren osagai nagusiak 
dira.  

Nafarroa osoan (eta Burlata ez da salbuespena izan) dibertsitatea areagotu da, nazioarteko 
migrazio-joeren ondorioz. Fenomeno horien ondorioak oso nabarmen agertu dira toki-
espazioetan. Hain zuzen ere, herrietatik aztertu eta sustatu baitaitezke elkarbizitza bultzatu eta 
hobetzeko esku-hartzeak, oinarrizko unitateak baitira gizarte-kohesioa egituratzeko. 

3. Irudia)(Burlatako zubi zaharraren ikuspegia 

Iturria)(Geuk egina 

Aniztasunaren aintzatespen esplizitu hau tokiko ikuspegitik begiratuta, 2016an burutu zen, 
aurreko legealdiaren hasieran, orduko gobernu-taldeak (Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz-EH 
Bildu) Kultura-aniztasun eta Migrazioaren zinegotzigoa sortu zuenean, Burlatako Udalean 
aniztasunaren kudeaketa demokratikorako eredu berri bat bultzatzearren. Horrela islatzen da 
Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Alorraren oinarrizko dokumentuaren hasieran: 

“Burlatan jatorri eta kultura ezberdineko jendea bizi gara, eta hori, gure iritziz, ondare 
garrantzitsua da gure herriarentzat, bai eta areagotu beharko genukeen aberastasuna ere. 
60ko hamarkadan Nafarroa industrializatzen hasi zenean, gure herriaren garapen urbanoa 
hasi zen, eta hasieratik beretik, Nafarroako landa eremuko jendea iritsi zen hona, bai eta 
Espainiar Estatuko hainbat herritako jendea ere (Andaluzia, Gaztela, Extremadura, Galizia, 
etab.), eta hemen jada finkatuak ziren euskal-nafar jatorriko gizon-emakumeekin bizi izan 
ziren, eta Nafarroako nekazaritza-eremuetatik zetozenekin ere bai. Berrikiago, migrazio-aldi 
globalizatuek eraginda, munduko leku aunitzetako jendea iritsi da hona: Ekuador, Peru, 
Kolonbia, Maroko, Senegal, Errumania, Bulgaria, Txina, Pakistan, etab. Baina bi migrazio-
prozesuetan, bizi-baldintza hobeen bila finkatu gara denok Burlatan. Izan ere, migrazioak 
hainbat arrazoik eraginda gertatzen badira ere (arrazoi, kulturalak, sozialak, politikoak, 
humanitarioak, etab.), jende gehienak arrazoi ekonomikoek bultzaturik migratzen du. 
Azkenik, gure herriari darion kultur aniztasunaren osagarri, Ijito Herria ere hartu behar dugu 
kontuan, Burlatan ere bizi baita, eta mendeak dira Nafarroako parte direnetik" (Kultur 
Aniztasun eta Migrazio Alorra osatzeko oinarrizko agiria, 2018)   
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4. Irudia)(Hizkuntzak ikasten 

Iturria)(Burlatako Udala 

Hau gauzatu zen Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Zerbitzua sortu zenean, teknikari eta 
aurrekontu zehatz batez hornitua.  Azken urteotan Zerbitzuak hazkunde handia izan du 
jarduerari, herritarren partaidetzaren garapenari eta gizarte-presentziari dagokionez. Herritar 
guztiei zuzenduta, zeharkakotasuna udal-arlo guztietan eta komunitate-lana bere funtsezko 
zutabeak dira. Honako neurri hauek garatzen ditu: 

 Harrera Programa: Burlatako bizilagun berriak hartzea, udal-zerbitzu publikoetara 
sarbide izanik eta beharrezko orientazioa emanez (atzerritartasuna, gizarte eta lan-
orientazioa…) eskubide guztiak babesteko eta tratu-berdintasuna ziurtatzeko, batez ere 
jatorri migratzaileko pertsonen kasuan. 

 Hiritar Partaidetza: Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Atala hiritar-partaidetzarako 
sektore-kontseilua da eta bertatik bultzatu eta artikulatzen dira arlo horretako 
ekimenak, jatorri ezberdineko bizilagunen arteko topagune handia izanik. 

 Ikerkuntza: Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi parte-hartze prozesu handi hau 
Burlatako Udalaren apustua izan da herrian kulturen arteko elkarbizitza aztertetzeko eta 
etorkizunean esparru honetan udal-ekintza zein urrats gidatu behar duten jakiteko. 

 Sentsibilizazioa/Prestakuntza: Pertsona migratzaileek eta kultura-aniztasunak gure 
gizarteari ematen dioten aberastasunaren inguruko sentsibilizazioa eta prestakuntza 
eskaintzea. Aldi berean, era guztietako jokabide diskriminatzaileak, arrazistak edo 
xenofoboak prebenitzea. 

 Hizkuntzak: Migratzaileei gaztelania ikasten laguntzea, baita euskarari hurbiltzen ere 
gizarteratzeko bide gisa. Burlatan dauden hizkuntza guztiak aitortzea, bestelako 
kulturen adierazgarri garrantzitsuak diren heinean. 

 Burlatan dauden bestelako kulturak aitortzea: Gure herrian dauden jatorri eta kultura 
ezberdinek harrera-gizarteari aberastasuna ematen diotelako uste osoa izanda, haien 
kultura-ezaugarri nagusiak erakusten dituzten jarduerak egitea: ohiturak, jaiak, artea 
eta abar. 

 Kultuarteko elkarbizitza sustatzea: Jatorri desberdineko pertsonen arteko elkarguneak 
sortzea eta bizilagunen arteko elkarbizitza eraginkorra bultzatzea. 

 Elkartegintza eta boluntariotza sustatzea, eta udal-espazioak gizarte-erakundeei eta 
elkarteei ematea. 

 Kulturarteko bitartekaritza egitea beharrezkoa denean. 

 Burlatako Udalaren Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Alorraren lana jakinaraztea.  

Neurri horiek ezartzeko garatzen diren proiektu eta jarduera guztiak zehatz-mehatz ikus 
daitezke Kultura-aniztasun eta Migrazioaren Zerbitzuaren jarduera-memorietan eta liburu 
honen bibliografia atalean erreferentziaturik daude. 
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Dibertsitatea eta biztanleria: hazkundea eta dentsitate demografikoa 
Jendea jatorri eta kultura ezberdinekoa izan ohi da Burlatan, eta hori, herriaren garapenari lotua 
dago. Dibertsitate bereizgarri hori, Nafarroa industrializatzearen ondorioz, herrian gertatuko 
hazkunde demografikoari dago bereziki lotua. Hura, batez ere, 60ko hamarkadan gertatu zen. 
Izan ere, hamarkada hura mugarria izan zen Burlatako biztanle kopuruari begira.  

Grafiko honetan ageri den bezala, 1960tik 1970era, herriko biztanleria ia laukoiztu zen, 3560tik 
13328 biztanle izatera pasatu baitzen. 

1. Grafikoa)(Biztanleriaren bilakaera historikoa (XX.- XXI. mendeak) 

Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko datuak erabilita  

Burlatak kokapen estrategiko berezia dauka, industria erakartzeko gune nagusiaren ondoan 
(Iruña ondoan, alegia), eta hori hazkundearen arrazoietako bat izan zen. Biztanleria handitu 
izanak, ondorio kualitatiboak ez ezik, kuantitatiboak ere izan zituen; osaerari dagokionez, batez 
ere. Jendea hasieran Nafarroako landa-eremuetatik iritsi zen, eta gero, Espainiar Estatuko beste 
herri batzuetatik (Andaluzia, Extremadura, etab.).  

Jatorrian dagoen dibertsitatea nabarmen areagotu da azken hamabost urtean, nazioarteko 
migrazio-aldien ondorioz.  

Arrazoik ugarik eraginda gertatzen dira migrazioak (kulturalak, sozialak, politikoak, ekonomikoa, 
etab.), eta jendeak bizi-baldintza hobeen bila migratzen du. Burlatako bilakaera demografikoari 
(hurrengo grafikoa) erreparatuta, ederki ohartuko gara hazkunde-joera eutsi horretaz.  
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2. Grafikoa)(Burlatako biztanleriaren bilakaera (1987-2017) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko datuak erabilita 

2017ko datuen arabera, 18591 biztanle dira, eta kopuru horrek adierazten du Burlata beste 
mugarri demografiko batetik hurbil dagoela: inoizko biztanleria kopururik handiena gainditzeko 
zorian baitago, urte hartan 18595 biztanle izan baitzituen. Aipatu behar da, halaber, azken 
hamarkada hauetan, emakumeek pisu demografiko handiagoa izan dutela gizonek baino. 
Grafiko honetan, alde hori pixkanaka azken hogei urtean nola areagotu den ageri da. 

3. Grafikoa)(Burlatako biztanleriaren bilakaera (1987-2017) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko datuak erabilita 

Hazkunde hori bere testuinguruan kokatu beharra dago. Grafiko honetan ageri den bezala, 
Iruñeko hedapen demografikoak hazkunde-joera apala baina eutsia erakusten du. 

14017

18595 18591

0

5000

10000

15000

20000

25000

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Burlada/Burlata Lineal (Burlada/Burlata)

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Hombres MujeresGizonak Emakumeak 



 

testuingurua)(dibertsitateen agertokia betidanik)(17 

4. Grafikoa)(Iruñeko biztanleriaren bilakaera (1987-2017) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko datuak erabilita 

Biztanleria kopuruari dagokionez, eta eskura ditugun azken datuen arabera (2017), Burlata 
Nafarroako bosgarren udalerria da biztanle gehien dituztenen artean, eta Iruña, Tutera, 
Eguesibar eta Barañain bakarrik daude aurretik. 

5. Grafikoa)(Nafarroan biztanle gehien dituzten herriak (2017) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko datuak erabilita 

Biztanleria kopuru nabarmena da (18591), lurralde txikian kokatua (2,2 km2); horrenbestez, 
kilometro karratuko biztanle gehien dituzten herrien artean, Burlata Nafarroako hirugarren 
herria da (8334,5). Barañain (14625,0) eta Atarrabia (9331,8) bakarrik daude aurretik. 
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1. Taula)(Nafarroako biztanleria dentsitaterik handieneko herriak (2017) 

UDALERRIAK BIZTANLERIA LUZE-ZABALERA DENTSITATEA 
Barañain 20124 1,4 14374,3 
Atarrabia 10217 1,1 9288,2 
Burlata 18591 2,2 8450,5 
Iruña 197138 23,8 8283,1 
Antsoain 10752 1,9 5658,9 
Berriozar 9874 2,7 3657,0 
Zizur Nagusia 14686 5,1 2879,6 
Uharte 6917 3,8 1820,3 
Lizarra 13707 15,4 890,1 
Beriain 3894 5,3 734,7 

Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko datuak erabilita 

Denborazko serie honek erakusten du nola dentsitatea hazten joan zen poliki-poliki XX. 
mendeko azken hamarkadetan eta XXI.eko lehenbizikoan. Egiaztatu den bezala, igoera migrazio-
fluxuen ondoriozko biztanle hazkundeari dago lotuta. Alderdi hori funtsezkoa da, zeren, hasieran 
behintzat, biztanleria-dentsitatea zenbat eta handiagoa izan, handiagoak baitira herrian bizi 
diren biztanleen arteko harreman aukerak. Hau da, biztaznleria-dentsitatea harremanezko 
dentsitatearekin lotu liteke. 

6. Grafikoa)(Burlatako biztanleriaren bilakaera (1987-2017) 

 
Iturria)(Guk geuk egina, Estatistika Institutu Nazionaleko (INE) eta Nafarroako Estatistika Instituko (IEN) datuak erabilita.  

Demografia eta dibertsitatea elkarri lotzen dituen hasierako argazkia osatze aldera, 
biztanleriaren banaketa adin-tarteen arabera aurkeztu dugu. Espainiar eta atzerritar 
nazionalitateko pertsonen biztanleria-piramideak alderatzean2, ikusten dugu atzerritarrena 

                                                           
2 Hemen, azalpen bat egin beharra dago, txosten osoari ere badagokiona. Nazionalitateak dibertsitatearen zati bat 
bakarrik erakusten du, nazionalitate beraren baitan, kultura eta jatorri ezberdinak izan baitaitezke. Adibidez, espainiar 
nazionalitatea eskuratzeko prozesuetan, jatorrizko nazionalitateari uko egin behar izaten zaio, lurraldeen arteko 
hitzarmenak izan ezean (hitzarmenak dituzte, adibidez, Hego Amerikako herrialdeekin, Andorrarekin, Filipinekin, 
Ekuatore Ginearekin, Portugalekin, sefardiekin, etab.). Horren ondorioz, pertsona horiek espainiar nazionalitatea 
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gazteagoa dela. Izan ere, atzerritar nazionalitateko jendearen adin-tarterik ugariena 35 eta 39 
urte artekoa da bai gizonetan bai emakumeetan; espainiar nazionalitatea dutenen artean, aldiz, 
adin-tarterik ugariena 45 eta 49 urte artekoa da.  

Ildo berean, grafikoan ageri da atzerritar nazionalitateko pertsonen artean, 70 urtetik gorakoak 
oso gutxi direla. Burlatan bizi eta adin horretako espainiar nazionalitatea dutenek, ordea, pisu 
handia dute. Bestalde, gizonezkoen pisu erlatibo handiagoa ikusten da. Hau da, "jatorria" 
(jaiotza herrialdea) aldagaiaren aurrean (eta ondoren ikusiko dugun bezala, gehiago dira 
atzerriko herrialdeetan jaiotako emakumeak), biztanleriaren piramideak erakusten du gehiago 
direla atzerritar nazionalitatea duten gizonak. 

7. Grafikoa)(Burlatako biztanleria-piramidea (espainiar eta atzerritar nazionalitatea) 

 

 Emakumezkoak (atzerritar nazionalitatea)  Gizonezkoak (atzerritar nazionalitatea) 

 Emakumezkoak (espainiar nazionalitatea)  Gizonezkoak (espainiar nazionalitatea) 

Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Laburbilduz, eta egiaztatu den bezala, pertsona horiek, beren dibertsitateaz gain, adin-profila 
ere ekartzen dute, eta hori ona da Burlatako biztanleriaren pixkanakako zahartzeari aurre 
egiteko. 

                                                           
eskuratzen dutenean, ez dira jada agertuko pertsona atzerritarren datuen artean, beste herrialde batean jaioak 
izanagatik ere. Ildo bereko argibidea eman nahian, era berean ez dugu ahaztu behar, nazionalitatea eskuratzeko 
prozesuez haratago, dibertsitateak ere badirela nazioen baitan, baina "nazionalitatea" kategoriak ez du horrelakorik 
agertzen. Ijito herriaren kasua dugu adibiderik argiena, baina hor estaturik gabeko nazioak ere sartuko lirateke. 
Adibidez, marokoar nazionalitatearen baitan saharar jatorriko pertsonak eta Rifetik datozenak ditugu. Horregatik, 
txosten honetan ahal den guztietan “jatorria” kategoria, eta, zenbaitetan, “pertenentzia-sentimendua” 
lehentasunezko analisi-formulak erabiltzen dira, herriko errealitate anitzera ahalik eta zorroztasun handienarekin 
hurbiltze aldera. 
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Dibertsitatea eta migrazioak: iragana eta oraina migrazioei lotuta 
Testuinguratze atal honen hasieran aurreratu dugun bezala, migrazioek eragin garbia izan dute 
eta badute Burlatako osaera anitzean. Izan ere, udalerrian bizi diren biztanle guztien artean, 
ehuneko oso esanguratsu bat jatorriz Nafarroako beste herri batzuetakoak, Estatuko beste 
Autonomia Erkidego batzuetakoak nahiz atzerrikoak dira. Heldu den atalean sakonago aztertzen 
dira herrian egun dagoen dibertsitatea osatzen lagundu duten prozesu guztiak. 

Jatorri ugarietako migrazioak 

Burlata ezaugarri nahiz jatorri ezberdineko migrazioen helmuga izan da. Honako grafikoan ageri 
den bezala, Estatistika Institutu Nazionaleko datuek (2017) adierazten dute Burlatako biztanle 
guztien artetik (18591), 1266 (% 6,8) herrian jaio direla; 11020 (% 59,3) Nafarroako beste herri 
batzuetan jaio dira; 3304 (% 17,8), Estatuko beste probintzia batzuetan, eta 3001 (% 16,1), 
atzerrian. Hau da, biztanleriaren herenetik gora (% 33,9) Nafarroatik kanpo jaio dira.  

8. Grafikoa)(Burlatako biztanleriaren sorlekua 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Denboraren ikuspegitik, Burlatako biztanleen jatorriaren bilakaera xehetasunez aztertzen 
badugu, 2000. urtetik aurrerako serie historikoak erakusten du pisu nabarmena hartu duela 
atzerritar jatorriko biztanleriak biztanleria osoaren baitan, eta pixka bat jaitsi dela beste 
Autonomia Erkidegoetatik etorritako biztanleria.  

Denboraren analisiak, era berean, erakusten digu zertxobait gorantz egin duela Burlatan bizi eta 
Burlatan bertan sortutakoen ehunekoak. Azkenik, azken urteotan, halaber, jaitsi egin da pixka 
bat Burlatan bizi eta Espainiar Estatuko beste probintzia batzuetan jaiotakoen pisua.
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9. Grafikoa)(Burlatako biztanleriaren sorlekua 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Honako irudiotan ikusten den bezalaxe, horren ondorioz, kultur adierazpen ezberdinek osatzen 
dituzte Burlatan egunerokoan egiten diren jarduerak. 

5. eta 6. Irudiak)(Burlatako Udalak antolaturiko kulturarteko jarduerak 

 

Iturria)(Burlatako Udala 

Honako taula hau udal erroldatik hartu dugu (2017ko irailaren 11ko datarekin) eta bi ideia nagusi 
ateratzeko bidea ematen digu. Batetik, biztanleria osoaren bolumenak inoizko kopururik 
handiena gaindituko lukeelako ebidentzia, 19027 biztanle baitira. Bestetik, sorterriari buruzko 
zifra xeheek dibertsitatearen beste ebidentzia bat ematen digute. Datuen arabera, 78 herrialde 
ageri dira biztanleen jatorriari dagokionez. Haien artean, Ekuadorrek dauka biztanle-ehunekorik 
handiena, ia % 3,82 jatorrizko herrialde guztietatik. Gero, Kolonbiak (% 1,64), Errumaniak (% 
1,43), Peruk (% 1,27) eta Bulgariak (% 1,26). 
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2. Taula)(Burlatako biztanleriaren sorlekua 

HERRIALDEA Zk. % 
Espainia 15789 83,03 
Ekuador 727 3,82 
Kolonbia 312 1,64 
Errumania 271 1,43 
Peru 242 1,27 
Bulgaria 239 1,26 
Dominikar Errepublika 101 0,53 
Bolivia 100 0,53 
Maroko 99 0,52 
Portugal 93 0,49 
Senegal 74 0,39 
Txina 69 0,36 
Aljeria 65 0,34 
Moldavia 60 0,32 
Frantzia 58 0,30 
Nigeria 56 0,29 
Venezuela 54 0,28 
Brasil 50 0,26 
Argentina 49 0,26 
Kuba 45 0,24 
Txile 39 0,21 
Ghana 38 0,20 
Ukraina 38 0,20 
Mali 37 0,19 
Honduras 25 0,13 
Errusia 24 0,13 
Italia 20 0,11 
Nikaragua 19 0,10 
Polonia 17 0,09 
Alemania 15 0,08 
Mexiko 14 0,07 
Uruguai 14 0,07 
Pakistan 13 0,07 
Paraguai 13 0,07 
Kamerun 12 0,06 
Mauritania 12 0,06 
Belgika 8 0,04 
AEB 8 0,04 
Ekuatore Ginea 8 0,04 
Australia 6 0,03 
Kanada 6 0,03 

HERRIALDEA Zk. % 
Erresuma Batua. 6 0,03 
Suitza 6 0,03 
Esp. Burujabetzapeko 
lurralde izandakoak 

4 0,02 

Filipinak 4 0,02 
Guatemala 4 0,02 
Kongo 3 0,02 
Costa Rica 3 0,02 
Georgia 3 0,02 
Ginea Bissau 3 0,02 
India 3 0,02 
Liberia 3 0,02 
Siria 3 0,02 
Boli Kosta 2 0,01 
El Salvador 2 0,01 
Gambia 2 0,01 
Irlanda 2 0,01 
Panama 2 0,01 
Kongoko Errep. Dem. 2 0,01 
Thailandia 2 0,01 
Andorra 1 0,01 
Angola 1 0,01 
Aberrigabeak 1 0,01 
Bahamak 1 0,01 
Banglades 1 0,01 
Bielorrusia 1 0,01 
Danimarka 1 0,01 
Dominika 1 0,01 
Etiopia 1 0,01 
Japonia 1 0,01 
Luxenburgo 1 0,01 
Noruega 1 0,01 
Herbehereak 1 0,01 
Txekiar Errepublika 1 0,01 
Sao Tome eta Principe 1 0,01 
Hegoafrika 1 0,01 
Tunisia 1 0,01 
Turkia 1 0,01 
Vietnam 1 0,01 
GUZTIRA 19.017 100,00 

Iturria)(Udal Errolda (2017ko irailaren 11) 

"Sexu" aldagaiari erreparatuta (lehentasunezko dimentsioa da diagnosirako nahiz esku 
hartzeko, bizikidetzarako baldintzak azaltzen dituen faktorea delako), taula honetan ageri da 
emakume gehiago jaio direla Espainiar estatutik kanpo (% 52,7) gizonak baino (% 47,3). Hori ez 
litzateke bakarrik atzerritar jatorriko biztanleen artean gertatuko, eta nolabaiteko lotura izanen 
luke Burlatan bizi den espainiar nazionalitatea duen biztanleriaren sexuen araberako 
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osaerarekin: udal erroldaren arabera (2017ko irailaren 11ko datarekin), Burlatan 8152 emakume 
bizi dira (% 51,6) eta 7637 gizon (% 48,4). 

3. Taula)(Atzerritar jatorriko biztanleriaren sorlekua (sexuaren arabera)

HERRIALDEA Gizonak Emakumeak 
Ekuador 339 388 
Kolonbia 148 164 
Errumania 110 161 
Peru 116 126 
Bulgaria 113 126 
Dominikar Errepublika 54 47 
Bolivia 54 46 
Maroko 48 51 
Portugal 46 47 
Senegal 33 41 
Txina 36 33 
Aljeria 23 42 
Moldavia 25 35 
Frantzia 22 36 
Nigeria 41 15 
Venezuela 24 30 
Brasil 24 26 
Argentina 23 26 
Kuba 25 20 
Txile 22 17 
Ghana 22 16 
Ukraina 17 21 
Mali 20 17 
Honduras 10 15 
Errusia 12 12 
Italia 6 14 
Nikaragua 5 14 
Polonia 11 6 
Alemania 6 9 
Mexiko 11 3 
Uruguai 9 5 
Pakistan 5 8 
Paraguai 5 8 
Kamerun 6 6 
Mauritania 7 5 
Belgika 3 5 
AEB 3 5 
Ekuatore Ginea 4 4 
Australia 3 3 
Kanada 1 5 
Erresuma Batua. 4 2 

HERRIALDEA Gizonak Emakumeak 
Suitza 4 2 
Esp. Burujabetzapeko 
lurralde izandakoak 

2 2 

Filipinak 1 3 
Guatemala 3 1 
Kongo 0 3 
Costa Rica 2 1 
Georgia 1 2 
Ginea Bissau 1 2 
India 1 2 
Liberia 2 1 
Siria 1 2 
Boli Kosta 1 1 
El Salvador 1 1 
Gambia 2 0 
Irlanda 0 2 
Panama 0 2 
Kongoko Errep. Dem. 1 1 
Thailandia 1 1 
Andorra 1 0 
Angola 0 1 
Aberrigabeak 1 0 
Bahamak 0 1 
Banglades 1 0 
Bielorrusia 0 1 
Danimarka 0 1 
Dominika 1 0 
Etiopia 1 0 
Japonia 0 1 
Luxenburgo 1 0 
Noruega 0 1 
Herbehereak 0 1 
Txekiar Errepublika 0 1 
Sao Tome eta Principe 0 1 
Hegoafrika 0 1 
Tunisia 1 0 
Turkia 0 1 
Vietnam 0 1 
GUZTIRA 1527 1701 
EHUNEKOA 47,3 52,7 

 

Iturria)(Udal Errolda (2017ko irailaren 11) 

Maiztasun handieneko berrogei herrialdeak hartzean, ondoren dagoen grafikoak agertzen du 
emakumeak gehiago direla gizonak baino atzerritar jatorriko herrialde gehienetan. 
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10. Grafikoa)(Atzerritar jatorriko biztanleriaren sorlekua (sexuaren arabera)

 

Iturria)(Udal Errolda (2017ko irailaren 11) 

Hainbat nazionalitate ere badira, dibertsitatearen erakusgarri. Udal erroldako datuen arabera 
(2017ko irailaren 11ko datarekin), Burlatan guztira 62 nazionalitate daude.  

Honako taula honetan ageri den bezala, ikusten da halaber atzerriko jaiotza-herrialderik 
adierazgarrienek eta, lehenago, ordezkaritza-hurrenkera honetan eman ditugun horiek 
(Ekuador, Kolonbia, Errumania, Peru eta Bulgaria) beste posizio bat hartzen dutela 
nazionalitatearen ikuspegitik. Horrela, kasu honetan, hurrenkera eta ordezkaritza honelakoa da: 
Errumania, Bulgaria, Ekuador, Kolonbia eta Portugal. Horrek esaten digu atzerritar jatorriko 
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biztanleriak nola lortu duen espainiar nazionalitatea eta, aurreko oin-oharrean esan den bezala, 
kasu motak ezberdinak direla jatorri herrialdearen arabera. Nolanahi ere, ikusten da 
nazionalitateari loturiko dibertsitateak dibertsitatearen zati bat bakarrik erakusten duela, zeren, 
nazionalitate beraren barnean, kultura eta jatorri ezberdinak izan baitaitezke. 

4. Taula)(Nazionalitateak Burlatan 

HERRIALDEA Pertsonak % 
Espainia 17233 90,62 
Errumania 308 1,62 
Bulgaria 256 1,35 
Ekuador 133 0,70 
Kolonbia 97 0,51 
Portugal 83 0,44 
Txina 78 0,41 
Maroko 75 0,39 
Peru 75 0,39 
Nigeria 61 0,32 
Moldavia 55 0,29 
Senegal 55 0,29 
Aljeria 53 0,28 
Ukraina 38 0,20 
Ghana 36 0,19 
Bolivia 32 0,17 
Brasil 27 0,14 
Italia 27 0,14 
Mali 24 0,13 
Venezuela 24 0,13 
Honduras 23 0,12 
Errusia 22 0,12 
Dominikar Errepublika 21 0,11 
Nikaragua 18 0,09 
Polonia 17 0,09 
Argentina 15 0,08 
Kuba 15 0,08 
Pakistan 12 0,06 
Frantzia 11 0,06 
Paraguai 10 0,05 
Txile 9 0,05 
Mauritania 8 0,04 

HERRIALDEA Pertsonak % 
Erresuma Batua 8 0,04 
Kamerun 6 0,03 
Mexiko 6 0,03 
Boli Kosta 3 0,02 
Costa Rica 3 0,02 
Georgia 3 0,02 
Ekuatore Ginea 3 0,02 
Irlanda 3 0,02 
Siria 3 0,02 
Kanada 2 0,01 
AEB 2 0,01 
Filipinak 2 0,01 
Gambia 2 0,01 
Herbehereak 2 0,01 
Uruguai 2 0,01 
Alemania 1 0,01 
Aberrigabeak 1 0,01 
Australia 1 0,01 
Belgika 1 0,01 
Bielorrusia 1 0,01 
Kongo 1 0,01 
El Salvador 1 0,01 
Finlandia 1 0,01 
Ginea Bissau 1 0,01 
Japonia 1 0,01 
Liberia 1 0,01 
Kongoko Errep. Dem. 1 0,01 
Txekiar Errepublika 1 0,01 
Hegoafrika 1 0,01 
Thailandia 1 0,01 
Turkia 1 0,01 
GUZTIRA 19017 100,00 

Iturria)(Udal Errolda (2017ko irailaren 11) 
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Krisi ekonomikoa eta migrazio-zikloaren aldi berria 

Migrazioek ederki adierazten dute fenomeno globalek argi eta garbi dutela bai beren 
adierazpena bai beren zehaztapena toki mailan. Burlatan, aldagai demografikoaren ikuspegitik 
aztertu dugun bezalaxe, logika horiek dibertsitate-iturria izan dira herriarentzat. Horren haritik, 
hainbat ikerlanek diote fase berri bat ireki dela migrazio-zikloan, fluxuak egonkortu izana 
ezaugarri duena. Hori, funtsean, zor zaio sarrera-fluxu direlakoak murrizteari, eta gure 
lurraldean, hori 2008an hasitako krisi ekonomikoaren efektuari lotzen zaio nagusiki.  

Demografia-datuek erakutsi duten bezala, Burlata, eta Nafarroa, oro har, erakarpen gunea izan 
da atzerritar jatorriko jendearentzat, azken bi hamarkadetan, batez ere. Migrazioak zer eragin 
dituzten arrazoien artean daude bai mundu osoko desberdinkeria ekonomikoak, bai jatorrizko 
herrialdeetako zailtasun sozioekonomiko larriak, eta horren ondorioz, jendearen bizi-baldintzak 
hobetzeko itxaropena. Ikuspegi horretatik, lurralderik oparoenak (eta Nafarroan haien artean 
legoke) lehentasunezko helmuga bihurtu ziren migrazio-fluxu kopuru nabarmenarentzat. 

7. Irudia)(Mugazuri industrialdea 

Iturria)(GoogleMaps 

Baina azken urteotan gertaturiko fenomeno sorta batek erakusten du fase berria ireki dela 
migrazio-zikloan, fluxuen egonkortasuna ezaugarri duena. Fase horrek, aldi berean, hiru 
errealitate nagusi izanen lituzke ezaugarri. Alde batetik, eta betiere 1998-2008 hamarkadarekin 
alderatuta, iristen den jende kopuruaren jaitsiera bat, besteak beste, egoera ekonomikoa 
okerragotu izanaren ondorioz (lurraldearen erakarpena mugatzen du, lan-merkatuan sartzeko 
aukera murritzak kontuan izanda). Bestetik, jende gutxiago iritsi da, berrelkartze-prozesu 
gehienak bukatzen joan izanaren ondorioz (Colectivo IOÉ, 2012). Eta azkenik, jende gehiago itzuli 
da jatorrizko herrialdeetara, langabeziak bereziki ukitutako kolektiboa izan delako, eta 
langabeziak berarekin dakarren zaurgarritasunaren ondorioz (Lasheras eta Zugasti, 2010). 
Burlatari dagokionez, migrazio-zikloaren fase berrian gertaturiko fluxuen egonkortasuna zehatz-
mehatz azaldu beharra dago, bi aldagai eragileri erreparatuta: sarrera-fluxuei eta irteera-fluxuei, 
hain zuzen ere. 
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Sarrera-fluxuak: oraindik ere helmuga erakargarria 

Herrian hainbat jatorritatik abiaturik izaniko etorrerak izanen lirateke (Nafarroako beste 
herrialde batzuetatik, Estatuko beste probintzia batzuetatik eta beste herrialde batzuetatik).  

Honako grafiko honetan ederki ageri dira azken urteotan izaniko aldaketa esanguratsuak. 
Lehenik, 2007tik aurrera, jaitsiera nabarmena izan du beste herrialde batzuetatik etorritako 
jende kopuruak (2007an sartu zen inoiz baino jende gehiago, beste herrialde batzuetatik 
abiatuta: 437 lagun, zehazki). Horrek aurreko urteetako goranzko joera hautsi zuen, eta horren 
ondorioz, 2009an, beste herrialde batzuetatik etorritakoak (188) gutxiago izan ziren Estatuko 
beste probintzia batzuetatik iritsitakoak baino (288). Azpimarratu behar da 2014a beste inflexio-
puntu bat izan zela. Izan ere, une horretatik aurrera, jende gehiago hasi zen etortzen beste 
herrialde batzuetatik, eta horren eraginez, 2016an, 250 lagun izan ziren, hau da, gehiago izan 
ziren Estatuko beste probintzia batzuetatik etorritakoak baino (195).  

Bigarrenik, Burlata helmugatzat izaniko migrazio-fluxu handiena Nafarroako beste udalerri 
batzuetatik etorritakoa izan da, jendeak maiz besterik uste arren. Kopuruak 2013an jo zuen goia 
(1006), ziurrenera Erripagaña eta gisako hirigintza-garapen berrien ondorioz, eta gero, kopuruak 
berriz ere behera egin zuen, baina 2015ean berriz ere joera aldatu zen. Dena den, azpimarratu 
behar da talde horren barnean ere badaudela aipatu dibertsitatea aberasten duten taldeak 
(atzerritarrak, ijito etniakoak, etab.) eta herrira bizitzera etortzen direnak, Nafarroako beste 
herri batzuetan bizi ondoren. Estatuko beste probintzia batzuetatik heldu diren pertsonen 
kopuruari dagokionez, etorrera-fluxua egonkorra eta eutsia izan da guk azterturiko urteetan 
(2001-2016).  

11. Grafikoa)(Immigrazioak, jatorrizko lekuen arabera (Burlata, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Azkenik, eta alderaketa egite aldera, Burlatak jasotako immigrazioen errealitateak nola halako 
antzekotasuna du Nafarroa osoan gertatu denarekin. Grafiko honetan, logikak nola partekatzen 
diren ageri da.  
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12. Grafikoa)(Immigrazioak, jatorrizko lekuen arabera (Nafarroa, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Irteera-fluxuak: itzuleraren eragina 

Herritik izan diren irteerak izanen lirateke eta hainbat helmuga dituzte: Nafarroako beste 
udalerri batzuk, beste Autonomia Erkidego batzuk eta beste herrialde batzuk. Hurrengo 
grafikoan jasoa dagoen bezala, Nafarroako beste udalerri batzuetara izaniko irteerek (horiek 
izan baitira ugarienak serie historiko guztian) beheranzko joera txikia agertzen dute gaur egun, 
2001etik 2006ra gorantz jo ondoren, inoizko kopururik handiena izan baitzen (1019).  

Bere horretan iraun dute Estatuko beste probintzia batzuetara joateko irteerek, eta parekaturik 
daude beste herrialde batzuetara joateko irteerekin; azken horiek 2013an jo zuten goia (265) 
eta, ondotik, jaisten hasi ziren (124, 2016an). Arestian azaldu ditugun arrazoiak leudeke atzerrira 
joateko irteera horien atzean. Funtsean, langabeziak eta prekarietate ekonomikoak eragiten 
dute jatorrizko herrialdeetarako itzuleren igoera, krisi ekonomikoak atzerritar jatorriko jendea 
jo baitu bereziki.  

Nabarmendu behar da aipatu itzulera (Borondatezko Itzulera Plana eta gisako neurriak 
gorabehera) ez duela atzerritar jatorriko jende askok aukeratu (Lan eta Immigrazio Ministerioa, 
2012). Badira hainbat arrazoi. Batetik, eta migrazio hori eragin duen zergatietako bati lotuta, 
jatorrizko herrialdeetako egoera sozioekonomikoak oraindik ere nahasiak dira, eta horrek 
irteerak geldiarazteaz gain, beste ideia hau ere indartzen du; hots, itzultzeko erabakiak gehiago 
lotzen zaizkio jatorrizko herrialdeetako egoerari helmugako herrialdeetako egoerari baino 
(Pajares, 2009). Bestetik, logikoa da jendeak errezeloak izatea bere gain hartzeko beste migrazio 
bat egin behar izateak dakarren kostu handia, dela sorlekura itzultzeko, dela aukera handiagoak 
dituzten beste lurralde batzuetara joateko (lan arlokoak, ekonomikoak, etab.). Kostuen artean, 
kostu pertsonalak aipatu beharko genituzke (porrota, frustrazioa, etab.) edota sustraitze edo 
finkatze prozesuak hautsi izanaren kostuak. Ildo horretan, badira aingura ahaltsuak harrera-
lurraldearekin, hala nola egoitza iraunkorrerako txartelaren jabe izatea, eta askotan, espainiar 
nazionalitatea edo nazionalitate bikoitza eskura izatea. Horren ondorioz, Nafarroari soilik 
gagozkiolarik, eta 2010ean immigrazioaz Nafarroan egindako inkestaren arabera, atzerritar 
gehienek bertan gelditu nahi zuten, krisiaren eragina handia izan arren (Martínez de Lizarrondo, 
2010). Hala ere, krisi-egoera luzeak sortutako begi-bistako eragin kaltegarriak handiak izanik ere, 
mantendu egiten da finkatzea lehenesten duen logika; horrenbestez, horrek berresten du jatorri 
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eta kultura dibertsitate hori kudeatu beharra; eta aurreko ataletan ikusten joan garen bezala, 
Burlatako bereizgarrietako bat da.  

Itzulera-logikez gain, beste herrialde batzuetaranzko irteerak ere hartu beharko lirateke aintzat, 
hots, lan-jarduera berrietan aritzeko aukera ematen duten migrazio-sareak dituztenetarantz. 
Era berean, atzerrira doazenen artean, gazte jakin batzuk leudeke; zehazki, krisiaren ondorioz, 
lan-munduan sartzeko zailtasunak ikusirik, beste herrialde batzuetan lan-aukerak bilatu behar 
izan zituzten gazteak. 

13. Grafikoa)(Emigrazioak, helmugako lekuen arabera (Burlata, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Azkenik, eta alderaketa egite aldera, Burlatatik abiatutako irteeren errealitateak nola halako 
antzekotasuna du Nafarroa osoan gertatu denarekin. 

14. Grafikoa)(Emigrazioak, helmugako lekuen arabera (Nafarroa, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 
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Laburpena: migrazio-saldo positibo baterantz 

Egiazkotzat jo daiteke fluxuak egonkortu direla; krisi ekonomikoa hasi zenez geroztik, batez ere. 
Horri eusteko, Burlatako migrazio-saldoa aztertuko dugu.  

Migrazio-saldoa kalkulatzeko, Burlatara iristen diren pertsonen kopurua (biztanleria 
immigratua) ken herritik alde egiten duten pertsonen kopurua (biztanleria emigratua) egin 
behar da. Pertsona immigratuak gehiago direnean emigratuak baino, migrazio-saldoa positiboa 
da. Baina, herritik alde egiten duten pertsonak gehiago badira herrira etortzen direnak baino, 
migrazio-saldoa negatiboa da.  

2003tik 2008ra, salo positiboa izan genuen; eta 2004a mugarri izan zen, (218 lagun iritsi 
baitziren); 2008tik aurrera, ordea, migrazio-saldoa negatiboa izan zen, 2012ra arte. Burlatak 
egun duen goranzko joera, hain zuzen, urte horretan hasi zen. Migrazio-saldoa gero eta gorago 
doala nabarmendu behar da. Izan ere, 2016an gainditu egin baitira (278rekin) "etorrerako" 
garaietan identifikatu diren balioak. 

15. Grafikoa)(Migrazio-saldoa (Burlata, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Interesgarria da, halaber, nazioarteko migrazio-mugimenduei erreparatzea. Kontuan hartu 
behar da herrialdeen arteko migrazio-mugimenduak direla, horietan ari diren pertsonen jatorri 
nazionala alde batera utzita. Beraz, hori oinarri harturik, nazioarteko migrazio-saldoa kalkulatu 
daiteke. Arestian azaldu dugun migrazio-saldoak bezala, nazioartekoak ere irteeren eta sarreren 
arteko erlazioa erakusten du, hots, helmuga eta jatorria herrialdeen artean gertatzen direnak.  

Honako grafiko honek erakusten du nazioarteko migrazio-saldoak dimentsio positibo hori duela 
(126). Hau da, handiagoa da beste herrialde batzuetatik abiatzen den immigrazio kopurua (250) 
beste herrialde batzuetara abiatzen den emigrazioena baino (124). 
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16. Grafikoa)(Nazioarteko migrazio-saldoa (Burlata, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Azkenik, berriz ere, eta alderaketa egite aldera, Nafarroa osoko egoerari erreparatuko diogu 
testuinguratze ariketa bat egiteko. Honako grafiko honetan ageri den bezala, Nafarroako joerak 
beheranzko joera agertzen du, baina azken urteotako proiekzioa goranzkoa izan da nabarmen, 
Burlatan bezala. 

17. Grafikoa)(Migrazio-saldoa (Nafarroa, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 
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Dibertsitatea eta gizarte-haustura: mehatxua herritar izaerarentzat  
Aurreko ataletan zehatz-mehatz azaldu dugu hala herriaren jatorri anitza nola migrazio-
mugimenduek hartan izaniko eragina eta, horren ondorioz, behar-beharrezkoa dela egoera hori 
aintzat hartzea elkarbizitzarako agertokira iristeko.  

Dena dela, arlo honetan egin daitezkeen hurbilketa eta esku-hartze guztien gainetik, ez daiteke 
oinarrizko premisa bat baztertu elkarbizitza lortuko bada: hots, espazio horietan bizi den 
jendeak erabat eskuratu behar du herritar izaera. Hain zuzen ere, baldintza hori ez daiteke lortu 
beti, lan honen jarduketa-esparrua gainditzen duten egiturazko baldintzek eraginda. Hala ere, 
alderdi horiek ez dira baztertu diagnosiaren azterketatik, eragin argia baitute jendearen bizi-
baldintzetan (legezko egoera, lan-merkatura sarbide mugatua izatea, etab.).  

Baldintza horien artean, jatorrien aniztasunak eta dibertsitate etnikoak eragin garbia dute 
herritar izaera eskuratzeko unean. Adibidez, gure lurraldean beti dibertsitate hori adierazi duten 
bi taldeek (jatorri atzerritarra dutenak eta ijito jendea) agerian jartzen dute gizarte-egituran maiz 
duten leku zaurgarria. Izan ere, oraindik ere hainbat fenomenok trabatzen dute jendea 
gizarteratzeko prozesuen garapena eta, horren ondorioz, desberdintasunak areagotzen dituzte. 
Horien artean daude gabezia ekonomikoak, izaera etniko edo migratzailetik heldu den estigma 
(Goffman, 1990), haien kokapena alteritateespazioan (Simmel, 1986) edo outsider jotzen direla 
(Elias y Scotson, 1994). Baldintza horiek, gainera, metagarriak izan aitezke. Hau da, faktore 
horiek desberdintasuna eragiten duten beste dimentsio klasiko batzuekin batera gertatzen 
badira (generoa, gizarte-klasea, adina, etab.), efektua larriagotuko da. Adibidez, desabantaila 
egoerak esponentzialki handituko litzateke jatorri atzerritarreko emakume ijitoaren kasuan. 
Esan behar da, gainera, desberdintasuneko ardatzen bidegurutze horrek efektuak metatzeaz ez 
ezik, efektu horiek berariazko moduetan konbinatzen direla, eta egoera bakoitzak ulertze eta 
jarduketa ezberdinak behar ditu: desberdintasuna handitzen da eta, gainera, kasuen arabera, 
desberdintasunaren ezaugarriak eta baldintzak arras ezberdinak dira. 

8. Irudia)(Graffitia Burlatako pareta batean  

Iturria)(Geuk egina 

Horrelako oztopoak eguneroko errealitateak osatzen dituzten fenomenoetan gauzatzen dira. 
Adibidez, talde batzuek sarbide mugatua dute arlo politikoan (boto eskubide aktiboa eta pasiboa 
ukatzen edo mugatzen zaie), etxebizitzetan (lurraldean etengabe egon beharra) edo lan arloan 
(talde horien langabezia tasak nabarmen handiagoak dira gainerako biztanleen artekoak baino; 
sektore jakin batzuetan aritzen dira gehienik, behin-behinekotasunean eta lanaldi partzialetan; 
edo arautu gabeko ekonomikoetan, edota mugatua dute sarrera; adibidez, atzerritarrek ez dute 
funtzionario izaterik). Eta, berriz ere, metatu egin daitezke, arestian aipatu ditugun baldintzekin 
bezala.  
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Horri guztiorri erantsi behar zaio, maiz, eta arestian aipatutako prozesu baztertzaile horien 
eraginez, talde horiek (biztanleria migratzailea, bereziki) "gizartean minorian daudela, 
biztanleria natiboak dituen ikuspuntuekiko" (Colectivo IOÉ, 2012: 165). Beraz, askotan, eta zer 
migrazio-eredu garatu den alde batera utzita, migratzaileak desberdinkeria handiko posizioetan 
daude, "autoktono" gisa kalifikatu ohi den biztanleriaren aldean3.  

Horren ondorioz, kolektibo migratzailearen segmentu nabarmen batek zaurgarritasun-
prozesuak pairatzen ditu, eta gaur egun, areagotu egin dira, oraindik ere krisi ekonomikoaren 
efektuek bere horretan dirautelako. Horrek guztiak, maiz aski, pobrezia eta gizarte-bazterketa 
eragiten ditu. Hau da, atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko nabarmen batek eragotziak ditu 
ongizatea eskuratzeko aukerak (Lasheras eta Zugasti, 2010). 

Aurreko atalaren datu nagusiak hona ekarrita, ikusten da ehuneko nabarmen batek espainiar 
nazionalitatea eskuratu duela. Izan ere, 2017ko erregistroen arabera (INE eta irailaren 11ko udal 
errolda), eta taula honetan ageri denez, Burlatako biztanleriaren % 16,1S atzerrian jaioa zen, 
baina % 9,4k zuen atzerriko nazionalitatea.  

5. Taula)(nazionalitatea eta jaiolekua 

 
Nazionalitatea (Errolda, 2017-09-11) Jaiolekua (INE, 2017) 

Espainiarra Atzerritarra Espainia Atzerritarra 

Biztanleria 17233 1784 15590 3001 

% 90,6 9,4 83,9 16,1 

Iturria)(Guk geuk egina, Estatistika Institutu Nazionaleko (INE) eta Nafarroako Estatistika Institutuko (IEN) datuak erabilita. 

Atzerritar jatorriko pertsonentzat, espainiar nazionalitatea (edo nazionalitate bikoitza) 
eskuratzea aurrerapausoa da oro har herritartasuna eskuratzeko (nazionalitatea baita lege-
estaturik gorena eskubide aitortuei dagokienez); hala ere, ez dira desagertzen aurretik aipatu 
ditugun oztopo eta baldintza asko. Aintzat ere hartu behar da herritar izaerari lotuta dauden 
eskubide batzuk eskuratzeko bide nagusia (osasun sistemak, gizarte-babeserako sistema, etab.). 
Horren haritik, erroldatzea da gure erkidegoan, eta hortaz, baita Burlatan ere, zerbitzu sorta hori 
eskuratzeko atea.  

Grafiko honetan, udal erroldako datuen arabera, ageri da noiz erroldatu ziren 2017ko irailaren 
11ko erroldan erroldaturik ageri diren pertsonak (Espainian jaio ez direnak). Ikusten denez, 
Espainian jaio ez diren pertsonen erroldatze-datak, eta gaur egun Burlatan bizi direnak, azken 
urteetan metatuak daude, bereziki. 

                                                           
3 Txosten honetan, eta Burlatako jatorrietan betidanik izan den dibertsitateari erreparatuta, "biztanleria autoktonoa" 
kontzeptuaren ordez hauxe erabiliko dugu: "Nafarroan eta Espainiar Estatuko hainbat herritan jatorria duen 
biztanleria". Izen horrek bi helburu ditu. Batetik, "autoktono" nozioak herrian diren dibertsitate guztiak (historikoak 
eta egungoak) adierazteko dituen mugak gainditzea. Bigarrenik, dikotomia eta dualizazio soziala sustatzen duten 
izenak ez erabiltzea; esate baterako, kasu honetan, "biztanleria autoktonoa" eta "biztanleria atzerritarra". 
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18. Grafikoa)(Espainian jaio ez direnen erroldatze-data eta kopurua (Burlata, 1996-2017). 

 
Iturria)(Geuk egina, udal erroldako datuak erabilita (2017ko irailaren 11). 

Azkenik, Nafarroako Estatistika Institutuak beste herrialde batzuetan jaio eta immigratu duten 
pertsonez emaniko datuak ekarriko ditugu.  

19. Grafikoa)(Immigrazioak beste herrialde batetik (Burlata, 2001-2016) 

 
Iturria)(Geuk egina, Nafarroako Estatistika Institutuko (INE) datuak erabilita. 

Ikusi den bezala, dibertsitatea ez dago gizartearen sektoreak zaurgarritzen direneko logiketatik 
kanpo. Txosten honetan bildua dagoen diagnosian bezala, horrek nabarmentzen du aldagai 
sozioekonomikoen gainean arreta jarri beharra. 
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Dibertsitatea eta gizarte-kohesioaren bultzada 
Kolektibo immigratzaileak, birkonfigurazio sozioekonomikoari eta politiko-instituzionalari 
laguntzeaz gainera, jatorrizko kulturako alderdi batzuk erreproduzitzen dituzte iritsi diren 
lekuan. Horrek bi interpretazio ditu: batetik, haien identitatea galtzeko arriskutik defendatzeko, 
eta bestetik, bazterketa arriskutik babesteko estrategia gisa. Logika horiek haien identitate 
nazionala, ohiturak, jaiak eta ospakizun erlijiosoak mantentzen, berrezartzen eta birsortzen 
dituzte. Baina berezitasun batekin, hots, harrera-testuinguruetara egokitu behar dira, eta aldi 
berean, desberdintze-prozesuak sortzen dituzte kolektibo migratzailearen baitan (Entrena-
Durán 2012: 17).  

9. Irudia)(Kultur aniztasuna Burlatan 

Iturria)(Burlatako Udala 

Dibertsitatearen adierazpenak asko dira eta, gainera, areagotu egiten dira, jatorriko lekuak eta 
kulturak aintzat hartzean, nazionalitatearen aldagaiaz harata. Ricard Zapata-Barrero 
irakaslearen hitzak hona ekarrita, “gizarte eta kultura nagusien kultura politikoa partekatzen ez 
duten nazio minoritarioetako gizarteak izan daitezke estatuen baitan, eta, beraz, etorkinak 
etortzeak eta geratzeak hainbat motatako eraginak ditu” (Zapata-Barrero, 2008: 14). 
Dibertsitate horren baitan hizkuntzari buruzkoa ere badago, eta, Nafarroaren kasuan, euskara 
lurraldeko hizkuntza ofizial gisa. 

Laburbilduz, Burlata betidanik dibertsitateari lotuta egon da, eta migrazio-mugimenduen 
ondorioz, jendearen jatorriak eta kulturak era askotakoak dira. Horrek herri barneko eguneroko 
harremanetan du eragina. Horren ondorioz, bai dibertsitateak, bai elkarbizitzak (agiri honetan 
bildutako diagnosiaren ardatzak) funts teoriko zehatza behar dute, eta hori ondorengo atalean 
azalduko dugu. 
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funtsa)(dibertsitatea eta elkarbizitza eguneroko espazioan 

Diagnosiaren ikuspegi teorikoa frogatua dago bai estatu mailan bai toki mailan. Asmoa izan da 
esparru erabilgarri bat ematea, espazioetako eguneroko harremanak aztertzeko; Burlatan, hain 
zuzen. Arestian zehatz-mehatz azaldu dugun bezala, espazio horien ezaugarria dibertsitate 
esanguratsua da (jatorrietan, kulturetan, hizkuntzetan, erlijioetan, sexu-identitatean, etab.), bai 
eta multikulturizazio-prozesu bizietan ere.  

Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Migrazioa eta kulturaniztasuna programaren zuzendari eta 
Antropologia Sozialeko irakasle titular den Carlos Giménez Romeroren proposamenean 
oinarritzen da lan honen planteamendu teorikoa. Analisi-proposamena “Convivencia: 
Conceptualización y sugerencias para la praxis” artikuluan gauzatzen da, eta, han azpimarratzen 
denez, elkarbizitza aintzat hartzea da tokiko agertokietan aniztasuna egoki kudeatzeko gakoa, 
eta kontzeptualizazio honen bidez lantzen da.  

Elkarbizitza, koexistentzia eta etsaitasuna: kontzeptuak zedarritzea 
Carlos Giménezek (2005) gizarte-erlazioetan gerta daitezkeen hiru egoera jaso zituen: 
elkarbizitza, koexistentzia eta etsaitasuna. Giménezen oinarrizko proposamenean (2005) 
oinarrituta, Burlatan garatu den diagnosiak hiru soziabilitate-mota horien definizioan kontuan 
izan dituen ezaugarri nagusiak zehazten dira. 

 Elkarbizitza: Batez ere harreman positiboak izaten diren egoera. Hau da, onarpena, 
errespetua, konfiantza eta komunikazioa dago espazio berean bizi diren pertsonen 
artean. Ez du esan nahi gatazkarik ez dagoenik. Hala ere, gatazkak daudenean, bake 
bidez konpontzen saiatzen dira. 

 Koexistentzia: Pertsonak edo taldeak espazio berean bizi direnean baina ia harremanik 
ez dutenean gertatzen da; harremanak izatekotan ere, azalekoak edo indargeak izaten 
dira. Halako egoeretan gatazkak oso gutxitan gertatzen dira, ez baita izaten eguneroko 
interakziorik. 

 Etsaitasuna: Pertsonen arteko harreman negatiboak nagusi diren agertokia. Egoera 
horietan ohikoak izaten dira gaitzespena, diskriminazioa, segregazioa, bazterketa, 
irainak, mehatxuak, erasoak, etab. Zenbait arrazoi direla medio ager daitezke gatazka 
horiek, hala nola jatorrizko nazionalitatea, etnia, itxura, sexu-identitatea, etab.  

6. Taula)(Hiru soziabilitate-mota posibleen laburpena 

ELKARBIZITZA KOEXISTENTZIA ETSAITASUNA 

Harreman onak daude, eta, 
arazoren bat dagoenean, 
baketsuki konpontzen da. 

Ia ez dago harremanik, baina 
jendeak bizitzen uzten dio elkarri, 
elkar errespetatzen dute, eta ia ez 

dago gatazkarik. 

Tentsioa dago, eta etsaitasuna. 

Iturria)(Geuk egina, Giménezen ekarpenak erabilita (2005) 

Kontzeptualizazio horren arabera, abiapuntuko hipotesi gisa esan daiteke Nafarroa osoan 
koexistentziako maila ona izan dela, etsaitasun-adierazpen gutxirekin (latente dauden arren) 
Lasheras eta Andueza, 2018, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d). Hau da, ez da elkarbizitza lortu, 
integrazioaren eta kulturartekotasunaren adierazpenik handienaren ikuspegitik (Giménez, 
2005). Kontzeptu horien esparrutik beretik, esan behar da, halaber, ez dela muturreko 
etsaitasun-adierazpenik izan. 
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Lehenago ikusi dugun laburpen-taula erreferentzia hartuta, Nafarroako lurralde gehienetan 
koexistentziako egoera bat gailentzen da, non “ia ez [bait]dago harremanik, baina jendeak 
bizitzen uzten dion elkarri, elkar errespetatzen duten, eta ia ez dagoen gatazkarik”. 

10. Irudia)(Burlatako Udalak antolaturiko kultur ekitaldia 

Iturria)(Burlatako Udala 

Carlos Giménezek ezarritako funts teorikoak baditu hiru alderdi egoki, eta egokiak dira Burlatan 
garatu den prozesuan erabiltzea. 

Lehenik eta behin, proposamena elkarbizitza/gatazka dualtasun tradizionaletik urruntzen da. 
Koexistentzia tarteko kategoriatzat hartzen denez, frogatzen da elkarbizitzarik ezak ez dakarrela 
nahitaez gatazka. Aitzitik, eta aurreratu den bezala, gehienetan nagusi izaten dira gatazkarik 
gertatzen ez dien egoerak.  

Bigarrenik, hiru soziabilitate-motak arketipoak edo mota idealak dira. Hau da, ez dira beti bere 
horretan gertatzen, baizik eta zenbait maila eta fasetan, zeinak aldagaien mende baitaude, 
denboraren mende, adibidez. Ikuspegi horretatik, espazio edo lurralde berean (hiria, herria, 
auzoa, komunitatea, etab.) hiru motetako elementuak aurkitu daitezke.  

Hirugarrenik, eta azkenik, eredua dinamikoa da. Hiru mota horiek (elkarbizitza, koexistentzia eta 
etsaitasuna) bilaka eta eralda daitezkeen faseak dira. Hau da, harremanak hobetzen edo 
okerragotzen direnean, gerta daiteke deskribatutako eredu batetik bestera igarotzea. Aldatzeko 
aukera hori, hain zuzen, hartu du lan honek ardatz egituratzaile gisa, eta atal honetan zehaztua 
dago.  
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Dinamismoa eta eraldakuntza: aldaketarako proposamenak sortzen 
Adierazi dugunez, arketipo idealak (elkarbizitza, koexistentzia eta etsaitasuna) aldatu egin 
daitezke. Proposamenaren egileak dioen gisan, “kanpo-eraginen eta barne-dinamiken 
konbinazioaren eta atzeraelikaduraren” ondorioz gertatzen dira aldaketa horiek (Giménez, 
2005). 

Kanpo-faktoreen adibide izango lirateke, besteak beste, aldaketa ekonomikoak, politikoak eta 
legegintzakoak eta gatazka etnikoak. Krisialdi ekonomikoa, adibidez, kanpo faktoreetatik 
eratorritako eragin potentzial horren adibide garbia izan da (eta egun oraindik ere bai).  

Barne-faktoreak izango lirateke, aldiz, beste fenomeno hauek: pisu soziodemografikoaren 
alderantzikatzea, tokiko boterearen gauzatze zehatzak, toki-gatazka espezifikoak, etab.  

Giménezen proposamenak (2005) faktore eragile guztiak aztertu dituenez, aukera ematen du 
eragileak, bultzatzaileak eta mehatxuak identifikatzeko estadio batetik besterako pasabideetan. 
Horrek justifikatzen du hasierako diagnosiak Burlatako testuinguru orokorrari erreparatzea.  

Baina estadio batetik bestera pasatzeko parada horrek ematen du halako aukera nabarmen bat: 
izan ere, aldaketak eraginen dituzten estrategiak sortu eta garatzeko bidea ematen du. Beraz, 
diagnosia abiaburutzat erabiltzeko aukera ematen du, gizarte eragileak elkarbizitza-estadiorantz 
dinamizatzeko. Hortik heldu zaio Udal Ekintza Plan baten proposamenarekin duen lotura, 
kulturarteko elkarbizitza hobetze aldera.  

Irudi honetan bereizten dira harreman-tentsiorik handieneko agertokietatik (etsaitasuna da 
horren adierazpen gorena) harremanak bakebidean kudeatzeko beste egoera batzuetara 
pasatzeko (igotzeko edo hobetzeko) aukerak. Azken egoera horiek elkarbizitzaren bidez 
irudikatuta daude). Dena den, aintzat hartu beharra dago pasaera hori alderantziz ere gerta 
daitekeela. Hau da, ez bazaie gatazkei erantzuten edo gaizki kudeatzen badira, harremanak 
okerragotu daitezke. Bi agertokietan nabarmena da esku-hartu beharra. Hau da, dimentsio 
eraldatzailea nabarmentzen da.  

1. Ilustrazioa)(Analisi-eredu dinamikoa  

 

 
 

Iturria)(Geuk egina, Giménezen ekarpenak erabilita (2005) 

Laburbilduz, ondoren zehazturik dagoen bezalaxe, lan honen ikuspegia funtsean praktikoa da. 
Gainera, parte-hartzailea eta proposatzailea denez, Burlatako biztanleen arteko harremanak 
eraldatzeko eta hobetzeko ardatz nagusietako bat da. 
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helburuak)(ikerketa eta ekintza bateratzen  
Taula honetan, prozesu osorako planteatuak zeuden helburu orokor eta berariazkoak ageri dira 
(diagnosi honen ondoko faseak barne). 

2. Ilustrazioa)(Helburu orokor eta berariazkoak  

HELBURU OROKORRAK HELBURU ZEHATZAK 

1. Udalerriko 
dibertsitatearen eta 

elkarbizitzaren diagnosia 
egitea 

1.1. Soziabilitate-mota idealak (elkarbizitza, koexistentzia eta etsaitasuna) 
erabiltzea Burlatako errealitatea identifikatzeko eta definitzeko 

1.2. Immigratzaileen bizi-baldintzak, ondasun eta zerbitzuetarako sarbidea, 
eskubideak eta bermeak aztertzea eremu hauetan: lanekoa, ekonomikoa, 
politikoa, hezkuntzakoa, etxebizitzaren alorrekoa, osasungintzakoa, 
harremanezkoa, identitarioa eta sinbolikoa 

1.3. Herrian bizi diren taldeen arteko onarpen/gaitzespen harremanak 
aztertzea. 

1.4. Elkarbizitzaren ahulguneak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak 
identifikatzea metodo parte-hartzaileen bidez. 

1.5. Jatorri ezberdineko emakumeen berariazko errealitatean sakontzea, 
genero-ikuspegitik.  

1.6. Burlatako errealitatearen gaineko definizio partekatu bat hitzartzea. 

1.7. Diagnositik ateratako eskaerak eta hobetzeko nahiz esku hartzeko 
proposamenak sistematizatu eta bideratzea 

1.8. Herritarrak dibertsitateaz sentsibilizatzea.  

2. Elkarbizitza-baldintzak 
partaidetzaren bidez 

hobetzea 

2.1. Prozesuan ari diren pertsonen harremanetarako, azterketarako, 
proposamenak egiteko, kudeaketarako eta partaidetzarako ahalmena 
areagotzea, bai eta hedaduraz, Burlatako herritarrena ere.  

2.2. Herriko dibertsitateen balioa nabarmentzea (etnikoak, kulturalak, 
hizkuntza arlokoak, etab.). 

2.3. Kulturartekotasunaren alde egitea, baliozko identitate-esparru gisa. 

2.4. Burlatako gizarte-eragileen eta erakundeen bitartekari-papera indartzea. 

2.5. Herrian diren dibertsitateak agertzeko moduko topalekuak sortzea.  

2.6. Burlatako auzokideen bizi-baldintzak hobetuko dituzten (betiere aukera-
berdintasunean) ekimenak sustatzea. 

2.7. Sarean lan egitea eta dauden baliabideak baliatzea. 

2.8. Ekintza Planerako proposamen bat prestatzea, Burlatako herritarren arteko 
elkarbizitza hobetzeko estrategiak taxututa.  

3. Bokazio iraunkorreko 
egitura autonomoak 

sortuko dituen prozesu 
parte-hartzaile bat 

bultzatzea 

3.1. Gizarte-eragileak proposatzen diren dinamika parte-hartzaileen sorreran 
identifikatu eta inplikatzea.  

3.2. Elkarbizitzaren aldeko lan-egitura egonkorrak sustatu edo bultzatzea.  

3.3. Elkarbizitzaren aldeko Ekintza Planerako proposamenean bildutako 
ekintzak abiaraztea.  

3.4. Prozesuaren eta hartatik eratortzen diren proiektuen plangintza 
estrategikoan aholku ematea. 

Iturria)(Geuk egina
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metodologia)(diseinatu, ikertu eta parte hartu, gauzak eraldatze aldera 

Lanerako ezarri diren helburuek beharturik, metodologiak funtsezko alderdietako bat izan behar 
zuen. Gainera, baldintza teknikoen pleguari erantzunez, huraxe antolatu beharra zegoen, 
"dibertsitatea demokratikoki kudeatzeko eredu berri bat abian jartzeko".  

Ezaugarriak eta dimentsio nagusiak 
Erabili dugun metodologia-esparruak (funts teorikoan oinarritua) ezaugarri edo oinarrizko 
dimentsio jakin batzuk erabili ditu lana zehazteko. Hona hemen, labur azaldurik:  

 Tokikoa/Unibertsala: Burlatan era askotako dibertsitateak daude; beraz, lanaren ardatz 
nagusia da. Horren ondorioz, herriaren berezitasunak (demografikoak, instituzionalak, 
historikoak, etab.) bereziki hartu dira aintzat metodologiaren garapenean. Tokikoaren 
protagonismoarekin batera, metodologian unibertsaltasuna txertatu dugu, eta bat 
heldu da Burlatako Udalaren Kultur Aniztasuna eta Migraziorako Zinegotzia sortzeko 
arrazoiarekin: hots, herritar guztien artean elkarbizitza egokia sustatzea, jatorria alde 
batera utzita herritarrek oro eskubide, betebehar eta aukera berdinak eskura ditzan.  

 Kolektiboa/Komunitarioa: herri osoari dagokion gizarte-errealitate gisa, elkarbizitzaren 
analisia Burlatako herritar guztiengana hurbildu beharra dago. Logika hori 
metodologiaren garapenean da nagusi eta topaleku ez-probableak4 eta dinamika parte-
hartzaileak bultzatuz gauzatzen da, pixkanaka gero eta jende gehiago engaiatzen 
dutenak. Topaleku horietan, errespetuz, elkar ulertuz eta elkar aintzat hartuz, eta plegu 
teknikoak adierazten zuen bezalaxe, jendea elkarganatzeko elementu positiboen 
identifikazioa eta sustapena bilatzen da, elkarbizitza aniztasunean oinarritutako 
elkarbizitza bermatze aldera.  

11. Irudia)(Burlatako karrika 

Iturria)(Geuk egina 

                                                           
4 Giménezek (2015) azpimarratzen du besteak beste honakoa lortu beharko dela elkarbizitza, herritarra izateaz gain, 
kulturartekoa ere izanen bada: hots, “harreman-leku «ez-probableak sortu behar dira», John Paul Lederachek 
planteatzen duen bezala, hau da, halako lekuak sortzea, non, oro har elkar ikusten ez duten eta elkar harremanetan 
sartzen ez diren pertsonek gauzak partekatu, trukatu, lankidetzan aritu edo elkarrekin ikasi ahal izan dezaten”. 
Metodologiaren garapenean barna ikusiko den bezala, logika ikertua ekiteko molde horrekin konbinatu da. 
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 Partaidetza/Elkarlana: garatu den lanak tresna batzuk baliatu ditu, hasieratik, eta eskari 
teknikoaren helburuei erantzunez, herritarrak prozesuaren ardatz aktiboa izateko. Hau 
da, “ikerlana, ikertu beharreko kolektiboen beraien partaidetzan oinarrituta” 
(Villasante, 2000: 23), metodologiaren garapenak guztiendako helmuga eta helburuak 
lortzea sustatu du. Elkarbizitzaren kudeaketa egokia helburu nagusietako bat denez, 
dinamika parte-hartzaileak funtsezko jarduerak dira xede horri begira.  

 Proposatzailea/Adierazlea: metodologiaren garapenean erabilitako teknika guztiek 
dimentsio proposatzaile garbia dute. Hau da, helburutzat dute, logika parte-
hartzailearen bidez, diagnosiak proposamen eta ekarpen multzo bat jasotzea, Burlatako 
Elkarbizitzaren aldeko Udal Ekintza Planerako proposamen bat taxutze aldera, denen 
artean egindako lanaren emaitza izan dena.  

 Eraldatzailea/Emantzipatzailea: inguru hurbilenaren aldaketan laguntzea 
metodologiaren oinarrizko printzipioa da. Izan ere, sentsibilizazio eta prestakuntza 
prozesuen bidez, elkarbizitzarako espazioak sortuz, tresna praktikoak emanez eta 
dibertsitateen aitortza praktikoa eginez (kultura eta hizkuntza arlokoak, etab.), xedea da 
"emaitza fidagarriak eta erabilgarriak lortzea egoera kolektiboak hobetzeko" (Villasante, 
2000: 23). Horren haritik, Burlatako dibertsitatea salbuespenik gabeko 
herritartasunaren sustraia da, arreta berezi jarrita beti zaurgarriak izan diren 
kolektiboetan; hala nola, emakumeengan, etorkinengan, etab. Etorkizunean Burlatako 
Bizikidetzaren aldeko Udal Ekintza Plana abian jartzea borondate eraldatzaile eta 
emantzipatzaile horren mugarria da.  

 Gogoetatsua/Dialektikoa: metodologia ez da aurre-finkaturiko erantzunetara iristeko 
bidea. Haren xedea baita elkarrizketa eta hausnarketa bultzatzea, identifikatzen diren 
berariazko arazoei irtenbide kolektiboak bilatzeko. Gainera, parte-hartzaileak diren 
heinean, eta prozesuan bertan sortzen diren elkarrekiko konfiantzetan oinarriturik, 
ekintzak egoera zehatzera doitzeko bidea ematen du (Villasante, 2000).  

 Zeharkakoa/Integrala: egindako jarduketen erreferentzia garbienetako bat 
zeharkakotasuna da (jarduketak aurkeztu den proposamenena bilduak daude, eta plegu 
teknikotik hitzez hitz hartuak): "Udaleko gainerako alorretatik (kultura, kirola, jaiak, 
hezkuntza, gazteria, euskara, berdintasuna, merkataritza, etab.) bultzatu eta abiarazten 
diren gainerako politikek eta jarduketek dibertsitatearen ikuspegia berma dezatela 
lortzea, bai eta politika eta jarduketen xede diren herritar guztien eskubideen eta 
aukeren berdintasuna ere, herritarrak nondik etorri diren edo zer jatorri duten alde 
batera utzita". 

12. Irudia)(Burlatako Udala 

Iturria)(Geuk egina 



 

42)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Erreferentzia-esparru komuna 
Egin den lanak prozesuaren talde eragileak beste herri batzuetan egindako ibilbidea du oinarri. 
Hona haren zigilua: Navarracon)(vive / Nafarroanelkar)(bizi. Aldez aurreko esperientzia hori aukera 
izan da proiektua molde partekatuan oinarritzeko, baina era berean proiektuaren 
berezkotasunari erantzun behar zitzaion. Horregatik, eta ondoren ageri den bezala, irudi 
pertsonalizatu bat sortu zen, berehala identifikatzeko modukoa, eta prozesuak eragiten dituen 
dinamika guztiak batzeko.  

3. Ilustrazioa)(Proiektuaren izena eta irudi grafikoa: Burlata eta Nafarroa 

Burladacon)(vive  Burlatanelkar)(bizi 

Navarracon)(vive  Nafarroanelkar)(bizi 
Iturria)(Geuk egina 

Esparru orokorraz gain, proiektuak Burlatako eraikuntza-elementurik esanguratsuenetako 
batzuk hartu zituen irudi bat osatzeko, hainbat euskarritan erabiltzeko modukoa, eta era berean, 
arestian azaldutako irudi grafikoarekin batera.  

13. Irudia)(Proiektuaren irudi grafikoak 

 
Iturria)(Geuk egina 
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Lan faseak 
Arestian aurreratu dugunez, txosten honetan azalduta daude diagnosi sozialeko prozesua eta 
Udal Ekintza Planaren proposamena Burlatako kulturarteko elkarbizitza hobetzeko. Hau da, 
lehiaketa publikoa irabazi duen NUPeko taldearen proposamen teknikoa osatzen zuen prozesu 
osoaren I. Fasea eta II. Faseari erantzuten die. "Baldintza-plegua parafraseatuz, proposamenak 
Burlatako egoerara egokitutako "esku-hartzeko eta dinamizazio komunitariorako eredu bat" 
proposatzen zuen. Eredu hori hiru faseren bidez egituratua zegoen:  

 I. FASEA - Gizarte-diagnosi parte-hartzailea: Burlatako kulturarteko elkarbizitzaren 
egoera zertan den ezagutzeko fasea da. Horretarako, hainbat ikerketa-teknika erabili 
dira (kualitatiboak eta kuantitatiboak). Partaidetzan oinarritua izan behar du, eta horrek 
herritarren protagonismoa bultzatzen du prozesu kolektibo eta gogoetatsu batean, 
herritarreak bizi diren egoerari buruzko ezagutza eraikitzeko.  

 II. FASEA - Elkarbizitzaren aldeko Udal Ekintza Plana partaidetzan oinarriturik 
prestatzea: diagnosiaren emaitzak oinarri harturik, Talde Teknikoaren (TT) logikatik eta 
bere aurkezpen publikoaren indarrak bultzatua, berariazko batzordeak sortu ziren 
elkarbizitzarako esparru nagusietan (hezkuntza, soziosanitarioa, etab.), herriko 
elkarbizitza hobetzera bideratutako ekintza-proposamenak eraikitzeko. 

 III. FASEA - Elkarbizitzaren aldeko Udal Ekintza Planean bildutako ekintza zehatzak 
garatu eta gauzatzea: partaidetza-lan bat da, kulturartekoa eta integratzailea, NUPeko 
taldean aholkularitza teknikoa emanez (prestakuntza, dinamizazioa eta lagun egitea), 
Burlatako Elkarbizitzaren aldeko Ekintza Planean bildutako jarduerak garatze aldera.  

4. Ilustrazioa)(Lan-faseen antolaketa 

 
Iturria)(Geuk egina 

Ilustrazioak ekintza zehatzetan bukatzen den denborazko sekuentzia bat agertzen badu, esku-
hartzea ez da bakarrik azken fasea egiten, eta ez da harekin bukatzen. Atal honetan ikusten 
denez, bai diagnosian (I. Fasea) bai Udal Ekintza Planaren proposamenaren prestaketan (II. 
Fasea) erabilitako partaidetzazko metodologiak agerian jartzen dute hala ikerketak nola 
proposamenak biltzeak aldaketak eragiten dituen espazio sozialean. 

I. FASEA

PARTAIDETZAZKO 
DIAGNOSIA 

II FASEA 

EKINTZA 
PLANA

III FASEA

EKINTZAK 
GARATZEA
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Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea, ardatz 
Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea metodoa erabili da Burlatan egin den lanerako eta prozesu 
guztiaren ardatzetako bat da. Ander-Eggek metodoaren oinarrizko ezaugarriak zehaztu zituen, 
huraxe osatzen duten hiru ideien bidez (2003): 

 Ikerketa: prozesu gogoetatsu, sistematiko, kontrolatu eta kritikoa da, eta 
errealitatearen alderdiren bat aztertzen du xede praktikoekin. 

 Ekintza: esan nahi du aztertzeko modua berez dela (eta inplikatzen duela) halako esku-
hartze modu bat, ikerketaren xedea ekintzara bideratua baitago, eta bi logikak jakintza-
iturri dira. 

 Partaidetzan: prozesuak ikerlan taldea bera (teknikariak edo kanpo eragileak) eta 
programaren pertsona hartzaileak engaiatzen ditu, hartzaileak ez baitira ikerketaren 
xedetzat jotzen, subjektu aktibotzat baizik, eta bizi diren errealitatea ezagutu eta 
eraldatzeko aukera ematen dute.  

Hortaz, IEPean ikerketa eta esku-hartze soziala bateratzen dira. Errealitatea aztertzea eta 
ezagutza eraikitzea proposatzen du, eta bi gauza horiek herritarren partaidetza kolektiboa 
dakarte berekin. Hau da, giza taldeak ez dira aztertu daitezkeen objektu pasiboak, egin ohi den 
bezala, baizik eta IEPri esker, giza taldeak ikerlanaren ardatz nagusiak dira. Gainera, eta beste 
ikerketa-metodologia tradizional batzuei kontra eginez, IEPren helburua, errealitate kolektiboak 
ezagutzea ez ezik, haiek eraldatzea ere bada (R. Villasante, 2000). Herriari lotutako metafora bat 
erabiliz, aldaketaranzko zubi bat da.  

14. Irudia)(Burlatako zubi zaharra 

Iturria)(Geuk egina 

Laburbilduz, IEPek aldi berean darabiltza ezagutza, sentsibilizazioa eta esku-hartzea. Prozesua 
eginen bada, gainera, azterlan eta ekintza proiektuan engaiatutako taldeen eta komunitateen 
partaidetza behar da (E. Ander-Egg, 2003). Xede horrekin, IEPeak joko-zelai berdin bat ezarri, 
makina bat teknika erabili eta lurralde bakoitzeko berezko beharretara egokitutako tresnak 
baliatzen ditu. Ondoren heldu diren ataletan teknika horren garapena azalduko dugu Burlatan 
egindako prozesuari dagokionean. 
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Iturriak, teknikak eta prozesuaren dinamika 
Arestian azaldu den bezala, IEPa metodologia-esparru orokorraren funtsa. Dena dela, ikerketa-
ariketa orok teknika eta iturri zehatzak behar ditu edukiak eta informazioa ateratzeko. Burlatako 
prospekzio-lanak bi ardatz izan ditu: iturri primarioak eta iturri sekundarioak.  

Iturri primarioen baitan, era berean, teknika kualitatiboak eta teknika kuantitatiboak erabili dira. 
Teknika kualitatiboen helburu nagusia diskurtsoetarako sarbidea izan da, eta hainbat tresna 
erabili dira, hala nola eztabaida-taldeak, AMIA dinamika, gazteekiko taldea eta Talde Irekia (TI). 
Teknika kuantitatiboen helburua, aldiz, eta izenak berak dioen gisa, errealitateak kuantifikatzea 
izan da. Tresna nagusia galdetegia izan da.  

Bigarrenik, iturri sekundarioak bereziki erabilgarriak dira ikerlana testuinguruan jartzeko eta 
alderdi historikoak ezagutzeko. Hasieran honako iturri hauek ere erabili ziren proposamena 
osatzeko: udal errolda, egoitza-aldaketen estatistikak, etab.  

Gogoeta-lan kolektiboa eta tresna bakoitzaren egokitasuna nabarmendu dira bereziki 
prozesuan. Ilustrazio honetan, bi ardatzen egituraketa ageri da zehatz-mehatz, aintzat hartu eta 
erabili diren teknika eta tresnak barne, Burlatako elkarbizitza kulturartekoari buruzko lan hau 
osatzeko.  

5. Ilustrazioa)(Erabili diren teknikak eta tresnak 

ARDATZAK TEKNIKAK TRESNAK 
    

ITURRI 
SEKUNDARIOAK 

DOKUMENTUEN 
AZTERKETA 

Informazio-iturri estatistikoak errolda,  
osasun-zentroetara joandako maiztasunari buruzko datuak, 

etxebizitza, etab. 
    

ITURRI 
PRIMARIOAK 

TEKNIKA 
KUALITATIBOAK 

Eztabaida-taldeak, AMIA dinamika, Talde Teknikoa (TT), 
gazteekiko taldea, Talde Irekia eta lan batzordeak. 

   

TEKNIKA 
KUANTITATIBOAK 

Galdetegi adierazgarria  
Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi 

Iturria)(Geuk egina 

Iturrien artikulazioa, teknika kualitatibo nahiz kuantitatiboen garapena eta tresnak (eztabaida-
taldeak, galdetegia, AMIA, etab.) diagnosiaren fase guztiak elikatzera (eta atzeraelikatzera) 
bideratu dira, prozesuaren fase bakoitza funts parte-hartzailetik elikatzera. Hori dela eta, 
diseinuan denbora-dimentsioa ere hartu da kontuan, garapenean eragiten baitu.  

Diagnosi faseari dagokionez, praktika eta informazioa metatzeko prozesu hau (beste agertoki 
batzuetan aurrez diseinatua eta probatua) ilustrazio honen bidez dago laburbildua. Esan behar 
da, garapenaren atalean ikusiko dugun bezala, ilustrazio honek diseinu ideala duela, eta 
prozesuaren behar zehatzetara egokitu behar izan dela: 
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6. Ilustrazioa)(Hasierako diseinuan aurreikusitako oinarrizko metodologia-prozesua 

ITURRI 
SEKUNDARIOAK 

 Informazio 
estatistikoa 

eskatzea 
Informazio estatistikoa bildu, tratatu eta aztertzea 

     

      

  
  

                

INFORMATZAILEEN 
TALDE TEKNIKOA  

 

Talde Teknikoa 
(TT) sortzea 

Talde teknikoaren bilerak 

     

 
     

     
  

             

TEKNIKA 
KUALITATIBOAK 

  

Eztabaida-
taldeak 

Transkribaketa eta azterketa 

     

  
     

       
  

           

TEKNIKA 
KUANTITATIBOAK 

  

Galdetegia 
diseinatzea Landa-lana eta azterketa 

     

  
     

                

TEKNIKA  
IREKIAK  

  
      

  
Talde Irekiaren 
garapena (TI) 

  
      

  

Iturria)(Geuk egina 

Lehenago aurreratu dugun bezala, hasierako diseinuari halako aldaketa jakin batzuk egin 
zitzaizkion (baina egitura orokorrari eutsita), prozesua ez baitago era linealean pentsatua. Hau 
da, ez da diseinatu prozeduren norabide bakarreko sekuentzia. NUPeko taldea eredu 
tradizionala hausten duten ikerketazko diseinu perspektibei atxiki zaio. Maxwellen diseinu 
kualitatiboko ereduari jarraiki (1996), ulertzen da ikerketa-lanaren osagai bakoitza berriz ere 
pentsatu edo aldatu daitezkeela, prozesuan bertan diren aldaketetatik abiatuta. Hau da, 
ikerketa-prozesua hausnarketa-prozesu baten gisara ulertu beharra dago, etapa bakoitzean 
ebaluatu beharrekoa (Maxwell, 1996).  

Ondorengo ataletan jasoa dago hasiera diseinua, behin herriko elkarbizitza egoerarekin 
harreman sakonagoa izan ondoren, aldatu, eta helburu batzuekin eta teknika berriekin osatu 
dela. Hori guztia ondoren azalduta dago metodologiaren garapenean. Esparru komunitarioan 
egiten diren partaidetzazko prozesuetan ohi denez, horrek aldaketa bat eragin du erabilitako 
teknikaren baten garapenaren hasierako estimazioan, eta tekniken hurrenkera ere aldatu da.  

Laburbilduz, hasierako diseinuan izan diren aldaketa horiek ez dute esan nahi diseinuan gabeziak 
izan direnik, guztiz kontrakoa baizik, hau da, egokitu behar izan da, aztergaiaren espazio 
sozialaren behar berriak ikusita.  

 



 

garapena)(denborak, espazioak eta tresnak)(47 

garapena)(denborak, espazioak eta tresnak 

Ondoren datozen ataletan ibilbide kronologikoa eginen da, prozesuaren mugarri metodologiko 
nagusiak azaltzeko. Taula honetan ageri dira laburbildurik: 

7. Taula)(Prozesuan egindako aurrez aurreko jarduera nagusien laburpena 

JARDUERAK DATA 
Kontratuaren sinadura 2016/06/21 

Burlatako Udaleko Gobernu Batzordean aurkeztea  2016/06/23 
Burlatako Udaleko talde politikoei aurkeztea 2016/06/28 

Planoak biltzea eta udal-errolda eskatzea lagina kalkulatzeko 2016/08/10 
Burlatako Kultur Aniztasun eta Migrazio Alorrean aurkeztea 2016/09/08 

Burlatako entitate batzuetako teknikariei aurkeztea 2016/09/15 
Burlatako Hilarión Eslava Ikastetxe Publikoko Zuzendaritzari aurkeztea 2016/09/15 

Talde Teknikoaren (TT) lehen bilera: eraketa eta eztabaida-taldeak 2016/09/19 
Lan Taldearen bilera, helduekiko eztabaida-taldeak osatzeko 2016/09/23 

Helduen eztabaida-taldeak garatzea 2016/10/04 
Lan Taldearen bilera, gazteekiko eztabaida-taldeak osatzeko 2016/10/06 

Gazteen eztabaida-taldeak garatzea 2016/10/20 
Talde Teknikoaren (TT) bigarren bilera: aurrerapenak eta galdetegia 2016/10/25 

Inkestatzaileak prestatzeko saioa 2016/12/01 
Galdetegia San Blas Parrokian garatzea (I) 2016/12/02 

Galdetegia Ibaialde BHIan garatzea 2016/12/19 
Galdetegia Askatasuna BHIan garatzea 2016/12/21 

Galdetegia San Blas Parrokian garatzea (II) 2017/01/04 
Galdetegiak aurkezpen lekuetan biltzea 2017/01/09 

Talde Teknikoaren (TT) hirugarren bilera: AMIA dinamika eta Talde Irekiaren prestaketa (TI) 2017/01/19 
Galdetegia Adinekoen Udal Zentroan garatzea 2017/02/14 

Kartelak banatu eta paratzea Talde Irekia garatzeko (TI) 2017/03/01 
Talde Irekia (TI) 2017/03/09 

1. bilera Medicus Mundirekin, gazteak eta kulturartekotasuna lantzeko. 2017/03/23 
Gazteekin lan egiten duten profesionalen Talde Fokala 2017/04/04 

World Kafea gazteekin: lehen topaketa 2017/05/06 
World Kafea gazteekin: bigarren topaketa 2017/06/14 

Talde Teknikoaren (TT) bilera: emaitzen aurrerapena (lehen topaketa) 2017/10/23 
Talde Teknikoaren (TT) laugarren bilera: emaitzen aurrerapena (bigarren topaketa) 2017/11/02 

2. bilera Medicus Mundirekin, gazteak eta kulturartekotasuna lantzeko. 2017/11/14 
Kartelak banatu, paratu, eta agertokia berrikustea aurkezpen publikorako 2017/12/07 

Emaitzen aurkezpen publikoa 2017/12/12 
Eman gabeko ziurtagiriak ematea Alkatetzak sinatzeko 2017/12/21 

Bilera udal ordezkariekin emaitzen azalpenaz  2018/01/16 
Talde Teknikoaren (TT) bosgarren bilera: prozesuaren ebaluazioa eta batzordeak zehaztea 2018/01/22 

Lan batzordeen arduradunak prestatzea 2018/02/05 
Proiektuaren aurkezpena eta lan batzordeen hasiera 2018/03/01 

Lan batzordeen azken saioa 2018/03/19 
Talde Teknikoaren (TT) seigarren bilera: azken Txostenaren eta Ekintza Planaren aurkezpena 2018/06/27 

Bilera udal ordezkariekin prozesuaren egoeraz 2018/09/14 
Talde Teknikoaren (TT) zazpigarren bilera: azken Txostenaren eta Ekintza Planaren onespena 2018/09/17 

Iturria)(Geuk egina 
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Proiektuaren aurkezpena  
Metodologia atalaren hasieran azpimarratu dugun bezala, lan honen ardatz nagusietako bat 
partaidetza izan da, eta hori funtsezko baldintza da helburu nagusietako bat lortzeko: 
elkarbizitzarako baldintzak hobetzea.  

Horretarako, eta hasieran, batez ere, ahalegin handia egin beharra zegoen proiektua bera 
hedatzeko. Helburu nagusia baitzen Burlatako gizarte eta politika espazioetako eragileen 
elkarlana, konpromisoa eta partaidetza lortzea.  

15. eta 16. Irudiak)(Proiektuaren aurkezpenak 

 

 

 
Iturria)(Geuk egina 

Taula honetan bildua dagoen bezala, hainbat bilera egin ziren proiektua aurkezteko eta jendea 
prozesuan parte hartzera bultzatzeko, bakoitza propio sortutako espazioan.  

8. Taula)(Proiektua politikariei eta udalaren aurrean aurkezteko bilerak  

BILERAK HELBURUAK DATAK 

Bilera, Burlatako Udaleko Gobernu 
Batzordearekin. 

Proiektua aurkeztea eta prozesua unerik 
egokienean abiarazteko erabakia 

elkarrekin hartzea.  
2016/06/23 

Bilera, Burlatako Udaleko talde 
politikoekin. 

Proiektua aurkeztea, Talde Teknikoak 
parte hartzera bultzatzea eta prozesua 

abiarazteko eguna finkatzea. 
2016/06/28 

Bilera, Burlatako Kultur Aniztasun eta 
Migrazio Alorrarekin. 

Proiektua aurkeztea eta prozesu osoan 
aktiboki parte hartzera era kolektiboan 

animatzea.  
2016/09/08 

Bilera, Burlatako entitate batzuetako 
teknikariekin. 

Proiektua aurkeztea, Talde Teknikoan 
parte hartzera eta laguntzera animatzea, 

datuak eta kontaktuak emanda.  
2016/09/15 

Bilera, Burlatako Hilarión Eslava Ikastetxe 
Publikoko zuzendariarekin eta ikasketa 

buruarekin. 

Proiektua aurkeztea, Talde Teknikoan 
parte hartzera eta laguntzera animatzea, 

datuak eta kontaktuak emanda. 
2016/09/15 

Iturria)(Geuk egina 
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Talde Teknikoaren osaketa 
Proiektuaren helburu nagusietako bat izan da partaidetzan oinarritutako prozesu integral bat 
bultzatzea egitura beregainak sortzeko eta denboran irauteko. Ildo horretan, eta elkarbizitzaren 
aldeko lan-egitura egonkor bat sustatu nahirik, deialdi handi-handia egin zen Talde Teknikoa (TT) 
delakoa osatzeko.  

Ahalegin horretan nabarmentzekoa da Burlatako Kultur Aniztasuna eta Migrazio Zerbitzuko 
teknikariarekin izaniko elkarlan estua; garai hartan, Mª Carmen Echauri zen. Elkarteen 
erregistroa kontsultatu, berrikusi eta eguneratzeari esker, herrian lan egiten duten ia entitate 
guztien ordezkariak gonbidatu genituen: hainbat zerbitzutako profesionalak (osasuna, 
hezkuntza, gizarte zerbitzuak, etxebizitza, udaltzaingoa, kirolak, kultura, etab.) eta Burlatako 
beste politika eta kultur elkarte batzuk. Ehunetik gora entitate, elkarte eta instituziotako 150 
lagunengana baino gehiagorengana jo genuen. 1. ERANSKINEAN elkarte guztien taula dago.  

Talde Teknikoa (TT) formalki 2016ko irailaren 19an osatu zen. Burlatan lan egiten duten 
instituzio, entitate eta elkarteetako kideek osatu zuten taldea beren borondatez, bai eta 
Burlatan bizi edo lan egiten duten pertsona partikular batzuek ere. Hasierako fasean, hona nor 
izan ziren taldekide:  

9. Taula)(Talde teknikoan ordezkaritza duten entitateak 

TALDE TEKNIKOAN ORDEZKARITZA DUTEN ENTITATEAK 
A. FLOR DE AFRICA 
OSASUN ARLOKO LEHEN LAGUNTZA (BI ORDEZKARI) 
UDALA HELDUEN LIBURUTEGIA 
UDALA BILDU ZINEGOTZIA: GIZ. ZERBITZUAK. ANIZTASUNA SUSTATZEKO TALDEA 
UDALA C.B. ZINEGOTZIA: BERDINTASUNA 
UDALA C.B. ZINEGOTZIA: KULTUR ANIZTASUNA ETA MIGRAZIOA. ANIZTASUNA SUSTATZEKO TALDEA 
UDALA UDALTZAINBURUA 
UDALA LUDOTEKA 
UDALA KIROL PATRONATUA KIROL KOORDINATZAILEA 
UDALA T.S. ANIZTASUNA ETA MIGRAZIOA 
UDALA TE HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 
UDALA TE EUSKARA 
UDALA TE ETXEBIZITZA 
UDALA GIZARTE ZERBITZUAK (BI ORDEZKARI) 
IRABIA IKASTETXEA 
HILARION ESLAVA I.P. 
E. PROMOTOR DIVERSIDAD 
ASKATASUNA B.H.I. 
ASKATASUNA B.H.I. 
INDEPENDENTEA ANIZTASUN ATALA 
INDEPENDENTEA ANIZTASUN ATALA 
GAZT. A. HIRI BIRIKA 

Iturria)(Geuk egina 

Talde Teknikoa (TT), Nafarroako Unibertsitate Publikoko teknikariek dinamizatua, aldian-aldian 
bildu zen diagnosia egiteko asmoz. Lehen bi faseotan, zortzi saio egin dituzte Talde Tekniko 
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osoarekin. Hala ere, topaketa gehiago egin dira. Batetik, prozesuaren fase batzuetan, lan talde 
txikiak osatu behar izan dira lan zehatzak egiteko, hala nola (eta hurrengo ataletan zehaztuko 
denez), eztabaida-taldeak garatzeko pertsonak aukeratzea eta aurreikusitako jarduerak 
zabaltzeko lana. Bestetik, prozesu osoan harremana izan da taldeko kideekin, hori behar-
beharrezkoa izan baita horrelako ezaugarriko prozesu bat bururaino eramateko. Lan-esparru 
hori ez da soilik ezinbestekoa diagnosia garatzeko, baizik eta, era berean, erabilitako teknika 
bakoitzetik ateratako informazioa erkatzeko. Hona taula honetan Talde Teknikoaren (TT) 
jarduera nagusi batzuk: 

10. Taula)(Talde Teknikoaren jarduerak 

TALDE TEKNIKOAK EGINDAKO EKINTZAK 
Lortu diren aurrerapenak ebaluatu eta haien gainean hausnartzea 

Datu sekundarioak ematea 
Pertsonak bilatu eta aukeratzea Eztabaida Taldeetan eta gazte Taldean aritzeko 

Galdetegia diseinatzeko lanean parte hartzea 
Inkestatzaileak bilatzea 

Inkestak egitea 
Proiektuari lotutako jarduerak zabaltzea 

Inkestatzaileak prestatzeko lanetan laguntzea 
Proiektuaren hedapena 

AMIA analisia  
Talde Irekian parte hartzea 

Atariko emaitzak bateratzea 
Emaitzak aurkezteko saioa prestatzea 

Lehentasunezko esparruak identifikatzea lan batzordeak osatzeko 
Diagnosi txostena eta Udal Ekintzarako Planaren proposamena berrikusi eta onestea 

Iturria)(Geuk egina 

Nabarmendu behar da, halaber, Talde Teknikoaren TT) osakideak era askotakoak izan direla 
(jatorri nazionala, lanbidea, pentsamolde politikoa, etab.), eta agerian jarri da elkarrengandik 
ikasteko eta elkarbizitzeko aukera ederra eman duela, denek helburu berdina lortu nahian; hots, 
Burlatako jendearen arteko harremanak hobetzea.  

17. eta 18. Irudiak)(Talde Teknikoaren lan saioak 

 

 

 
Iturria)(Geuk egina 
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Eztabaida Taldeak 
Teknika kualitatiboen artean, eztabaida-taldea izan da tresnari esanguratsuena. Ondoren, haren 
ezaugarri nagusiak, diseinua eta garapena zehaztuko ditugu. 

Oinarrizko ezaugarri teknikoak 

Teknika hori elkarrizketa sozializatuko proiektu bat dela esan genezake, eta talde-komunikazioa 
gertatzen da. Gertakari sozial orori lotutako diskurtso ideologikoak eta adierazpen sinbolikoak 
identifikatu eta biltzea du helburu (Alonso, 1998). Laburbilduz, eztabaida-taldea era askotako 
jendearen topalekua da, baina guztiek ere ezaugarri berdinak dituzte diskurtsoa-esparruak 
partekatzeko, gai zehatz bati buruz mintzatze aldera. Pertsona horiek, beren egoera edo 
kokapen soziala dela eta, arras informazio baliosa dute eskura, baina, aunitzetan, nekez eskuratu 
daiteke gisako informaziorik beste prospekzio-teknika batzuk erabilita. Gauza bat du izugarri 
ona, hots, aukera ematen digu ezaugarri batzuk dituzten pertsonen diskurtsoak, balorazioak, 
iritziak eta jarrerak ulertzeko. Horri esker, elkarbizitzaren esparrua aztertzeaz gain, jendearen 
eskubide sozialak eta politikoak aztertu ditzakegu, edota jendeak zer-nolako jarrerak eta 
pertzepzioak dituen herriko kultur adierazpenez, eta begirada ere egin dezakegu genero-
ikuspegitik. Teknika horren beste ezaugarri bat talde izaera da. Izaera hori lagungarria zaigu 
talde-"gu" bat ezartzeko erreferentziazko esparru komun bezala. Dimentsio kolektibo horri 
esker, jakinen dugu norainoko akordiorik edo desadostasunik ote dagoen taldekideen artean, 
taldean ematen diren iritzi eta ideiei buruz.  

Partekatzera eta parte-hartzera gonbidatzen gaituen esparru eroso eta horizontal bat lortzeak 
baldintza tekniko batzuk behar ditu. Horien artean, lekua, parte-hartzaileen aukeraketa eta 
garapen egokia dira azpimarratzekoak. Bada, gai horiek guztiak hartu dira aintzat Talde 
Teknikoaren lan dinamikan, eta ondoren zehatz-mehatz azalduko ditugu.  

Taldeen diseinua eta prestaketa 

Talde Teknikoaren lehen topaketan, eztabaida-taldeak diseinatu ziren. Aurrez adierazitako 
baldintzei erreparatuta, lekua aukeratzea garrantzitsua da. Taldeak espazio eroso, isil eta 
irisgarriak izan behar dute. Baina, oroz gain, agertoki neutroak izan behar dute ideologiari eta 
arlo sozialari begira. Talde Teknikoak bi leku finkatu zituen, egokienak zirelakoan: Jauregitxoa, 
helduentzat, eta Gaztelekua, gazteentzat.  

19. eta 20. Irudiak)(Eztabaida-taldeen garapenerako lekuak. 

 

 

 
   

Iturria)(Geuk egina 

Taldearen osaera erabakigarria da eta, horregatik, parte-hartzaileen aukeraketa zaindu behar 
da bereziki. Kopururik hoberena zortzi lagun da. Izan ere, zortzikoteak zuzeneko harremana 
ahalbidetzen du, "buruz buru", eta jendea espontaneotasunez eta askatasunez parte har 
dezake. Lagina, hau da, parte-hartzaileen aukeraketa, kualitatiboa da. Horrek esan nahi du ez 
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duela aztertu beharreko unibertsoaren lagin adierazgarria izan nahi, kopuruari eta proportzioei 
dagokienez. Aitzitik, egoera arras esanguratsuen heterogeneotasun nahikoa bildu nahi du 
(jatorria, sexua, etab.), esparru komun homogeneoan (hainbat gizarte taldetan diren diskurtsoak 
eta pertzepzioak bildu nahi dira).  

Logika horrekin bat, lau talde diseinatu ziren Burlatako berezko heterogeneotasuna 
ordezkatzeko: atzerritar jatorriko biztanleria heldu immigratua (GAIE); Nafarroan eta Estatuko 
herrietan jatorria duen biztanleria heldua (GANE); Nafarroan eta Estatuko herrietan jatorria 
duen biztanleria gaztea (GINE) eta atzerritar jatorriko biztanleria gazte immigratua (GJIE). 
Eztabaida-talde bakoitzaren diseinuan aintzat hartu ziren elkarbizitzaren inguruko diskurtsoaren 
eraikuntzan eragiten duten aldagai sozioekonomiko nagusiak5. Bi bide erabili ziren aldagai horiek 
egiaztatzeko; batetik, iturri sekundarioen prospekzioaren bidez, eta bestetik, Talde Teknikoaren 
dinamikan ari zirenen esperientzia.  

Arestian aipatu dugunez, Talde Dinamikak prozesuaren jarduketa multzoa gainbegiratzen badu 
ere, lan azpitaldeak sortu ziren, proiektuaz arduratu zen unibertsitateko taldeak berak 
koordinatuak eta dinamizatuak, profilak aukeratzeko prozesurako eta eztabaida-taldeetan parte 
hartzen dutenen kontakturako. Biztanleria helduko eztabaida-taldeei dagokionez (GAIE eta 
GANE), lan-topaketa bat egin zen 2016ko irailaren 23an, Burlatako Osasun Etxean, Talde 
Teknikotik eratorritako taldearekin, hau da, taldeen diseinuan ezarritako profilak bilatzeko 
ardura zuenarekin. Taula honetan adierazia dago nork eta zein entitatek hartu zuten parte: 

11. Taula)(Biztanleria helduaren eztabaida-taldeak osatzeaz arduratu zen taldea: GAIE eta GANE 

IZEN-ABIZENAK ENTITATEA 

Rosario Orzanco Garralda Burlatako Osasun Etxea 

Beatriz Zugasti Mutilva Gizarte Zerbitzuak (Burlatako Udala) 

Miguel Baines Zugasti Gizarte Zerbitzuak (Burlatako Udala) 

María Ibáñez Arraztoa Burlatako Udal Hirigintza Sozietatea 

Mª Carmen Echauri Echauri Kultur Aniztasun eta Migrazioaren zerbitzua (Burlatako Udala) 

Izaskun Andueza Imirizaldu Nafarroako Unibertsitate Publikoa 

Iturria)(Geuk egina 

Taldeen diseinua errazteko diseinatutako tauletatik abiatuta, pertsona bakoitza arduratu zen 
eztabaida-taldeetarako parte-hartzaileak bilatu eta kontaktatzeaz, betiere ezarritako profilen 
araberakoak. Astebeteko epea ezarri zen bilaketa egiteko eta testu bat banatu zen, gonbidatuei 
jarduera zertan zetzan azaltzeko (2. ERANSKINA). 

                                                           
5 Hona hemen aldagaietako batzuk: adina, sexua, jatorrizko herrialdea, okupazioa (egungoa edo aurrekoa) eta 
sektorea, egoera administratiboa, zenbat denbora daraman Burlatan bizitzen ikasketa maila, Burlatako bizitokia, 
denetariko auzokideak, etab. Aldagai horiez gain, kontrolatzeko zailagoak diren beste batzuei ordezkaritza ematen 
saiatu zen, arras eragileak baitira, hala nola ideologia (kontserbadorea/aurrerazalea) edota kide izatearen 
sentimendua (euskalduna/nafarra/espainiarra).  
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Biztanleria gaztearen taldeei dagokienez (GJNE eta GJIE) lan-topaketa 2016ko urriaren 6an egin 
zen, Burlatako Udaletxean. Gazteen eztabaida-taldeak diseinatu eta prestatzeko saioetan 
pertsona eta entitate hauek parte hartu zuten: 

12. Taula)(Biztanleria gaztearen eztabaida-taldeak osatzeaz arduratu zen taldea: GJNE eta GJIE 

IZEN-ABIZENAK: ENTITATEA 

María Díaz de Rada Gil Gazteria eta hezkuntza (Burlatako Udala) 

Mª Carmen Echauri Echauri Kultur Aniztasun eta Migrazioaren zerbitzua (Burlatako Udala) 

Izaskun Andueza Imirizaldu Nafarroako Unibertsitate Publikoa 

Iturria)(Geuk egina 

Biztanleria gaztearen taldeetarako parte-hartzaileak izan zitezkeenekin kontaktatzeko prozesua 
ez zen izan biztanleria helduaren taldeetarako erabilitakoa. Izan ere, hizkuntza-eredu guztietako 
ordezkariak nahi genituen, eta hori Burlatako ikastetxe, institutu eta Gaztelekuaren bidez egin 
zen.  

Ikastetxe edo zentro bakoitzari berariazko profilak eskatu zitzaizkion, eta, pertsona zehatzengan 
pentsatu eta gero, zentroek berek jo zuten haiengana edota haien familiarengana. Prozesuan 
parte hartzea onartu zuten gazteek gurasoen baimen-agiria aurkeztu zuten (3. ERANSKINA), ez 
baitziren adinez nagusiak. Hona hemen taula honetan gazteen bilaketan eta haiekin 
harremanetan sartu ziren zentroak: 

13. Taula)(Gazteak bilatu eta haiekin harremanetan sartzeko laguntza eman zuten zentro eta entitateak 

IKASTETXEAK ETA ENTITATEAK 

Gazteleku 

Askatasuna B.H.I. 

Ibaialde B.H.I. 

Irabia ikastetxea 

Notre Dame ikastetxea 

Burlatako L.H.ko zentro integratua 

Burlatako Cáritas Diocesana  

Burlatako Gurutze Gorria 

Iturria)(Geuk egina 

Aipatu behar da lan bikaina egin zutela taldeen osaeraz arduratutako Talde Teknikoko kideek. 
Izan ere, identifikazio eta harreman lan baliosa egin zuten, eta halakorik ezean, ezin izanen zen 
lan hau egin, diseinu zorrotzak ezarritakoarekin bat. Dena dela, era berean aipatu behar da, 
ahaleginak ahalegin eta guztiz egokia bazen ere, ezin izan zela talderik osatu Burlatan bizi den 
ijitoekin.  
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Garapena eta azken osaera 

Eztabaida-taldeen garapen prozesuan bereizi egin zen helduekin eta gazteekin egindakoa; 
horregatik, bereizketa hori atal honen egituraketan mantendu da.  

Biztanle helduen taldeak: GANE / GAIE 

Helduen eztabaida-taldeak2016ko urriaren 4an garatu ziren, Burlatako Jauregian. Taula honetan 
bi taldeen oinarrizko datuak ageri dira. 

14. Taula)(Biztanle helduen eztabaida-taldeen oinarrizko datuak (GJNE eta GJIE) 

  GANE GAIE 

Taldearen profila Nafarroan/Estatuan jatorria duen bizt. heldua Atzerrian jatorria duen bizt. heldu immigratua 

Eguna asteartea, 2016.eko urriak 4 asteartea, 2016.eko urriak 4 

Ordua 17:00 19:00 

Tokia Burlatako Jauregitxoa Burlatako Jauregitxoa 

Pertsona kopurua 9 9 

Iraupena 63 minutu 72 minutu 

Zuzendaritza Edurne Jabat Izaskun Andueza 

Laguntza teknikoa Rubén Lasheras eta Izaskun Andueza Rubén Lasheras eta Edurne Jabat 

Iturria)(Geuk egina 

Espazioa baldintza idealetara egokitu ondoren, taldeak gorabehera nabarmenik gabe garatu 
ziren. Bukatzean, parte-hartzaileei, aldameneko gelan, otamena zerbitzatu zitzaien. Orduantxe, 
proiektua azaldu zitzaien eta aurreratzean ere prozesuan parte hartzera animatu zituzten. 

21. 22. 23. eta 24. Irudiak)(Eztabaida-taldeak biltzeko lekuak 

 

 

 
   

 

 

 
   Iturria)(Geuk egina 
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Maiz gertatzen den bezala, diseinuan hasieran zeuden pertsona guztiak ez ziren etorri. Dena 
dela, jende gutxi gelditu zenez etorri gabe, eta aldagai batzuetako gain-ordezkaritzak aukera hori 
aurreikusten zuenez, azken osaeran gauzatu egin ziren kulturarteko elkarbizitzari buruzko 
diskurtsoan aintzat hartutako aldagai soziodemografiko nagusiak, taldeen diseinuan 
erabilitakoak (taulotan jasota dago). 

15. Taula)(Nafarroan/Estatuan jatorria duen biztanleria helduaren taldearen aldagaiak (GJNE) 

AINTZAT HARTUTAKO 
ALDAGAIA 

AUKERAKETA  
IRIZPIDEAK  

TALDE 
 ORDEZKATUAK  

Adina 

20-30 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

31-45 
46-65 

66 < 

Sexua 
Emakumezkoa 

Orekatua 
Gizonezkoa 

Ideologia 
Kontserbadorea 

Orekatua 
Aurrerazalea 

Kidetza-sentimendua 
Euskalduna 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Espainiarra 
Sorlekua 

Egungo jarduera 

Ikaslea 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Pentsioduna/Erretiratua 
Langabea (prestaziorekin/prestaziorik gabe/Giz.Err.) 
Etxekoandrea/Etxekogizona 

Landuna 

Enplegua/Sektoreak 

Nekazaritza/Abeltzaintza 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Zainketak /Etxe zerbitzua 
Eraikuntza 

Sektore Publikoa (enplegatu publikoak) 
Industria sektorea 
Merkataritza / Arreta publikoa 

Okupazioa (egungoa 
edo aurrekoa) 

Autonomoa 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Funtzionarioa 
Pertsonak ardurapean dituen enpresaburua 
Besteen konturako kontratatua 

Bizilekua 
Burlatakoa eta Burlatan bizi da Ordezkatutako talde 

guztiak Burlatakoa, kanpoan bizi da (ad., ikaslea) 

Ikasketa maila 
Ikasketarik gabe / Oinarrizko ikasketak 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Ikasketa ertainak 
Unibertsitate ikasketak 

Auzokideak 
Auzokide immigratuak ditu 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Auzokide ijitoak ditu 
Ez ditu auzokide immigratuak 

Bizilekua Burlatan 
Burlata Ordezkatutako talde 

guztiak Erripagaña 

Iturria)(Geuk egina 
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16. Taula)(Bizilagun immigratuen taldeko aldagaiak (GAIE) 

AINTZAT HARTUTAKO 
ALDAGAIA 

AUKERAKETA  
IRIZPIDEAK  

TALDE 
 ORDEZKATUAK  

Adina 

20-30 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

31-45 
46-65 
66 < 

Sexua 
Emakumezkoa 

Orekatua 
Gizonezkoa 

Jatorrizko herrialdea 

Ekuador / Bolivia / Peru / Dominikar Errep. 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Bulgaria / Errumania 
Maroko / Aljeria 

Txina / Asia 
Senegal / Saharaz hegoaldeko Afrika 
Ekialdeko Europa 

Egungo jarduera 

Ikaslea 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Pentsioduna/Erretiratua 
Langabea, langabezia prestaziorik gabe 
Langabea, langabezia prestazioarekin 
Gizarteratze Errenta 

Etxekoandrea/Etxekogizona 
Landuna 

Administrazio Egoera 

Egoera irregularra 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Aldi baterako baimena 

Baimen iraunkorra 
Sektore publikoa 

Bizilekua Burlatan 
2 urtetik behera 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

2 < 10 urte 

10 urtetik gora 

Ikasketa maila 
Ikasketarik gabe / Oinarrizko ikasketak 

Ordezkatutako talde 
guztiak 

Ikasketa ertainak 
Unibertsitate ikasketak 

Bizilekua Burlata 
Burlata Ordezkatutako talde 

guztiak Erripagaña 

Iturria)(Geuk egina 
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Biztanle gazteen taldeak: GJNE / GJIE 

Gazteen eztabaida-taldeak urriaren 20an egin ziren (igandea) Burlatako Gaztelekuan. Taula 
honetan bi taldeen oinarrizko datuak ageri dira. 

17. Taula)(Biztanle gazteen eztabaida-taldeen oinarrizko datuak (GJNE eta GJIE) 

  GJNE GJIE 

Taldearen profila Nafarroan/Estatuan jatorria duen bizt. gaztea Atzerrian jatorria duen bizt. gazte immigratua 
Eguna 2016ko urriaren 20a, igandea 2016ko urriaren 20a, igandea 
Ordua 17:00 19:00 
Tokia Burlatako Gaztelekua Burlatako Gaztelekua 

Pertsona kopurua 7 7 
Iraupena 46 minutu 49 minutu 
Helbidea Edurne Jabat Izaskun Andueza 

Laguntza teknikoa Rubén Lasheras eta Izaskun Andueza Rubén Lasheras eta Edurne Jabat 

Iturria)(Geuk egina 

Helduen taldeekin gertatu bezala, espazioa baldintza idealetara egokitu zen. Oraingo aldi 
honetan, aurrerago zehatz-mehatz azalduko dugun bezala, gorabeherarik nabarienak bigarren 
taldean gertatu ziren, kide guztiak ez baitziren agertu. Lehena bukatu ondoren, parte-hartzaileei 
aldameneko gela batera joateko gonbidapena egin, eta han, otamen txiki bat eman zitzaien. 
Orduantxe, proiektua azaldu zitzaien eta hartan parte hartzera animatu zituzten.  

25. 26. 27. 28. Irudiak)(Eztabaida-taldeak biltzeko lekuak. 

 

 

 
   

 

 

 
   

Iturria)(Geuk egina 

Bigarren taldean, kide batzuk ez ziren agertu. Beraz, berregin behar izan zen, aldagairik gehienak 
bermatzeko. Bi taldeek, azkenean, osaera hau izan zuten, taulan ageri den bezala: 
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18. Taula)(Nafarroan/Estatuan jatorria duen biztanleria gaztearen taldearen aldagaiak (GJNE) 

AINTZAT HARTUTAKO 
ALDAGAIA 

AUKERAKETA  
IRIZPIDEAK 

TALDE 
 ORDEZKATUAK  

Adina 

14 

Ordezkatutako talde guztiak 

15 

16 

17 

18 

Sexua 
Emakumezkoa 

Orekatua 
Gizonezkoa 

Ikasketak - okupazioa 

DBH 

Ordezkatutako talde guztiak 

Batxilergoa 

Lanbide Heziketa 

DBH gainditzeko Lanbide Heziketa 

Lan egiten du 

Langabea, langabezia prestazioa edo GI duena 

Langabea, prestaziorik gabe  

Familiaren egoera 
sozioekonomikoa 

Egoera ona 

Ordezkatutako talde guztiak Egoera, batez beste 

Egoera delikatua 

Hizkuntza Eredua 

Nagusiki Euskara D, B ereduak 

Orekatua PAI / Frantsesa 

Nagusiki Gaztelania A,G ereduak 

Kulturarteko koadrila 
Bai 

Ordezkatutako talde guztiak 
Ez 

Bizileku eremua 
Burlata 

Ordezkatutako talde guztiak 
Erripagaña 

Iturria)(Geuk egina 
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19. Taula)(Atzerritar jatorriko biztanleria gazte immigratuaren diseinuaren aldagaiak (GJIE) 

AINTZAT HARTUTAKO 
ALDAGAIA 

AUKERAKETA  
IRIZPIDEAK 

TALDE 
 ORDEZKATUAK  

Adina 

14 

Ordezkatutako talde guztiak 

15 

16 

17 

18 

Sexua 
Emakumezkoa 

Orekatua 
Gizonezkoa 

Jatorrizko herrialdea 

Ekuador / Bolivia / Peru / Dominikar Errep.  

Ordezkatutako talde guztiak 

Bulgaria / Errumania 

Maroko / Aljeria 

Txina / Asia 

Senegal / Saharaz hegoaldeko Afrika 

Ekialdeko Europa 

Espainia 

Egungo egoera 

DBH 

Ordezkatutako talde guztiak Batxilergoa 

Lanbide Heziketa 

Familiaren egoera 
sozioekonomikoa 

Egoera ona 

Ordezkatutako talde guztiak Egoera, batez beste 

Egoera delikatua 

Hizkuntza Eredua 

Nagusiki Euskara D, B ereduak 

Orekatua PAI / Frantsesa 

Nagusiki Gaztelania A,G ereduak 

Bizilekua Burlata 

Nafarroan jaioa 

Ordezkatutako talde guztiak Azken 5 urte honetan immigratua 

Azken 2 urte honetan immigratua 

Kulturarteko koadrila 
Bai 

Ordezkatutako talde guztiak 
Ez 

Bizilekua Burlata 
Burlata 

Ordezkatutako talde guztiak 
Erripagaña 

Iturria)(Geuk egina 

Azkenik, nabarmendu behar da izugarri ona izan dela analisiaren aldetik taldeen dinamika eta 
haietan esandakoen transkribaketa egin izana, bai diagnosia bera garatzeko, bai emaitzak 
aurkezteko. 
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Inkesta 
Teknika kuantitatibo nagusi gisa, herriaren inkesta adierazgarri bat egin da. Inkestaren faseak 
modu parte-hartzailean egin izana da inkestaren elementu bereizgarrietako bat. Ondoren, 
prozesuaren ezaugarriak eta logika zehaztuko ditugu. 

Oinarrizko ezaugarri teknikoak 

Ziurrenera, inkesta ikerketa-teknika kuantitatiborik ezagunena da. García Ferrandok (1993: 147) 
hauxe dio: "inkesta bat pertsona lagin baten gainean egiten den ikerketa bat da; pertsona lagin 
hori, aldi berean, kolektibo handiago baten adierazgarria da". Inkesta jendearen eguneroko 
bizitzan egiten da, eta "galdeketa-prozedura estandarizatuak erabiltzen dira, herritarren era 
askotako ezaugarri objektibo eta subjektiboen neurketa kuantitatiboak lortzeko".  

Teknika kualitatiboen gainean esan dugun bezala, formula hori iritziak, jarrerak, usteak, bizi-
baldintzak, etab. ezagutu eta aztertzeko erabiltzen da. Dena dela, iritzi, jarrera eta uste horiek 
kuantifikatu eta dimentsionatzeko duen gaitasunagatik erabili da prozesu honetan. 
Diagnosiaren fasea, eta teknika kuantitatibo nagusi gisa, inkestaren bidez landu da. Lan honetan, 
inkestaren garapen parte-hartzailea egin da, hurrengo atalean zehaztua dagoen bezala. Ekiteko 
modu hori gutxitan egiten da horrelako teknika kuantitatiboetan.  

Inkestak erabiltzen duen tresna galdetegia da. Galdera sorta bat da. Galderak elkarrizketatu 
guztiei modu berdinean egin behar zaizkie. García Ferrandok (1993: 159) dio galdetegiak bi 
eginkizun dituela: batetik, pertsona elkarrizketatu guztiak egoera psikologiko berean kokatzen 
saiatzea. Bestetik, erantzunak jasotzeko sistema arautua dauka, emaitzen azterketa eta 
alderaketa errazte aldera. Ezaugarri horiek eta aldez aurreko lan-esperientzia gogobetegarriak 
bultzaturik erabili da tresna hori Burlatako kulturarteko diagnosian.  

Galdetegiaren diseinua eta prestaketa 

Galdetegiaren diseinua eta prestaketa bereziki zaindu da eta partaidetzan oinarriturik garatu 
dugu. Talde Teknikoko kideek galdetegia berrikusi dute. Galdetegiaren oinarria izan da Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoko Carlos Giménez irakaslearen taldeak garatutako huraxe, eta erabili 
izan da kulturarteko dibertsitate maila handiko bizilekuetako elkarbizitza aztertzeko (Giménez, 
2005).  

29. Irudia)(Galdetegia 

Iturria)(Geuk egina 
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NUPeko talde teknikoak galdetegi baten zirriborro-eredu bat eman zion Talde Teknikoari, aurrez 
Nafarroako beste herri batzuetan garatutako antzeko diagnosi-prozesuetan erabilitakoaren 
antzekoa. Hori oinarri harturik, eta 2016ko urriaren 25ean berariaz egindako saio batean, 
galdera batzuk ezabatu, erantsi eta doitzeko lanak egin ziren, Burlatako egoerara eta Talde 
Teknikoaren berezko eskarietara egokitzeko. Egokitzapen-ariketa hori bereziki emankorra izan 
zen, eta hobekuntza nabarmena ekarri zuen bai tresnara bai gai jakin batzuen gaineko 
analisiaren ikuspegira. Ekarpenen ondotik, zirriborroaren kopia bat ere bidali zitzaien, Talde 
Teknikoaren ekarpenak barne, lan-saio hartara joaterik izan ez zutenei. Berrikuspen-prozesu 
bikoitz hartan, mamiari nahiz azalari buruzko ekarpen berriak jaso ziren. Edukiari dagozkionak: 
kultur aniztasunari buruzko galderak eransteko iradokizunak. Azalari dagozkionak: zenbait esaldi 
aldatzea egiazki hizkera ez sexista lortzeko. Erratak ere zuzendu ziren, eta hori guztia behin 
betiko bertsioan moldatu ziren (ikusi gaztelaniazko galdetegia 4. ERANSKINEAN).  

Galdetegia berrikusteaz gain, Talde Teknikoko kideek inkestatzaileak bilatzeko prozedura landu, 
diruz ordaintzeko aukera eztabaidatu eta galdetegia beste hizkuntza batzuetara itzultzea erabaki 
zuten. Azken horri dagokionez, galdetegia euskaratzeko erabakia hartu zen, Burlatako hizkuntza-
dibertsitatera egokitzeko. Lan hori Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskararen Unitate 
Teknikoko langileek egin, eta ondoren, Burlatako Udaleko Euskara Teknikariak berrikusi zuen 
(ikusi euskarazko galdetegia 5. ERANSKINEAN).  

Diseinuaren bidez, ahalik eta tresnari osoena sortu nahi izan genuen, funtsezko osagaiz hornitua 
diagnosia taxutzeko, eta aldi berean, behar bezain erraza partaidetzan oinarriturik ezartzeko. 
Emaitzek ederki berretsi dute diagnosiaren apustu metodologikoa blaitzen duen partaidetza-
lanaren erabilgarritasuna.  

Laginaren kalkulua  

Atal honen hasieran aipatu dugun bezala, "inkesta bat pertsona lagin baten gainean egiten den 
ikerketa bat da; pertsona lagin hori, aldi berean, kolektibo handiago baten adierazgarria da" 
(García Ferrandok (1993: 147). Beraz, lagin adierazgarri hori ezarri beharra dago. 

Kalkulu hori egiteko, biztanle erroldako datuak hartu ziren aintzat (2016ko abuztuaren 8a). 
Haietatik abiatuta, galdetegiaren unibertsoa kalkulatu genuen (Burlatan erroldaturiko 16 urtetik 
gorako guztiek osatua), eta hasiera batean, sexu eta adin aldagaien araberako banaketaren 
gainean lan egin zen:  

20. Taula)(Galdetegiaren unibertsoaren banaketa, sexuaren eta adinaren arabera 

16 URTETIK GORAKO ERROLDATUAK 
 GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA 

16 eta 29 urte artean 1463 1412 2875 
30 eta 44 urte artean 1977 1994 3971 
45 eta 64 urte artean 2789 2581 5370 

65etik gora 1938 1515 3453 
GUZTIRA 8167 7502 15669 

Iturria)(Guk egina, 2016ko abuztuaren 8ko udal erroldako datuak erabilita. 

Ondoren, unibertsoaren banaketari erreparatu zitzaion, jaiotza herrialdearen arabera:  
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21. Taula)(Galdetegiaren unibertsoaren banaketa, jaiotza herrialdearen arabera 

JAIOTZA-HERRIALDEA KOPURUA 
Espainia 12935 
Ekuador 676 
Kolonbia 260 

Bulgaria 229 
Errumania 201 

Peru 167 
Dominikar Errepublika 99 

Bolivia 90 
Maroko 86 
Portugal 68 
Senegal 58 

Frantzia 55 
Moldavia 52 

Aljeria 51 
Txina 49 

Nigeria 44 
Brasil 41 
Txile 40 

Ghana 39 

Mali 39 
Venezuela 39 
Argentina 37 

Kuba 36 

Ukraina 32 
Honduras 18 
Nikaragua 16 

Errusia 16 

Alemania 13 
Mexiko 13 
Polonia 12 
Uruguai 12 

Italia 10 
Ekuatore Ginea 9 

Pakistan 9 
Belgika 8 

Kamerun 8 
Ameriketako Estatu Batuak 8 

Paraguai 8 
Mauritania 6 

Suitza 6 
Australia 5 

  

JAIOTZA-HERRIALDEA KOPURUA 

Kongo 5 
Panama 4 

Erresuma Batua. 4 
Siria 4 

Esp. Burujabetzapeko 
lurralde izandakoak 3 

Boli Kosta 3 
Guatemala 3 

India 3 

Liberia 3 
Lituania 3 

Kongoko Errep. Dem. 3 
Kanada 2 

Costa Rica 2 
Irlanda 2 

Andorra 1 
Angola 1 

Aberrigabeak 1 
Austria 1 

Bahamak 1 
Bangladesh 1 

Bielorrusia 1 
Burkina Fasso 1 

Danimarka 1 
El Salvador 1 

Eslovakia 1 
Filipinak 1 
Gambia 1 
Georgia 1 

Haiti 1 
Japonia 1 

Luxenburgo 1 
Mazedonia 1 

Herbehereak 1 
Txekiar Errepublika 1 

Sao Tome eta Principe 1 
Hegoafrika 1 

Thailandia 1 
Tunisia 1 

Vietnam 1 
GUZTIRA 15669 

 

Iturria)(Guk egina, 2016ko abuztuaren 8ko udal erroldako datuak erabilita. 
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Unibertsoaren banaketatik aurrera, lagina % 95eko konfiantza maila baterako kalkulatu zen 
lagina, eta ondorioz, hona hemen laginaren datu teknikoak:  

22. Taula)(Laginaren datu teknikoak, sexuaren arabera banatua 

UNIBERTSOA, LAGINA ETA LAGIN-ERROREA 
  GUZTIRA GIZONAK EMAKUMEAK 

Unibertsoa (16 urtetik gora) 15669 8167 7502 

Lagina 375 195 180 
Lagin-errorea % 5 % 6,9 % 7,2 

Iturria)(Guk egina, 2016ko abuztuaren 8ko udal erroldako datuak erabilita. 

23. Taula)(Laginaren datu teknikoak, jatorri-herrialdearen arabera banatua (Nafarroa/Estatua, atzerria) 

UNIBERTSOA, LAGINA ETA LAGIN-ERROREA 
  GUZTIRA NAFARROA/ESTATUA ATZERRIKO JATORRIA 

Unibertsoa (16 urtetik gora) 15669 12935 2734 

Lagina 375 310 65 
Lagin-errorea % 5 % 5,5 % 12 

Iturria)(Guk egina, 2016ko abuztuaren 8ko udal erroldako datuak erabilita. 

Taula honetan ageri da Nafarroan eta Espainiako Estatuko beste herri batzuetan jaiotako 
herritarren laginaren behin betiko banaketa, sexuaren eta adinaren arabera:  

24. Taula)(Nafarroan/Espainiako Estatuan jaiotako herritarren laginaren banaketa (sexua eta adina) 

NAFARROAN/ESTATUAN JAIOTAKO HERRITARRENDAKO GALDETEGIEN BANAKETA 
 GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA 

16 eta 29 urte artekoak 26 25 51 
30 eta 44 urte artekoak 35 34 69 

45 eta 64 urte artekoak 54 56 110 
65 urtetik gora 34 47 80 

GUZTIRA 148 162 310 

Iturria)(Guk egina, 2016ko abuztuaren 8ko udal erroldako datuak erabilita. 

Taula honetan ageri da atzerritar jatorriko herritarrei egin beharreko 65 galdetegien banaketa, 
pertsonen jatorri-herrialdearen arabera:  
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25. Taula)(Atzerrian jaiotako herritarren laginaren banaketa (sexua eta adina) 

ATZERRITAR JATORRIKO HERRITARREN LAGINAREN BANAKETA 
 GUZTIRA EMAKUMEAK GIZONAK 

EKUADOR 15 7 8 

KOLONBIA 5 2 3 
BULGARIA 5 2 3 

ERRUMANIA 5 3 2 
PERU 4 2 2 

DOMINIKAR ERREPUBLIKA 2 1 1 
BOLIVIA 2 1 1 

MAROKO 2 1 1 
PORTUGAL 2 1 1 

SENEGAL 2 1 1 
FRANTZIA 2 1 1 

MOLDAVIA 2 1 1 
ALJERIA 2 1 1 

TXINA 2 1 1 
NIGERIA 2 1 1 
BRASIL 2 1 1 
TXILE 2 1 1 

GHANA 2 1 1 
MALI 2 1 1 

VENEZUELA 1 0 1 
ARGENTINA 1 0 1 

KUBA 1 0 1 
GUZTIRA 65 30 35 

Iturria)(Guk egina, 2016ko abuztuaren 8ko udal erroldako datuak erabilita. 

Behin betiko fitxa teknikoan azalduta dagoen bezala, azken laginean aldaketa txiki batzuk 
gertatu ziren, hainbat inguruabarrek eraginda. Inguruabar horiek zehatz ageri dira hala 
inkestatzaileen bilaketaren atalean nola landa-lanaren garapen osoaren berri emateko atalean.  
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Inkestatzaileak bilatu eta prestatzea 

Gainerako jardueren logika berean, landa-lana ere partaidetzan oinarriturik garatu zen. NUPeko 
talde teknikoaren lan filosofiarekin bat, formula horri esker, herritarren arteko topaguneak 
eraiki ziren, elkarbizitzan gogoeta egin zezaten, galdetegia egin bitartean. Hau da, aukera izan 
zen, batetik, pertsona ezberdinen arteko topaketak eragiteko, eta bestetik, kulturarteko 
elkarbizitzari buruzko elkarrizketak bultzatzeko, eta azkenik, diagnosi-prozesua bera zabaltzeko. 
Laburbilduz, lagungarria da elkarbizitza hobetzeko, eta hori inkestak berez ikerketa-teknika gisa 
duen xedeez haratago doa.  

Boluntarioak Talde Teknikoaren bidez bilatu ziren. Talde Teknikoak hainbat izen proposatu 
zituen, guztiak ere proiektuan laguntzeko prest zeudenak. 27 pertsonako zerrenda dat osatu 
zen. Guztiekin banan-banan hitz egin eta prestakuntza-saiora joateko gonbidapena egin zitzaien. 
Saioa 2016ko abenduaren 1ean egin zen, ostegunarekin, Burlatako Jauregian. Parte hartzeko 
prest zeuden 27 lagun horietatik, azkenean 19 agertu ziren.  

NUPeko talde teknikoak gidaturik, saioaren hasieran proiektua labur azaldu zen (ikusi saioaren 
aurkezpen osoa 6. ERANSKINEAN) Ondoren, galdetegiaren ezaugarriak azaldu ziren, galderarik 
konplexuenak nabarmenduta, arreta berezia eskatzen baitzuten. Azkenik, nahi izan zuten 
pertsonek lehen galdetegi bat betetzeko aukera izan zuten, hurrengo prestakuntza-saiorako 
ariketa praktiko gisa.  

 30. Irudia)(Inkestatzaileak galdetegiaren gainean prestatzeko saioa 

Iturria)(Geuk egina 

Saioan parte hartu zuten guztiei boligrafo bana eta karpena bana eman zitzaizkien. Karpetan 
barnean, hamar galdetegi zeuden, bai eta inkestatu beharreko pertsonen profilaren orria ere 
(ikusi 7. ERANSKINA). Horri esker, laginaren aniztasuna eta, hein batean, ausazkotasuna, 
bermatu ziren. Pertsona bakoitzak adin eta sexu ezberdineko hamar pertsona inguru inkestatu 
behar zituen.  

Karpetan barnean ere inkestatzaileei proiektuaren informazio-gida eta galdetegia bera eman 
zitzaizkien (ikusi gaztelaniaz 8. ERANSKINEAN eta euskaraz 9. ERANSKINEAN). Saioa bukatu 
arretik, otamen txiki bat zerbitzatu zen, kulturarteko topaketa inprobableak bultzatzeko aukera 
berri bat sortze aldera.  
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Landa-lana 

Aukeratutako iker-tresnak benetako baldintzetan eszenaratzeari esaten zaio landa-lana. Gure 
kasuan, galdetegiaren landa-lana 2016ko abenduaren 2tik aurrera abiatu zen. Aurrez 
prestaturiko boluntarioez gain, NUPeko taldea ere aritu zen landa-lanean, batetik, María Latasak 
lagundurik, une hartan Kultur Aniztasun eta Migrazioko teknikaria baitzen Burlatako Udalean. 
Bestetik, Gizarte Laneko Isabel Ollo Alcasena, Haizea Galarza Barandiaran eta Estefanía Hualde 
Unzue ikasleek ere landa-lanaren garapenean parte hartu zuten, Naiara Jiménez Sanz 
Soziologiako ikaslearekin batera.  

Espazio publiko jakin batzuk aukeratu ziren galdetegia garatzeko, toki egokiak baitziren 
elkarrizketatuen denbora baliatzeko (parkeak, etab.). Nabarmentzekoa da, halaber, San Juan eta 
San Blas parrokietan egindako lana. Izan ere, hileko elikagai-bilketaren esperoan, jende talde 
handi bati egin zitzaion elkarrizketa. Era berean, eta Burlatako Adinekoen Udal zentroak 
eskainitako aukerari esker, bertan elkarrizketa kopuru nabarmena egin zen.  

31., 32., 33., 34., 35. eta 36. Irudiak)(Landa-lana: San Blas parrokia eta Adinekoen Udal Zentroa 
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Azkenik, lanaren garapenak gazteenen egoerari sakonago erreparatu beharra erakutsi zuen. 
Horretarako, I.E.S. Ibaialde eta Askatasuna B.H.I.ekin harremanetan jarri ginen, galdetegia azken 
ikasmailetako ikasleen artean egiteko. Galdetegiak NUPeko taldeak egin zituen, Burlatako 
Udaleko Kultur Aniztasun eta Migrazio Zerbitzuko teknikariak lagundurik. Irudietan ageri den 
bezala, proiektuaren xedea azaldu eta ikasleei informazio-orria eman zitzaien.  
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37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. eta 44. Irudiak)(Landa-lana: I.E.S. Ibaialde eta B.H.I. Askatasuna 
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Landa-lana hasieran ezarritakoa baino gehiago luzatu zen, herritarren arteko profil nabarmen 
batzuenganaino iristeko zailtasunek eraginda. Dena dela, landa-lana itxi egin zen, ustekabeko 
gertaerek teknikan eraginik ez izateko. Hurrengo atalean azaldurik dago horrek ez zuela eragin 
adierazgarririk izan hasieran aurreikusitako errore-tartean.  
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Azken laginaren ezaugarriak 

Landa-lana egin ondoren, eta udal erroldako datuak eguneratu eta gero, galdetegiko fitxa 
teknikoa honela dago:  

26. Taula)(Fitxa teknikoaren sintesia 

UNIBERTSOA, LAGINA ETA LAGIN-ERROREA  
GUZTIRA GIZONAK EMAKUMEAK 

Unibertsoa (16 urtetik gora) 15268 7315 7953 
Lagina 306 143 163 

Lagin-errorea % 5,5 % 8,2 % 7,6 

Iturria)(Guk egina, udal erroldako datuak erabilita. 

Elkarrizketatuen sexuari dagokionez, oreka bat lortu da gizonen eta emakumeen artean, eta 
gainera, hasierako testuinguratze-ariketan aipatu dugun bezala, bat dator emakumeak herrian 
gehiago izatearekin. 

20. Grafikoa)(Laginari buruzko datuak: sexua 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Adinari dagokionez, hurrengo grafikoak erakusten du adin tarte guztiak orekaz ordezkaturik 
egon zirela. Adin tarte guztiak ehuneko 22,1 eta 27,7ren artean daude ordezkaturik. Gainera, 
azpimarratu behar da askotariko adinak daudela. Izan ere, inkestak 16 urtetik 91era bitarteko 
jendeari egin zaizkio eta.  

Gizonak
%47

Emakumeak
%53
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21. Grafikoa)(Laginari buruzko datuak: adina 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Burlatan ezaugarri den jatorri-dibertsitateak ere bere lekua dauka laginan. Izan ere, grafiko 
honetan ageri denez, atzerritar jatorriko herritarrak % 20,3n daude ordezkaturik (gogoratuko 
dugu erroldako datuen arabera atzerritar jatorriko herritarrak % 16,1 direla Burlatan). Horren 
haritik, laginean ere aniztasun handia dago jatorri zehatzei dagokienez, atzerriko 20 herrialdetan 
jaiotako jendea elkarrizketatu baitugu. Honatx: Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Txina, 
Kolonbia, Ekuador, Ghana, Ekuatore Ginea, Honduras, Mali, Maroko, Nikaragua, Nigeria, Peru, 
Portugal, Errumania, Senegal, Suitza eta Venezuela. 

22. Grafikoa)(Laginari buruzko datuak: jatorria 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Norabide berean, fluxuei erreparatuta, egoera bakoitzaren ordezkaritza adierazgarria ere 
badago. Hau da, badira migrazio-mugimendu nazioartekoak, probintzia artekoak, probintzia 
barnekoak eta tokikoak egin dituzten pertsonak. Grafikoan ageri den bezala, azpimarratu behar 
da gehienak probintzia barneko mugimenduak egin dituzten pertsonak direla. Halaber, herrian 
berean jaiotakoen kopurua nabarmendu behar da.  

27,7
26,1

24,1
22,1

16-24 25-44 45-64 65 o más

Estatuko jatorria
79,7

Atzerritar jatorria
20,3

65 edo gehiago 
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23. Grafikoa)(Laginari buruzko datuak: jatorri zehaztua.  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Egoitza-denborari dagokionez, elkarrizketatuen % 65 inguruk 10 urtetik gora darama herrian 
bizitzen.  

24. Grafikoa)(Laginari buruzko datuak: egoitza-denbora. 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Azkenik, elkarrizketatuen artean, guztira 17 hizkuntza mintzatzen dira. Nafarroako hizkuntza 
ofizialei dagokienez, elkarrizketatuen % 76,1en ama hizkuntza gaztelania da, eta, % 10,5ena, 
berriz, euskara.  

27. Taula)(Laginari buruzko datuak: ama hizkuntzak. 

AMA HIZKUNTZAK 
GAZTELANIA EUSKARA BESTE HIZKUNTZA BATZUK 

% 76,1 % 10,5 % 13,4 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

20,5
14,6

54,0

10,9

Nazioarteko
immigrazioa

Probintzia arteko
immigrazioa

Probintzia barneko
immigrazioa

Burlatan jaiotakoak

4,6
9,2 7,2

23,9

39,5

Urte 1 edo
gutxiago

Urte 1 eta 5
bitartean

6 eta 10 urte
bitartean

11 eta 20 urte
bitartean

20 urte baino
gehiago



 

garapena)(denborak, espazioak eta tresnak)(71 

AMIA dinamika 
AMIA teknika (ahulguneak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak) erabili da (egokitzapen-ariketa 
pertsonalizatu baten ondoren) Talde Teknikoa osatzen duten pertsonen kulturarteko 
elkarbizitzari buruzko ikuspegiak sistematizatzeko. Aurrez jorratutako tresnetan bezala, 
dinamikaren oinarrizko elementuak azalduko ditugu, eta era berean, Burlatan egindako 
diagnosian egindako garapenaren esperientzia.  

Oinarrizko ezaugarri teknikoak 

AMIA ariketa erabiltzen da "enpresa, erakunde, produktu edo zerbitzu jakin baten egungo 
egoera ulertzeko, eta era berean, esku-hartze sozial bat formulatzeko laguntza gisa" (Sisamón, 
2012: 471). Ahulguneak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak hitzen lehen letretatik heldu zaio 
izena. Dimentsiorik proposatzaileena leheneste aldera, lurralde aunitzetan IAAM bertsioa 
erabiltzen da. 

Tresna honek, oro har, sarrera bateko edo biko koadro bat dauka ezaugarri, osagaietako 
bakoitza zehazteko. Bi ingurune hartzen dira aintzat: kanpoaldea eta barrualdea. Lehen 
ingurunean, kanpo-testuinguru zehatz batean dauden mehatxuak eta aukerak adierazten dira. 
Bigarren inguruneak, berriz, lan-esparruan bertan edo barne-ingurunean dauden indarguneak 
eta ahulguneak aztertuko lituzke (Sisamón, 2012).  

AMIA ariketaren garapena 

Burlatan egindako ariketak AMIA filosofia hartu du oinarri, baina Ahulguneak-Mehatxuak 
"Alderdi negatibo" gisa bildu dira, eta Indarguneak-Aukerak, berriz, "Alderdi positibo" gisa. 
Gainera, bereizketa bat erantsi da denbora-dimentsioan (orainaren eta etorkizunaren artean 
bereizita) Azkenik, alderdi negatiboekin batera, proposamenak egin behar ziren, prozesuaren 
izaera eraldatzailea indartze aldera. 

45. Irudia)(AMIA teknikarako egokitu den lan-orria 
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AMIA teknikaren bertsio egokitu hori Talde Teknikoaren lan-logikaren esparruan garatu zen, 
2017ko urtarrilaren 19an, Burlatako Jauregian. Lan-dinamika bi arrazoik eraginda izan zen 
bereziki emankorra. Lehenik eta behin, eta irudiotan ageri den bezala, Talde Teknikoaren saio 
hori jendetsua izan zelako. Eta bigarrenik, eta aurrekoarekin lotuta, aurreko bileretan 
adierazitako ideiak batzuk eztabaidatu eta adosteko aukera eman zuelako bertaratutako 
pertsona ugarien artean (taldekideen osaera heterogeneoa baitzen). Laburbilduz, elikadura-
iturri arras garrantzitsua izan zen prozesurako.  

46., 47., 48., 49., 50. eta 51. Irudiak)(AMIA teknikaren garapena Talde Teknikoan 
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Bai diagnosiari egindako ekarpenak bai teknikatik ateratako proposamenak "Emaitzen 
xehetasuna" ataletan txertatu ziren (esparruen arabera sailkatuak). Informazio hori bera bere 
osoan dago ikusgai 10. ERANSKINEAN. Bi kasuetan, eratorritako informazioak zorrotz 
errespetatu du ideien eta proposamenen literaltasuna, aipatu lan-saioan sortutako 
azpitaldeetan adostu baitziren. 
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Talde Irekia 
Talde Irekia (TI) gogoeta egiteko, erabakiak hartzeko eta proposamenak egiteko gune bat da. 
NUPeko talde teknikoak erabili ohi du jatorri eta kultura aniztasun handiko tokietan dagoen 
kulturarteko elkarbizitzaz diagnosiak garatzeko. Gune egokitu bat da. Horregatik, nekez koka 
daiteke berariazko iker-tresnaren batean. Horren haritik, ondoren haren oinarrizko ezaugarriak 
adieraziko ditugu, bai eta Burlatan izaniko garapena ere.  

Oinarrizko ezaugarri teknikoak 

Aurreko ataletan garatzen joan garen diseinuan eta prozesu metodologikoan, NUPeko taldeak 
bi helbururekin erabili du Talde Irekia (I). Lehenik eta behin, informazioa biltzeko tresna da eta 
teknika kualitatiboen artean koka liteke. Hau da, informazioa bilatzea du xede, diskurtsoak, 
iritziak eta esperientziak teknikoki kontrolaturiko espazio batean bilduz. Baina, diagnosiaren 
logikan, elkarbizitza gauzatzeko mekanismo bat da, batez ere.  

Talde Irekiaren (TI) helburua espazio ireki bat eraikitzea da elkarbizitzaren gainean lan eta 
gogoeta egiteko prest dauden pertsona guztientzat. Ikuspegi teknikotik, aukera berri bat dakar 
bai informazioa biltzeko, bai arestian azaldutako bideetatik (eztabaida-taldeak, galdetegia, AMIA 
teknika, etab.) eskuratutako informazioa erkatzeko. Laburbilduz, eta proiektuaren diseinuan 
ageri zen bezalaxe, gainerako tekniken emaitza nagusiak bateratzeko eta erkatzeko espazio bat.  

Talde Irekiaren (TI) diseinua eta prestaketa 

Dinamika honetan, taldearen hedapena egin zen bai kartelen bidez bai sare sozialen bidez (11. 
ERANSKINA). Argazkietan ageri denez, bandoa ere garrantzitsua izan zen hedapen-ariketa 
honetan. Talde Teknikoak (TT) funtsezko lana egin zuen, Burlatan diren harreman-sareen bidez 
taldearen hedapena egiteko. Prozesuan parte hartutako pertsona bakoitzarekin izaniko 
harreman telefonikoa nabarmendu behar da.  

52. eta 53. Irudiak)(Talde Irekiaren (TI) deialdiaren hedapena. 
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Hedapen-lanez gain, NUPeko talde teknikoa, aurreko egunetan, saioa garatzeko behar zen 
materiala prestatzen aritu zen. AMIA teknikaren egokitzapenarekin gertatu bezala, antzeko 
logika lortu nahi zen, hau da, pertsonek Burlatako elkarbizitzari buruzko alde onak eta txarrak 
adierazi behar zituen. Alde txarrak adieraziz gero, lanaren funtsa proposamena egitea zen. 
Beraz, argazkiotan ageri den materiala logika horrekin bat prestatu zen. 
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54. eta 55. Irudiak)(Talde Irekia (TI) garatzeko materiala. 
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Topagune bat osatze aldera, gela (irudiotan ageri denez) egokiro moldatu zen saioa egiteko.  

56. eta 57. Irudiak)(Talde Irekia (TI) garatzeko lekua. 

 

 

 

Talde Irekiaren garapena (TI) 

Talde Irekia (TI) 2017ko martxoaren 9an egin zen, 19:00etan hasita, Burlatako Kultur Etxeko 
auditorioan. Hasteko, herriko alkate Txema Novalek saioa aurkeztu zuen, eta Kultur Aniztasun 
eta Migrazio Zerbitzuko egungo teknikari Santi Gil-Ibarrola ere mintzatu zen. Aurkezpenean, 
proiektuaren jatorria eta mugarri nagusiak azaldu ziren labur. Era berean, talde teknikoak 
saioaren garapenari buruzko oinarrizko kontuak azaldu zituen.  

58. eta 59. Irudiak)(Talde Irekiaren (TI) hasierako aurkezpena. 
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Ondoren, bertaratuak (berrogeita hamarretik gora) taldeka banatzeari heldu zitzaion. Aurrez 
esan dugun bezala, helburua lanerako gune bat sortzea izan zen, Burlatako elkarbizitza zer 
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alderdik sustatzen duten eta zer alderdik oztopatzen duten identifikatzeko. Azken horiek 
adieraztekotan, hobetzeko moduak ere proposatu behar ziren.  

NUPeko talde teknikoak talde bakoitzaren osaera baldintzatu zuen, guztietan behar bezalako 
ordezkaritza izan zedin jatorri, kultura eta genero arloko dibertsitateari dagokionez. Taldea, 
halaber, talde bakoitzari aholkularitza emateaz arduratu zen, dinamikari buruzko eskari orori 
buruz. Irudiotan ageri den bezala, talde horietako bakoitza aukera berria izan zen "topaketa 
inprobableak" ahalbidetzeko, eta haietan guztietan, elkarri entzuteko eta adostasuna bilatzeko 
logika nabarmendu zen.  

60., 61., 62., 63., 64., 65., 66. eta 67. Irudiak)(Talde Dinamika Talde Irekian (TI) 

   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
Iturria)(Geuk egina 

 



 

76)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Taldeka eztabaidatu ondoren, talde bakoitzean adostutako ideiak eta proposamenak guztien 
aurrean azaldu ziren. Ariketa hori arras egokia izan zen, hainbat arrazoi izan zirela medio. 
Lehenik eta behin, talde guztiendako alderdirik garrantzitsuenak identifikatzeko aukera eman 
zuen. Bigarrenik, alderdi horiek zer leku zuten eta zenbat aldiz ateratzen ziren graduatzeko 
aukera eman zuen. Hirugarrenik, jendaurrean azaltzeak ñabardurak eta zehaztapenak egiteko 
parada eman zuen. Azkenik, saioan aritu zirenen arteko adostasun eta desadostasun maila 
neurtzeko bidea eman zuen.  

68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. eta 75. Irudiak)(Azalpenak Talde Irekiaren (TI) dinamikan 
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Bai Burlatako elkarbizitzaren alde onak eta txarrak identifikatzeko ariketa, bai hobekuntza 
proposamenak azken emaitzen xehetasunetan sartu dira eta guztiak ere 12. ERANSKINEAN 
daude ikusgai. 
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Gazteekin lan egiten duten profesionalen Talde Fokala 
Emaitzen atariko analisiek emaniko zantzuen arabera, gazteen arteko elkarbizitza ez zetorren 
bat gainerako herritarren arteko egoerarekin. Batetik, bildutako diskurtso eta iritzietan behin 
eta berriz agertutako ideiaren arabera, gazteen arteko egoera hurbilago zegoen egiazko 
elkarbizitza batetik, eta ez hainbestean koexistentziatik, helduen arteko egoeran baino. Bestetik, 
ikusi zen gazteen arteko eztabaida-taldeetan eta haiei galdetegien bidez bildutako diskurtso eta 
pertzepzioek berezko kualitateak zituztela, eta haietan gehiago sakondu beharra zegoela. 
Horrek berariazko prospekzio bat diseinatzera behartu gintuen (hasierako lan-proposamenean 
aurreikusia ez zegoena) gazteen egoeraren gainean. Helburu hori gogoan harturik, eta gai hori 
egokiro lantzeko estrategia egoki bat diseinatze aldera, lehenbizi gazteekin lan egiten duten 
Burlatako profesionalen Talde Fokal bat osatu zen.  

Oinarrizko ezaugarri teknikoak 

Talde fokala ikerketa-teknika kualitatiboa da; zehazki, talde-elkarrizketa bat egiten da, gai-gidoi 
baten bidez dinamizatua, edota elkarrizketa bat egiten zaio pertsona multzo bati, berariazko 
informazioa dutelako beren ezaugarriak, posizioa, esparrua edo izaera dela eta. Helburua da 
parte-hartzaile horien artean elkar eragitea (gehienetan, pertsona kopuru mugatua izaten da, 4 
eta 10 artean). Moderatzaileen eginkizuna, bestalde, informazio sakona ateratzea da "pertsona 
horiek duten iritziaz eta egiten dutenaz, beren iritzien eta ekintzen gaineko zergatiak eta 
nolakoak arakatuta" (Prieto Rodríguez y March Cerdá, 2002: 366).  

Talde Fokalaren garapena 

Talde Fokala 2017ko apirilaren 4an garatu zen, Burlatako Udaletxean. Profesionalen parte-
hartzea eta engaiamendua oso garrantzitsua izan zen, eta parte-hartzaileen heterogeneotasuna, 
berriz, azpimarratzeko modukoa. Burlatako Udaleko kultur aniztasuneko zinegotzia, Burlatako 
Udaleko kirol teknikaria, Burlatako Udaleko aniztasuneko teknikaria, Medicus Mundiren 
ordezkaria, Burlatako Udaleko gazteria zinegotzia, Burlatako Udaleko gazteria teknikaria eta 
Gurutze Gorriaren ordezkaria.  

76. eta 77. Irudiak)(Gazteen gaineko Talde Fokalaren garapena 
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Talde Fokalean, gazteen arteko bizipen-egoerari ekin beharra azaldu zen, eta adostasun 
adierazgarria lortu zen horri buruz. Bestelako gauzak ere aipatu ziren, hala nola gazteek parte 
hartzeko eta sartzeko dituzten egiturazko zailtasunak, eta deialdi bat egiteko erabakia hartu zen. 
Deialdiaren hedapena taldeak bere osoan lagundurik eginen zen, denen konpromisoarekin.  
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World Kafea gazteekin 
Burlatako gazteekin berezko prospekzioa egin beharra erabakita, World Kafea erabili zen, 
tresnarik egokiena izanen zelakoan. Hona hemen tresnaren ezaugarriak. 

Oinarrizko ezaugarri teknikoak 

Funtsean, World Kafea "axola duten gaien inguruko elkarrizketa-sare bizi bat sortzeko modu bat 
da" (The World Café Community, s/f). Prospekzio-teknika edo-formula horren jatorria heldu da 
kafe-elkarrizketak sormenezko prozesu gisa aintzat hartzetik; prozesu horiek elkarlanerako 
elkarrizketa bat dakarte, eta taldeetan ekiteko ezagutza eta aukerak sortzea partekatzen dira.  

World Kafeak balio du elkarrizketa-sare informalen eta ikaskuntza sozialaren garrantzia eta 
lotura ulertzeko, haien bidez honako gauza hauek ahalbidetzen ahal baitira: esanahi partekatua 
ezagutzea, adimen kolektiboan sarbidea izatea eta etorkizuneko logikak bultzatzea (The World 
Café Community, s/f). 

Laburbilduz, kafe-une lasaigarriaren metaforatik abiatuta, teknika horrek -teknika kualitatiboek 
bezala- ezagutza partekatzen duten eta lankidetzazko eran hitz egiten duten pertsona talde 
baten diskurtsoak, errepresentazioak eta iritziak eskuratzeko bidea ematen du. Teknika horren 
ezaugarri bereziak ikusita, oso egokia zen huraxe erabiltzea gazteekiko topaketa garatzeko. 
Ondoren, azalduko dugu.  

World Kafearen diseinua eta prestaketa 

Gazteei dei eraginkorrak lortzeko zailtasunak ikusita, deialdia sare sozialen bidez egitea pentsatu 
zen (Whatsapp, Facebook, etab). Hona hitzordua: 2017ko maiatzaren 6a, larunbata, 11:00etan, 
Burlatako Jauregitxoan.  

78., 79. eta 80. Irudiak)(Gazteekiko World Kaferako agertokiaren hedapena eta prestaketa. 

 

 
 

 
Iturria)(Geuk egina 



 

garapena)(denborak, espazioak eta tresnak)(79 

Hedapenean ahalegin handia eginik ere, gazte gutxi agertu ziren eta, horren ondorioz, ezin izan 
genuen saioa uste bezala egin. Hala ere, guztien artean, beste deialdi bat egitea egokia izan ote 
zitekeen eztabaidatu zen, hau da, profesionalen, gazteen eta talde teknikoaren artean, gazteen 
ahotsa diagnosirako bildu beharra baitzegoen. Gazteen iritziak eta ikuspegiak bildu beharra 
azpimarratu zen behin eta berriz; beraz, beste egun bat finkatu zen deialdirako.  

Aurreko deialdian bezala, hedapen-kanpaina handia egin beharra ikusi zen, behar adina gazte 
agertzeko, World Kafearen garapen teknikoa bermatze aldera. Nahasketak eragozte aldera, 
aurreko deialdiaren diseinua aldatu zen, eta hedapenerako erabili ziren irudiotan ageri den 
bezala, mezu erakargarriagoa idatzi zen.  

81. eta 82. Irudiak)(Gazteekiko World Kaferako agertokiaren hedapen eta prestaketa berria 
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World Kafearen garapena 

Deialdi berria 2017ko ekainaren 14rako egin zen, asteazkena, 19:00etan. Gazte talde handi bat 
agertu zen (19). Gazteak 5-6nakako taldeetan banatu genituen, eta haietako bakoitzean, herriko 
elkarbizitzari dagozkion arloak eta alderdiak jorratu ziren. Hainbat pertsona aritu ziren taldeetan 
dinamizatzaile, hala nola NUPeko talde teknikokoak, Medicus Mundicoak, eta Burlatako Udaleko 
Kultur Aniztasun eta Migrazio Zerbitzukoak. 15na minutuko lan-saio txikiak egituratu ziren, 
indarguneak, ahulguneak eta proposamenak identifikatu eta adosteko, elkarbizitza hobetze 
aldera (materialaren adibidea 13. ERANSKINEAN, eta emaitzen adibidea, 14. ERANSKINEAN). 
Teknika horren logikaren arabera, talde bakoitzaren saio laburrak bukatzen zirenean, posizioak 
aldatu eta talde berriak osatu ziren. Ondoren, otamen txiki bat zerbitzatu zen, hantxe bertan. 
Saioaren bukaera aldean, dinamizatzaileek ideia nagusiak itzuli zituzten, ñabardura edo oharren 
bila, eta halxe gertatu zen.  
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83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. eta 90. Irudiak)(World Kafea gazteekin 
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Teknikaren garapena bereziki emankorra izan zen, bai diagnosiari bai proposamenei begira. 
Teknikaren ondorioak emaitzen xehetasunen esparru bakoitzean ageri dira. 
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Talde Teknikoaren (TT) emaitzen aurrerapena 
Lehen deialdian (2017ko urriaren 23a) ez zen behar adina jenderik bildu saioaren garapen 
egokirako, saioa garrantzi handikoa baitzen. Beraz, beste deialdi bat egin zen 2017ko azaroaren 
2rako (arratsaldez), eta Talde Teknikoko (TT) kideei diagnosi-ariketaren emaitza nagusiak azaldu 
zitzaizkien.  

Topaketak hainbat helburu izan zituen. Lehenik, eta helburu nagusi gisa, arestian aipatutako 
tekniketan erabili ziren prospekzio-ariketatik eratorritako emaitza nagusiak azaldu behar zituen 
NUPeko talde teknikoak. Horretarako, sintesi-ariketa bat egin zen, dena zortzi ideia nagusitan 
biltzen saiatuta.  

Bigarrenik, ideia nagusien azalpenaren bidez, emaitzetan oinarritutako itzulketa bat lortu nahi 
zen. Horren haritik, aipatu behar da topaketa arras baliosa izan zela azaldutako ideia nagusi 
batzuk ñabartzeko eta, aldi berean, eskura zegoen informazioan txertatu gabe zeuden alderdi 
batzuk prozesatzeko.  

91., 92., 93. eta 94. Irudiak)(Emaitzak Talde Teknikoari (TT) aurreratzea. 
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Azkenik, Talde Teknikoaren (TT) deialdi berriak bi xede izan zituen: batetik, Burlatan kulturarteko 
elkarbizitzan eginiko diagnosia jendaurrean azaltzeko datarik egokiena erabaki eta ezartzea. Eta 
bestetik, kokalekurik egokiena ere erabaki behar zen, bai eta garapenaren ezaugarri nagusiak 
adostu ere. Horretarako, NUPeko talde teknikoak antzeko aurkezpen publikoen inguruko 
esperientziak azaldu zituen, hau da, Faltzes, Cintruenigo, Larraga eta Iruñeko Etxabakoitz auzoan 
egindakoak.  

Kideen arteko eztabaidaren ondotik, eta data eta agenda libreak aintzat harturik, 2017ko 
abenduaren 12a, asteartea, aukeratu zen, diagnosiaren aurkezpena egiteko. Behin data hori 
ezarritakoan, diagnosiaren garapenerako mugarri garrantzitsu hartan laguntza emateko eskatu 
zitzaion Talde Teknikoari (TT).   
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Diagnosiaren emaitzen jendaurreko aurkezpena 
Diagnosiaren emaitzen jendaurreko aurkezpena prospekzio-ibilbidearen mugarri nagusietako 
bat da. Izan ere, bildutako informazio handi hori herritarrei itzuli behar zitzaien. Baina, horrez 
gain, prozesu osoko ardatzarekin bat, ekitaldi horrek beste aukera bat eman zuen elkarbizitza 
gogoetagai eta eztabaidagai izateko.  

Era berean, emaitzen azalpenak parada ematen digu NUPeko talde teknikoak diagnosiaren 
ariketaren emaitza gisa orokortzat hartutako ideiak erkatzeko (kasu honetan, ez horren modu 
egituratuan). Horren haritik, ez dugu ahaztu behar ideia orokorrak aukeratuko badira, batzuk 
baztertu beharko direla, behar adinako informazio bolumena eta horrelako ekitaldi batera 
bertaratzen den publiko heterogeneoa orekatzeko. Beraz, xedea ez zen emaitza guztiak zehatz-
mehatz azaltzea (horretarako, egokiagoak dira azken txosten hau eta beste euskarri batzuk), 
baizik eta halako argazki argi bat ematea, diagnosiaren xedeari buruzko gogoetak eragiteko, hau 
da, Burlatako kulturarteko elkarbizitzaren egoerari buruz.  

Hura ekitaldi nagusia izan zen. Beraz, ahalegin handia egin zen antolaketan, eta jende aunitz 
aritu zen lanean. Lehenik, ekitaldiaren gaineko hedapen-saiakera handia egin zen, eskura 
zeuden bideak baliatuta (zuzenean hitz eginez diagnosian parte hartutako jendearekin; kartelak; 
sare sozialak, etab.). Irudiotan ageri den bezala, erabilitako irudia bat zetorren proiektuaren 
identifikazio-irudiarekin, guztiz erabilgarria deialdia zabaltzen laguntzeko (kartela 15. 
ERANSKINEAN dago eskura). Hedapenean gogotik aritu ziren lanean NUPeko talde teknikoa eta 
Burlatako gizabanako batzuk. Udal bandoa ere erabili zen, jendeari telefonoz dei egin zitzaion. 
Beraz, horri esker, deialdiak oihartzun handia izan zuen bai karriketan bai sare sozialetan.  

95., 96., 97. eta 98. Irudiak)(Aurkezpen publikoa hedatzeko euskarriak 
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Aurreko egun eta orduetan, gainera, ederki egokitu ziren Talde Teknikoak aukeratutako 
lekuaren barrualdea eta kanpoaldea, hau da, Burlatako Kultur Etxea, aurkezpen ekitaldiaren 
ezaugarri bereziak ikusita.  
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99., 100., 101., 102., 103. eta 104. Irudiak)(Aurkezpen publikorako lekua prestatzeko lanak 
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Emaitzen jendaurreko aurkezpena 2017ko abenduaren 12an, asteartean, egin zen. Ekitaldian 
hainbat jatorritako bizilagunez gain, hainbat arlotako profesionalek parte hartu zuten, Burlatako 
hezkuntzan, gizarte arloan, politikan, elkartegintzan, etab. ari direnek, hain zuzen.  

Emaitzen azalpena Burlatako Udaleko Kultur Aniztasun eta Migrazioko teknikari Santi Gil-
Ibarrolak egin zuen. Herriko alkate Txema Novalek eta Nafarroako Gobernuko Bake, Bizikidetza 
eta Giza Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusiaren ordezkari José María González Oderizek 
sarrera egin zuten. Era berean, Kultur Aniztasun eta Migrazioko Lourdes Lozada zinegotzia aritu 
zen (Cambiando Burlada / Burlata Aldatuz) Gizarte Zerbitzuetako Joseba Ginés zinegotzia (EH 
Bildu) aritu ziren.  

Proiektua bere tesuinguru sozial eta politikoan kokatu ondotik, NUPeko talde teknikoak 
diagnosiaren helburuak, metodologia eta emaitza nagusiak azaldu zituen. Hori guztia txosten 
honetan jasoa dago. Irudiotan ageri denez, ekitaldia jendetsua izan zen, ehun lagun baino 
gehiago bildu baitziren.  
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105., 106., 107., 108., 109., 110., 111. eta 112. Irudiak)(Emaitzen jendaurreko aurkezpena 

 

    

    

   

 

 

Iturria)(Pili Zozaya 

Emaitzen jendaurreko aurkezpenak, halaber, bestelako helburu nagusi bat izan zuen, hots, 
diagnosian parte hartutako jende guztiaren lana aintzat hartu eta jendaurrean aitortzea. 
Zehazki, bakoitzari diploma bat eman zitzaion, prozesuan parte hartu izanaren erakusgarri (16. 
ERANSKINA). Berriz ere azpimarratu behar da, jende horrek parte hartu gabe, diagnosia nekez 
eginen zela gauzatu den bezala. Agintariek diplomak banatu, eta bukatzeko, talde argazkia egin 
zen.  
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113., 114., 115., 116. eta 117. Irudiak)(Parte-hartzaileen aitortza 

 

    

   

Iturria)(Geuk egina 

Funts teorikoan eta metodologiaren deseinuan azaldu dugun bezala, diagnosiak, prospekzio-
ariketa egiteaz gain, elkarbizitzaren aldeko espazioak sortu nahi ditu aldi berean. Helburu hori 
gogoan harturik, jendaurreko aurkezpenaren ondotik, otamen bat zerbitzatu zen, emaitzen 
gaineko iritziak elkarri emateko. Beraz, horrela, "topaketa inprobableak" direlakoak sortzea 
sustatu zen, koexistentzian diren ohiko logika horietako bat hausteko; izan ere, emaitzetan 
zehazturik ageri den bezala, logika horiek ere Burlatako egunerokotasunean sarturik daude. 
Irudiotan emaitzak aurkeztu ondorengo uneak ageri dira.  
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118., 119., 120., 121., 122., 123., 124. eta 125. Irudiak)(Aurkezpenaren ondoren, otamena eta topaketa 

 

 
    

    

     

Iturria)(Pili Zozaya 

Irudietan ageri den bezala, espazioa lagungarria gertatu zen aipatu topaketak gauzatzeko. Izan 
ere, gizarte-espazio oso ezberdinetako jendea zen, eta guztiak ere Burlatako kulturarteko 
elkarbizitza hobetzearen aldeko lanean ari ziren. Ekitaldia gaueko hamarrak inguruan bukatu 
zen.  
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Emaitza nagusien garapena 
Emaitzen jendaurreko aurkezpenean, sintesi-ariketa handia egin behar izan zen ideia jakin 
batzuk egituratzeko, han bildutako jendearen heterogenotasun handira egokitze aldera. 
NUPeko taldeak garrantzi handia ematen dio prozesuaren transferentzia eta komunikazioari, bai 
eta emaitzak hedatzeari ere. Beraz, eskura dauden komunikazio-tresna guztiak erabili ziren.  

Izan ere, hedabideei ekitaldiari buruzko informazioa igortzeaz gain, prentsa-ohar bat idatzi zen, 
diagnositik eratorritako ideia nagusiak biltzeko. Oharra ekitaldiaren ondotik bidali zen (ez, 
aurretik), hedabideak jendaurreko aurkezpen ekitaldira bertaratu zitezen.  

126. Irudia)(Ekitaldia hedabideetan 

 

 
Iturria)(Diario de Noticias de Navarra 

Nabarmendu behar da, aurreko adibidean eta hurrengo irudian ikusten den bezala, hedabideek 
era positiboan bildu zutela ideien funtsa, eta era berean, positiboak izan ziren oro har herritarrek 
berek hedabideen bitartez adierazitako gauzak.  
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127. Irudia)(Ekitaldia hedabideetan (II) 

 

 
Iturria)(Diario de Noticias de Navarra 

Emaitzen sintesi bat Burlatako Udal Informazio Aldizkarian argitaratu zen (2018ko urtarrila, 2. 
zenbakiduna), bai gaztelaniaz (17. ERANSKINA), bai euskaraz (18. ERANSKINA). Emaitzak 
sakonago eta osoago eman dira txosten honetan, bai eta hartatik eratorritako euskarrietan ere 
(bloga, weba, etab.).  

128. eta 129. Irudiak)(Emaitza nagusien hedapena herriko aldizkarian 

 

 

Iturria)(Geuk egina 
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Ekintza Planaren proposamena prestatzeko lan batzordeak 
Diagnosiaren faseak informazio bolumen handia sortu zuen (kuantitatiboa eta kualitatiboa), eta 
xede oso operatiboa izan zuen: egungo errealitatea aintzat hartzea, Burlatako kulturarteko 
elkarbizitza hobetzen laguntzeko neurriak egituratze aldera.  

Diagnosian, halaber, elkarbizitza hobetzeko proposamen kopuru adierazgarria jaso zen, arestian 
azaldu ditugun teknika eta dinamika ugarien bitartez.  

Informazio hori guztia operatibo bihurtze aldera, lanaren bigarren faseari ekin zitzaion, herriko 
elkarbizitza hobetzeko beharrezkoak ziren ekintzak zehaztu eta finkatzeko. Fase berria garatze 
aldera, hainbat lan batzorde osatu ziren. Batzordeen oinarrizko ezaugarriak, diseinua eta 
garapena hurrengo atalotan azalduko ditugu. 

Oinarrizko ezaugarri teknikoak 

Lan batzordeak lan taldeak dira, kulturartekoak, diziplinartekoak eta belaunaldien artekoak. 
Hona batzordeen helburu nagusiak, hots, behar bezalako helburuak eta ekintzak prestatzen 
laguntzea Burlatako hainbat arlotan kulturarteko elkarbizitza hobetzeko. Batzordeek, halaber, 
topaketa inprobableak ahalbidetzeaz gain, prozesuan bestelako eragileak engaiatzea izan zuten 
helburu.  

Batzordeak Talde Teknikoaren (TT) bilera batean eratu ziren, 2018ko urtarrilaren 22an. Bileran, 
batzordeak arloz arlo egituratu ziren, hau da, sozio-sanitarioa, hezkuntza, kulturartekotasuna 
eta euskara, gazteak eta partaidetza. Halaber, batzorde bakoitzeko arduradunak aukeratu ziren.  

7. Ilustrazioa)(Lan Batzordeak 

 
Iturria)(Geuk egina 

Lan batzordeen diseinua eta prestaketa 

Talde Teknikoaren (TT) bileran, 2018ko urtarrilaren22an egindakoan, batzordeetako 
arduradunak izendatu ziren (Burlatako Udaleko gazteria teknikaria eta kultur aniztasun eta 
migrazioetako teknikaria; Medicus Mundiko teknikaria; Osasun Etxeko gizarte-langilea eta 
Burlatako Gurutze Gorriko boluntarioa). 

LAN BATZORDEAK

Diziplinartekoak
Kulturartekoak

Belaunaldien artekoak

HEZKUNTZA

SOZIO-SANITARIOA

KULTURARTEKOTASUNA ETA EUSKARA

GAZTEAK

PARTAIDETZA
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2018ko otsailaren 5ean, 14:00etan, Burlatako Udaleko Gizarte Zerbitzuetan, NUPeko talde 
teknikoak prestakuntza saio bat antolatu zuen batzordeetako arduradunentzat. Hiru 
helbururekin: 

 Arduradunak prestatzea (eginkizunak, egitekoak, osaera, etab.). 

 Batzordeak garatzeko beharrezkoa zen materialaz hornitzea.  

 Batzordeen antolaketa koordinatzea (deialdia, egutegia, etab.).  

130. Irudia)(Batzordeetako arduradunak prestatzeko saioa 

Iturria)(Geuk egina 

Batzordeen osaerari begira, aniztasuna bermatu beharra azpimarratu zen (jatorri 
nazionala/etnikoa, adina, sexua, prestakuntza, etab.)6. Horretarako, arduradun bakoitzak 
erronka bat hartu behar zuen bere gain, hots, batzordeetan parte hartzeko interesa izan 
zezaketen pertsonak gonbidatu behar zituzten, baina aldi berean profil ezberdinekoak. Baina, 
horrez gain, prozesu guztiaren izaera irekia eta publikoa ikusirik, ahalegin handia egin zen 
deialdiari ahalik eta publizitaterik handiena emateko, hala pertsonen arteko kontaktuen bidez, 
nola eskura dauden beste bitarteko batzuen bidez (bandoa, webgunea, etab.). Horren ondorioz, 
batzorde bakoitzak irudi honen antzeko egitura bat izan zuen. 

8. Ilustrazioa)(Batzordeen antolaera 

 
Iturria)(Geuk egina 

                                                           
6 Jatorri nazionalari dagokionez, hango eta hemengo pertsonak elkartzea lortu zen: Algeria, Bolivia, Kolonbia, Ekuador, 
Euskal Herria, Espainia, Ghana, Ekuatore Guinea, Maroko, Mali, Nigeria, Peru, Dominikar Errepublika, Errumania, 
Errusia, Sahara eta Senegal. 

Arduraduna

Gonbidatuak 

...Gonbidatua 
X

Gonbidatua 
2

Gonbidatua 
1

Interesdunak

Interesduna 
1

Interesduna 
2

...Interesduna 
X 
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Lan batzordeen garapena 

Ia batzorde guztiak bere kasa abiarazi eta garatu ziren. Arduradun bakoitzak bere egutegia ezarri 
zuen bilerak egiteko, gonbidatuen ordu libreak kontuan hartuta.  

Batzorde bakoitzak, oro har, bi saio egin zituen. Dena dela, esan behar da Hezkuntza Batzordean 
hasierako aurkezpen saioa besterik ez zela egin, eta gazteen batzordean, berriz, bi aldiz biltzen 
saiatu eta huts egin ondoren, lan dinamika aldatu zen. Gazte gutxik parte hartu zutenez, 
diagnosiaren fasean bildutako gazte talde handiak mahai gainean jarritako proposamen, aukera 
eta ahulguneak hartu behar izan ziren abiaburu helburuak eta ekintzak prestatzeko.  

131., 132. eta 133. Irudiak)(Batzordeetan egindako lana 

Iturria)(Geuk egina eta Burlatako Udala 
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Hurrengo irudian ageri denez, batzordeek denbora tarte zabalean egin behar izan zuten beren 
lana, kideen denbora librera egokituta, jakina. Zehazki, 2018ko martxoaren 1etik apirilaren 19ra. 
Behin batzordeen lana bukaturik, arduradunek, saioetan jasotako informazio guztia bildu, 
digitalizatu eta NUPeko Talde Teknikora helarazi zuten. Zehazki, apirilaren hasieratik maiatzaren 
15era bitarte.  

9. Ilustrazioa)(Batzordeen lanen egutegia 

 
Iturria)(Geuk egina 

Batzordeetan, guztira, 164 partaidetza izan zituzten, eta 97 lagun aritu ziren. Aipatu beharra 
dago arduradunek saioak prestatzen, dinamizatzen eta zuzentzen egindako lan handia. Lan horri 
esker, lortu egin ziren Ekintza Planaren proposamenaren helburuak eta proposamenak 
legitimatzen dituzten partaidetza maila handiak.  

28. Taula)(Lan Batzorde bakoitzean izaniko saioak eta parte-hartzaileak 

Batzordea Saio kopurua Parte-hartzaile kopurua 

Hezkuntza 3 10+9 
Sozio-sanitarioa 2 18+12 

Gazteak 2 9+10 
Kulturartekotasuna eta euskara 2 43+25 

Parte-hartzea 2 14+14 

Iturria)(Geuk egina 

Informazio multzo horretatik abiaturik (helburuak, proposamenak, etab.), NUPeko talde 
teknikoak Ekintza Planaren proposamen zirriborro bat prestatu zuen. Talde Teknikoak (TT) 
proposamenaren zirriborroa aurkeztu zuen, berrikus zedin, ekainaren 27an, 19:00etan, 
Burlatako Jauregitxoan. Iradokizunak txertatu eta gero, azken emaitza agiri honetan sartu da, 
diagnosi eta proposamenak biltzeko prozesuari amaiera emateko.  
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Sintesi metodologikoa, ordezkaritza-espektroa eta guztizko parte-hartzea 
Ondorengo irudian laburbildurik ageri dira Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(biziproiektuan 
gauzatutako prozesu metodologikoaren funtsezko elementuak.  

Irudi honetako bi kontu nabarmendu nahi ditugu. Batetik, bi faseen arteko egituraketa eta lotura 
ezin hobea: izan ere, bigarren fasea funtsean lehenetik eratorritako lan guztitik eta 
produktuetatik elikatzen da. Eta bestetik, egindako lan guztiaren barnean, produktu batzuk talde 
teknikoaren beraren barne kontsumorako sortu dira (ikusi "batzordeetarako lan dokumentua” 
eta "Elkarbizitzaren aldeko Udal Planerako proposamena”), eta behin elkarlanean eta 
partaidetzan oinarriturik berrikusitakoan, agiri hau osatzeko oinarria izan dira.  

10. Ilustrazioa)(Prozesu metodologiko osoaren eskema 

 
Iturria)(Geuk egina 

Oinarrizko eskema horretatik abiatuta, azpimarratu behar da prozesuan parte-hartze handia 
izan dela eta parte-hartzaileen espektroa askotarikoa izan dela. Ondorengo taulan bildu dira 
diagnosiaren faseetan nahiz Udal Ekintza Planaren proposamenaren prestaketan aritutako 
alorrak, pertsonak eta taldeak.  
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29. Taula)(Aritu diren alorrak, taldeka eta pertsonak 

ALORRAK PERTSONAK/TALDEAK 

POLITIKOA Burlatako Udaleko alkatetza eta zinegotzigoak 
GIZARTEA Berdintasuna, Gizarte Zerbitzuak, Aniztasun eta Migrazio Atala,  
GAZTERIA Hezkuntza eta Gazteria teknikaria 

SEGURTASUNA Burlatako udaltzainburua 

ERLIJIOSOA Cáritas San Juan, Cáritas San Blas 
ETXEBIZITZA Etxebizitza teknikaria 

OSASUNA Burlatako Osasun Etxea 
KIROLA UDAL. KIROL PATRONATUA. Kirol Koordinatzailea 

KULTURA Liburutegia, Ludoteka, Adinekoen Zentroa, Euskara teknikaria, Axular, Aldabea Peña, 
Burlatako Txistulariak, Burlatako Emakume Elkartea 

ELKARTEAK 
Flor de africa, juv. a. Hiri Birika, Benkadi, Virgen del Cisne, Gaz Kaló, Medicus Mundi, 

Cruz Roja, Jerejef, Saharaui de inmigrantes de Navarra, Virgen del Cisne; Burlata Harrera 
Hiria, Integración sin fronteras 

HEZKUNTZA 
Col. Irabia, Col. P. Hilarion eslava, Askatasuna BHI, Ibaialde BHI, Ermitaberri Ikastetx., 

Notre Dame Ikastetx, Regina Pacis, I.E.S. Amor de dios, Askatasuna BHIko Guraso 
Elkartea, NUP, Burlatako Haur Eskola 

Iturria)(Geuk egina 

Erakunde eta taldeekin batera, pertsona aunitzek parte hartu du norbanako gisa. Taula honetan 
ederki ageri da guztira zenbat pertsonek parte hartu zuten. Kopuru handia da, benetan: 

30. Taula)(Jardueretan guztira parte hartu duen pertsona kopurua 

JARDUERA PERTSONA KOPURUA 
Proiektuaren hasierako aurkezpenak 45 

Talde Teknikoa7 24 
Eztabaida-taldeak (4) 32 

Inkestatuak 306 
Ikasle inkestatuak 84 

Inkestatzaileak 18 
Talde Irekia 47 

World Kafea gazteekin 19 
Emaitzen aurkezpen publikoa 103 

Lan batzordeak 97 

Iturria)(Geuk egina 

Ondoren, jende askoren artean egindako ahalegin handiaren emaitza nagusiak azalduko ditugu.

                                                           
7 Kasu honetan, soilik zenbatu dira Talde Teknikoaren dinamikan aritu diren pertsonak. Guztira, ehunetik hurbil izan 
dira, topaketa guztiak kontuan harturik.  
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emaitza nagusiak)(koexistentzian diren dibertsitateen errealitatea  
Datozen orrialdeotan azalduko dira Burlatan egindako diagnosi-prozesuaren emaitza nagusiak. 
Atalaren izenak berak adierazten duen moduan, herrian egindako diagnosi-prozesuan 
informazio izugarria eskuratu da, denetarikoa, eta hori guztia gogotik laburbildu behar izan da. 

Gaien ikuspegitik, azalpena hiru ardatzetan antolatua dago: herriko bereizgarriak, gizarte-
harremanen egoera, eta kulturarteko elkarbizitzarako aukerak. Ardatz horietako bakoitza, aldi 
berean, lau ideiaz osaturik dago, guztiak ere erabili diren ikerketa-tekniken bidez eskuratutako 
ebidentzia kuantitatiboetan eta kualitatiboetan oinarriturik. Guztiak ere arestian zehatz-mehatz 
azaldu ditugu. Ideia bakoitzean tartekatu dira hala bildutako diskurtsoak nola galdetegitik 
ateratako emaitzak. Azken iturri horri dagokionez, ideia gehienetan datuak atalkatzea eta 
aldagai nagusietatik era alderatuan azaltzea lehenetsi da analisia egiteko. Aldagaiak sexua, 
jatorria eta adina izan dira8. Gainera, diagnosiaren ikuspegi proposatzaileari erantzunez, 
tekniken bidez bildu diren proposamenak ideia horietako bakoitzean sailkatu dira. 

Baldintza-pleguan jasota zegoen bezala, ideia horiek ez diote soilik erreparatzen kulturarteko 
elkarbizitzaren espazioari (hori elementu guztiz nagusia da diagnosi honetan), eta eguneroko 
errealitatea osatzen duten beste arlo batzuei ere erreparatu diete (gizarte eskubideak, eskubide 
ekonomikoak, jendearen pertzepzioak eta jarrerak euskararen gainean, genero-ikuspegia, 
etab.). Hori guztia zehatz-mehatz azaldu beharra dago, Burlatan gertatzen diren harremanen 
esparru orokorra ulertuko badugu.  

134. Irudia)(Irudian, garai bateko Burlata 

Iturria)(Carmelo Butini Burlatan, 1936 (Gurbindo, 2015) 

                                                           
8 Ikuspegi teknikotik (eta hori atal honi guztioni dagokio), laginaren mugak ohartarazi nahi ditugu egindako 
desagregazioetarako. Lagina oro har adierzgarria da atal metodologikoan azaldutakoarekin bat, baina 
adierazgarritasun hori ezin da zabaldu hurrengo ataletako azalpen-logikan erabiliko diren talde guztietara. Hala ere, 
eta emaitza batzuek agertzen dituzten ebidentzien aurrean, azalpen-ariketa hori mantendu egin dugu, analisirako 
duen zalantzarik gabeko interesagatik.  
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Herriko bereizgarriak 
Lehen atal honetan, Burlatan garatzen diren eguneroko harremanak osatzen dituzten alderdi 
batzuk azaltzen dira (batzuk egiturazkoak dira). Elementu horiek askotarikoak dira, eta azterketa 
honetan, historia, identitatea, osaera eta sozioekonomia arloko berezitasunak barnebiltzen 
dituzte.  

Migrazio-mugimenduekiko lotura historikoa 

Testuinguruaren gaineko hurbilketan adierazi dugun bezalaxe, Burlatako historiak ezaugarri du 
era askotako jatorria duen biztanleria migratzailea hartu izana. Herriaren muina osatzen duen 
errealitate hori datu kuantitatiboetan eta pertzepzio subjektiboetan ageri da. Hori, gainera, 
elementu historikoa da, eta Burlatako bizilagunek egun beren herriaren osaeraz dituzten 
errepresentazio sozialak ere blaitzen ditu.  

Erroldako datuek (2017ko irailaren 11) era askotako jatorriak agertzen dituzte. Hurrengo 
grafikoan ikusten denez, datu horien arabera, udalerriko biztanleriaren % 6,8 soilik da jatorriz 
Burlatakoa. Hau da, gainerako bizilagunek bestelako jatorria dute, eta herriak historian zehar 
jaso dituen migrazio-mugimenduen ondorioa da, arestian azaldu dugun bezala. Burlatakoaz 
bestelako jatorria duten gizon-emakumeei dagokienez, hona hemen banaketa. Gehienak (% 
58,9) Nafarroako beste leku batzuetatik heldu dira; % 17,3, berriz, Espainiar Estatuko beste alde 
batzuetakoak dira jatorriz, eta % 17, azkenik, atzerritar jatorrikoak dira.  

25. Grafikoa)(Jendearen jatorria (Burlata, 2017) 

 
Iturria)(Guk egina, udal erroldako datuak erabilita (2017ko irailaren 11) 

Espainiar Estatutik heldu den biztanleriari dagokionez (Burlatan bizi den jendearen % 17,3), 
nabarmentzekoa da 50 probintziatako jendea bizi dela; beraz, probintzia guztietakoak, Ceutako 
hiri autonomokoak izan ezik Hurrengo taulan ageri den bezala, Espainiar Estatuko probintzien 
artean, Burlatan ugariena Jaen da (Estatutik datozenen % 12 Jaengoak baitira jatorriz); gero, 
Gipuzkoakoak (% 7,8), Badajozkoak (% 7,7) eta Salamanca (% 5,8).  

Burlatan
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31. Taula)(Jaiotza-probintzia (Burlata, 2017) 

PROBINTZIA MAIZTASUNA % 
Jaen 394 12,0 

Gipuzkoa 256 7,8 
Badajoz 255 7,7 

Salamanka 192 5,8 
Zaragoza 185 5,6 

Madril 153 4,6 
Errioxa 152 4,6 
Cáceres 145 4,4 
Bizkaia 135 4,1 
Soria 108 3,3 

Asturias 98 3,0 

Iturria)(Guk egina, udal erroldako datuak erabilita (2017ko irailaren 11) 

Elkarrengandik urrun dauden lekuetan jaiotako hainbeste pertsona izatea elementu bereizgarria 
da. Lurralde mugakideen artean, Gipuzkoak dauka lekurik handiena (Nafarroatik kanpo 
jaiotakoen % 7,8), eta gainerako probintzia mugakideek balio oso ezberdinak dituzte. Hau da, 
ohikoa izaten denaz bestela, Burlatan Espainiar Estatuko beste herri batzuetan jaiotako 
gehienak ez datoz lurralde mugakideetatik, urrutikoetatik baizik (Jaen, Badajoz eta Salamanka).  

Aurrez adierazi dugun bezalaxe, informazio kuantitatiboaz gain, diagnosiak Burlatan bizi eta 
jatorri honetakoak edo hartakoak diren pertsonen bizipen subjektiboa ezagutzeko parada eman 
digu. Horrela, eztabaida-taldeetan ere ederki bildua gelditu da migrazioak herrian betidanik izan 
duen lekua, bai eta herriaren identitatean izan duen pisua ere. Hurrengo pasartean era 
adierazgarrian dago bildua Estatuko jatorri zenbaitek herriko egunerokotasunean duten indarra: 

“Burlada antes se le llamaba «Jaén 2».  
-Sí. Y cuando vine... 
-En la cuesta de Beloso ponía «300 metros, Jaén».” (GANE) 

Burlatako biztanleriaren berezko ezaugarri hori identitatearen erdigunean dago: 

“Es muy plural. Hay gente de todo tipo y diversidad. Diversidad, inmigrante. Casi todos los 
que estamos aquí somos también inmigrantes. Yo por lo menos.” (GANE)  
 

“Yo llevo aquí desde el 92, soy también de fuera.” (GANE) 

Beraz, garbia da azken hamarkada hauetan gertaturiko migrazio-prozesuek herrian izaniko 
eragina. Jendeak dibertsitatearen ezaugarri gisa bizi ditu prozesu horiek, baina aldi berean, 
aldaketen eragile gisa:  

“Ha crecido como pueblo (…) me acuerdo cuando llegué aquí (…) nos conocíamos casi todos, 
de Burlada, luego ha empezado a venir la inmigración, gente de fuera, también de España 
y eso, y ha crecido mucho.” (GANE) 

Hain zuzen ere, atzerrian jatorria duten mugimenduak izan dira azken hamarkadetako ardatz. 
Atzerritar jatorriko biztanleriaren % 17ren artean, 78 jaiotza-herrialde daude. Ondoren ageri den 
taulan jasoa dagoenaren arabera, Ekuador da herrialderik ordezkatuena, Burlatako atzerritar 
jatorriko biztanleen % 40 herrialde hartan jaio baitira. Gero, Kolonbia heldu da, Burlatako 
atzerritar jatorriko biztanleen % 17,5 han sortu baitira. Hirugarrena, Errumania da (% 15), eta 
gero Peru (% 13,6) eta Bulgaria (% 13,4). Dibertsitate handia da, eta horrela, gurean bost 
kontinenteetako jendea bizi da.  
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32. Taula)(Atzerriko jaiotza-herrialdea (Burlata, 2017) 

HERRIALDEA  MAIZTASUNA % 
Ekuador 727 40,8 
Kolonbia 312 17,5 

Errumania 271 15,2 
Peru 242 13,6 

Bulgaria 239 13,4 
Dominikar Errep. 101 5,7 

Bolivia 100 5,6 
Maroko 99 5,5 
Portugal 93 5,2 
Senegal 74 4,1 

Txina 69 3,9 
Aljeria 65 3,6 

Moldavia 60 3,4 

Iturria)(Guk egina, udal erroldako datuak erabilita (2017ko irailaren 11) 

Dena den, jaiotza-herrialdeari buruzko datuak eta nazionalitatea bereizi behar dira. Izan ere, 
Burlatako biztanleriaren % 9,4 atzerriko herritarrak dira, eta % 90,6k, berriz, nazionalitate 
espainiarra dute. Badira 62 nazionalitate; bost kontinenteetakoak, gainera. Aurreko datuekiko 
aldea ulertze aldera, nazionalitate espainiarra eskuratzeko prozesuak hartu behar dira aintzat, 
bai eta nazionalitate bikoitzeko egoerak ere, arestian azaldu dugun bezala.  

26. Grafikoa)(Nazionalitatea (Burlata, 2017) 

 

Iturria)(Guk egina, udal erroldako datuak erabilita (2017ko irailaren 11) 

Laburbilduz, migrazio-izaera fenomeno historiko nagusia da herriaren identitatea osatzerakoan. 
Termino beretan, eta ondorengo ideiak zehazturik dagoen bezala, bizilagunek Burlatak 
identitate bereizgarria duela aldarrikatzen dute, Iruñeak duen erakarpen-ahalmenaren aurrean. 
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Herriaren identitatea auzo-kokapenaren aurrean 

Inkestak arras informazio garrantzitsua eman du jendeak bere herriaz duen pertzepzio 
kolektiboaz. Horren haritik, indarrez azaleratu da herria izatearen ideia, eta identitate hori 
babestu beharra, Iruñeko auzo hutsa bihurtzearen aurrean. Hori berriz ere elementu identitario 
oso garrantzitsua da Burlatako egunerokotasunera hurbiltzen garenean eta kulturarteko 
harremanen analisian.  

Galdetegiko galdera batean elkarrizketatuei iritzia eskatu zitzaien Burlata Burlata "lo-herria" ote 
den (Galdera Talde Teknikoak eskaturik gehitu zen). Ikusten den bezala, % 54,6 ez oso ados 
edota ez batera ados agertu zen izaera horrekin.  

27. Grafikoa)(Lo-herri izateari buruzko iritzia 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Bildutako diskurtsoek ideia hori indartu dute. Testigantzak, gainera, lagungarriak zaizkigu are 
sakonago ulertzeko nola ageri diren Burlatako bizilagunen esperientzian eman berri ditugun 
datuak. Hurrengo pasartea argigarria da Burlata "herria" izateari dagokionez, tamainari buruzko 
ñabardura txiki bat gorabehera:  

“-¿Esto es una ciudad o un pueblo? Pregunto.  
-Es un pueblo.  
-Un pueblo, un pueblo grande. 
-Técnicamente, si se independizara podríamos vivir tranquilamente.” (GJIE) 

Herri izaera duenez, idiosinkrasiari eutsi beharra ageri da diskurtsoetan, hau da, "herrigintzan" 
aritu beharra. Norabide berean, agerian dago Burlatak egun esleitzen zaizkion berezko 
identitatea eta berezko bizitza ez galtzeko ahalegina. Bereziki da nabarmentzekoa galdetegian 
erabili den metafora hori, hots, "lo-herri" metafora, berez ateratzen dela eztabaida-taldearen 
barneko solasaldietan:  

“Muchos que vivimos aquí vimos que Burlada era un dormitorio, que era como un barrio de 
Pamplona. Pero lo que intentamos es que eso no suceda (…) que tenga entidad propia y que 
sea un pueblo donde haya vida. Que no sea solamente un dormitorio (…) Distintos grupos 
estamos intentando que tenga vida propia y que las actividades se hagan en Burlada y que 
no sea un barrio al uso de Pamplona.” (GANE) 

Dena den, guztiak ez dira ados eta hainbat alderdik (adina, adibidez) eragina dute eta herriaren 
gaineko errepresentazio hori aldatzen dute: 
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“Mi vida era aquí, cuando mis hijos eran pequeños. Ahora que ya son grandes hacemos otro 
tipo de vida, entonces ya, sí que es más como dormitorio. Trabajas en Pamplona, vienes 
aquí, haces la compra el fin de semana, vas a superficies grandes, porque es más cómodo, 
encuentras de todo, y acabas antes.” (GANE) 

Herrian jarduerak egitearen aldeko ahaleginari dagokionez, galdetegian jendeari galdetu 
zitzaion zer jarduera egiten diren aisialdian Burlatan, eta zein, Burlatatik kanpo. Adierazgarria da 
herrian gehien egiten diren eguneroko jarduerak hauek direla: kalean egotea (% 85,9), erosketak 
egitea (% 79,7), taberna eta jatetxeetara joatea (% 62,7) edo adiskideen etxeetara joatea (% 
61,1). Esan behar da jarduera horiek ere herritik kanpo egiten direla, baina hein txikiagoan.  

28. Grafikoa)(Aisialdiko jarduerak Burlatan eta herritik kanpo 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Ondorengo grafikoan ageri den bezala, aisialdian Burlatatik kanpo gehien egiten diren jarduerak 
jarduera artistikoak dira (% 86,3k herritik kanpo egiten ditu), mintzategietara joatea (% 84,6), 
erlijio-zentroetara joatea (% 81,7) edo elkarteetan egotea (% 80,7). 

29. Grafikoa)(Aisialdiko jarduerak Burlatan eta herritik kanpo  

 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Emaitza horietan sakonduta, ez dago alde nabarmenik gizonek eta emakumeek beren aisialdian 
egindako jardueren artean.  

30. Grafikoa)(Jarduera hauetako zein egiten dituzu aisialdian Burlatan? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Ondoren dagoen grafikoan ageri denez, jatorriaren araberako analisiak aukera ematen digu alde 
esanguratsu batzuk asmatzeko. Alderik handienei erreparatuta, ikusten dugu askoz ere gehiago 
erabiltzen dituztela Nafarroan jaiotakoek Burlatako igerilekuak eta Nafarroan jaiotakoek ere 
kirola gehiago egiten dutela. Horren haritik, alde nabarmena dago herriko jatetxe eta tabernetan 
egiten den kontsumoan. Aldea ere adierazgarria da txoko, etxabe eta elkarteetara joateko 
ohituran.  

Emaitza horietatik abiatuta, galdera izan liteke, lehenik, aldea zor ote zaion leku horietan sartzea 
baldintzatzen duen diruari. Bestalde, aztertu liteke alde hori zor ote zaien kulturen araberako 
aisia molde ezberdinei nahiz elkarrekintza sozial ezberdinari. Beste arrazoi bat izan liteke 
atzerritar jatorriko pertsonek adiskide sare bat izatea beste auzo edo herri batzuetan. Bestalde, 
atzerritar jatorriko pertsonek askoz ere gehiago erabiltzen dute mintzategia Burlatan bertan, 
baina pentsa liteke zerbitzu hori herritar horiendako dela bereziki.  
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31. Grafikoa)(Jarduera hauetako zein egiten dituzu aisialdian Burlatan? (Jatorria) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Herrian egiten diren jarduerak (jaiak, adibidez) dira, hain zuzen ere, Burlatari "herri" izaera 
ematea ahalbidetzen dutenak. Baina ahots batzuek azpimarratu dute ildo horretan sakondu 
beharra dagoela, Iruñearekiko mendekotasuna hausteko:  

“Me gusta mucho el ambiente de las fiestas, las peñas, el ambiente que se crea, ese afán 
por que los niños estén, los padres se encargan de que los niños estén en las fiestas y que es 
una manera de hacer pueblo”. (GANE) 
 

“He estado 30 años, por ejemplo, 31, trabajando en Iturrama. Entonces, para mí, Burlada 
ha sido el ir a comer y a dormir. Sí que se ve que se está haciendo alguna cosica más, pero 
aún hay que trabajarlo así, porque se depende mucho de Pamplona”. (GANE) 

Dena den, eta gehienek Burlata "herritzat" jotzen badute ere, diagnosiak haustura esanguratsu 
bat atzeman du, Erripagañako hirigintza-garapenetik eratorria. Jendearen esanetan ageri denez, 
herriko hiri-bilbea handitzea erronka da herriko identitaterako eta harremenaterako: 

“De Burlada, poco, porque soy de Erripagaña, entonces hay un poco de separación, ¿no? (…) 
Es un barrio que es una parte de un barrio del territorio de Burlada, y entonces es justo donde 
vivo (…) no parecemos ni barrio, ni independientes, ni..., no sé, más o menos hay como una 
separación”. (GAIE) 
 

“El tema que tenemos es que como es un... de todo el mundo, Valle de Egüés, Pamplona, 
Burlada... No se aclaran. Y la idea es, un poco, yo por lo menos la idea que tengo bueno pues 
es que somos un poco los que vivimos allí, un barrio, o sea, nuestro, o sea, Erripagaña. Yo a 
veces cuando digo, o sea, me acuerdo de que pertenezco a la parte de Burlada pero no por 
algo que sea de Burlada, o por estar viviendo, sino simplemente porque, o sea, porque 
justamente el edificio es de Burlada. Si no, todo lo demás es como una parte”. (GAIE) 

135. Irudia)(Erripagañako ikuspegia 

 
Iturria)(http://ripagainaaldia.com
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Herri anitza eta irekia 

Burlatan badira dibertsitate ugari. Hasierako testuinguratzea egiteko ariketan, bigarren mailako 
hainbat iturri erabili ditugu jatorriaren araberako dibertsitatea xehatzeko, eta orain, atal 
honetan, berriz, dibertsitatearen beste adierazpen batzuetan sakonduko dugu, galdetegiaren 
emaitzek agertu digutenarekin bat. Horrela, aipaturiko migrazio-mugimenduetatik eratorritako 
osaera askotarikoari, bestelako dibertsitateak gehitzen zaizkio, hala nola dibertsitate erlijiosoa, 
hizkuntzari dagokiona, eta ikastetxeetan dagoena. Horiek guztiak hurrengo azpiataletan 
azalduko ditugu. Era berean, Burlatako herritarrek dibertsitate horri buruz duten iritziaren 
inguruko emaitzak azalduko ditugu.  

Dibertsitate erlijiosoa  

Dibertsitatearen ebidentzia historikoetako bat erlijiotasuna da. Bi norabidetan aztertu dugu. 
Batetik, ondorengo grafikoan ageri den bezala, erlijio katolikoa da zabalduena (%48); gero, 
islamismoa (%6), erlijio ortodoxoa (%2) eta, azkenik, bestelako adierazpenak arlo ebanjeliko-
protestantearen barruan (%1,7). Hala ere, azpimarratu behar da ehuneko handi batek esan 
duela ez duela erlijiorik praktikatzen; % 35,4k, zehazki.  

32. Grafikoa)(Ba al duzu erlijioren bat? Zein? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

136. Irudia)(San Juan Bataitzailearen parrokia 

Iturria)(Geuk egina 

Hurrengo grafikoan ageri denez, sexuen araberako analisiak erakusten du emakumeek 
praktikatzen dutela gehiago gizonek baino, aurrez adierazitako erlijio guztietan.  
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33. Grafikoa)(Ba al duzu erlijioren bat? Zein? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako analisiak argi eta garbi erakusten du atzerritar jatorrikoek dutela erlijio-
praktikarik handiena.  

34. Grafikoa)(Ba al duzu erlijioren bat? Zein? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Behin dibertsitate erlijiosoa jasota, egokia da sakontzea ea nola ikusten duten Burlatako 
bizilagunek hori guztia. Galdetegiko emaitzen arabera, argi dago horren aldeko iritzia dagoela. 
Izan ere, "Oso ongi" eta "ongi" aukeren baturak % 70,3 egiten baitu. Kasu honetan, adierazgarria 
da, halaber, jende kopuru nabarmen bat agertu dela axolagabe dibertsitate horren aurrean (% 
13,7). Azken emaitza horren atzean egon liteke arestian hona ekarritako emaitza bat, hots, 
pertsona ehuneko handi batek esan baitu ez dutela erlijiorik batere.  

35. Grafikoa)(Dibertsitate erlijiosoari buruzko iritzia 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Badirudi emakumeen iritzia zertxobait positiboagoa dela gizonena baino dibertsitate erlijiosoaz. 
“Oso ongi” eta “Ongi” aukeren baturak emaitza nahiko antzekoak ematen baditu ere 
(emakumeen % 71,2, eta gizonen % 69,3), emakumeek gehiago egin dute "Oso ongi" aukeraren 
alde (% 36,2k, eta gizonen % 23,1ek), eta horrek esan nahi du emakumeen jarrera positiboagoa 
dela.  

36. Grafikoa)(Dibertsitate erlijiosoari buruzko iritzia (sexuaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Azkenik, eta atzerritar jatorriko pertsonek praktika maila handiagoa dutenez, haiek agertzen 
dituzte ehunekorik handienak dibertsitate erlijiosoari buruzko erantzun positiboen baturetan. 
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Horrela, “Oso ongi" eta "Ongi" aukerek % 82,2 eskuratu dute atzerritar jatorriko pertsonen 
artean; % 73,9, berriz, Nafarroan jaiotakoen artean, eta % 40, Espainiar Estatuko beste herri 
batzuetatik datozenen artean. Azken talde horrek erakusten du, halaber, tolerantzia gutxieneko 
jarrera esplizitua dibertsitate erlijiosoaren aurrean.  

37. Grafikoa)(Dibertsitate erlijiosoari buruzko iritzia (jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Azkenik, eta bildutako diskurtsoen arabera, herrian hainbat erlijio-adierazpen izatearen aldeko 
jarrera ikusten bada ere, hari lotutako praktika batzuk ez dira beti ulertzen. Horrelako egoerak 
bereziki agertzen dira erlijio islamikoa praktikatzen duten emakumeenganako.  

Hurrengo pasartean ikusten denez, herritarren zati batek maiz ez du ulertzen hijabaren 
erabilera, elementu hori bigarren mailako gauza delakoan. Hori bai, iritzi guztiak ez datoz bat, 
gaiak egiazki konplexutasun handia baitu.  

“-¿Y una mujer allí? ¿En qué, en qué...? ¿Dónde curras? Enfermera, o cualquier cosa... 
-Ahí tenemos que respetar que ellas estén con velo, o tapadas, o eso, tenemos que 
respetarlo, y no... Y permitirlo... 
-Yo ahí, esas cosas... Mi hermana está en la Ribera en el instituto. Es profesora. Y a la hora 
de que llegan al cole los chavales con las viseras, tienen que descubrirse. Se descubren y ya 
está. Y la morita no. Entonces, ellos dicen: "¿por qué nosotros sí y ella no?" Y tienen razón. 
¿Por qué tengo que llevar yo la cara descubierta y ella no? En un colegio está, en un instituto. 
De esas hay así. O sea, que quiero decir que hay una... 
-Y, por ejemplo, nosotros vamos a Marruecos y nosotros tenemos que respetar que ellos, 
bueno, les tenemos que permitir y yo creo que tienen derecho a estar con eso, pero igual 
tendremos nosotros derecho a ir a su país y si tenemos una camiseta o una prenda la que 
sea, no nos tengamos que tapar para entrar a una mezquita. 
-O ir con una minifalda. La religión manda.  
-Sí, así debía ser.  
-Así debiera ser y no es.  
-Pero no sé... 
-Es un tema complicado.  
-Ojalá fuera así. Lo digo por ellas. Por ellas, ¿eh? Ojo, por ellas.  
-Creo que también ellas sí quieren, por sus creencias o eso, que llevan el pañuelo. Creo que 
tienen todo el derecho.  
-¿Pero? Y los otros dicen "pues yo la visera".  
-Ya, pero a ver, la visera no es por una creencia, es por una moda.  
-Te tapa la cabeza.  
-Es por una moda. 
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-Di lo que quieras, pero tú eres igual de compañero que ella en la clase.  
-Pero lo otro es por su cultura, por su... Respeto por lo que sea. Entonces yo creo que eso 
debería ser libre.  
-No sé, yo creo que si tú vas allí te obligan. Quiero decir...  
-Y no es lo mismo llevar una pañoleta a llevar hijab.  
-Hombre... 
-Y no es lo mismo llevar la pañoleta a llevar una visera.  
-Tú si vives allá, tapada. Primero, tapada. Y luego, ya veremos si puedes salir a hacer carrera. 
No sé, no sé. Yo ahí... 
(…) 
-Ahora ha estado el hijo con su pareja allí en la India, tres meses, y ha tenido que ir ella 
vestida de india todos los tres meses, porque una chica, igual, en ciertos sitios, mal mirada. 
Tres meses vestida de india.  
-Claro.” (GANE) 

137. Irudia)(Burlatako kale bilkura, Islamaren izenean egindako atentatuak arbuiatzeko 

 
Iturria)(https://navarra.elespanol.com 

Jasota geratu denez, dibertsitate erlijiosoa agerikoa da. Eta gainera, batzuei praktika batzuk 
ulertu ezinak iruditzen bazaizkie ere, horrek ez du esan nahi gatazka-egoera gehiago eragiten 
dituen faktorea denik, gizarte-harremanen atalean aztertuko dugun bezala. 
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Hizkuntza-aniztasuna 

Hizkuntza eraikuntza identitarioaren zutabe nagusietako bat da eta bere komunikazio-
dimentsioaz harata doa. Burlatako hizkuntza-aniztasuna galdetegiko laginaren emaitzak 
agertutakoa baino handiagoa izanik ere, dibertsitate horren espektro zabal bat biltzea lortu da.  

Grafiko honetan ikusten denez, elkarrizketatuek 17 ama-hizkuntza adierazi dituzte. Gehienen 
ama-hizkuntza gaztelania da (% 76,1); gero, euskara (% 10,5) eta arabiera (% 2,8).  

38. Grafikoa)(Ama-hizkuntza 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Orain, lurraldeko jatorrizko eta berezko hizkuntza-aniztasunari erreparatuta, hau da, bi 
hizkuntza ofizial daudela (gaztelania eta euskaraz), ondorengo grafiko honek erakusten du 
gehienek diotela badakitela zer den euskara (% 73,5). Beste muturrean, % 2k besterik ez du esan 
ez dakiela zer den9. 

                                                           
9 Metodologiaren atalean ohartarazi dugun bezala, kasu honetan adierazi behar da jende askok ez duela erantzun. 
Izan ere, ia lau pertsonatatik batek ez dio galderari erantzunik eman. Horrek nabarmen eragiten du konfiantza mailan, 
emaitzak Burlata osora estrapolatzearen ikuspegitik. Horren ondorioz, emaitza horiek hurbiltze-formula baten gisa 
egituratzen dira, baina ez dute ordezkaritza xederik.  
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39. Grafikoa)(Ezagutzen al duzu zer den euskara? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Ezagutzak ez du alde nabarmenik sexuaren arabera, nahiz eta emakumeek soilik adierazi duten 
ez dutela ezagutzen emakumeei egindako elkarrizketen % 3,7n. 

40. Grafikoa)(Ezagutzen al duzu zer den euskara? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Grafiko honetan ikusten den bezala, badirudi hurrenkerak nola-halako eragina izan dezakeela. 
Dena den, aipatu behar da atzerritar jatorriko pertsonen arteko erantzun positiboen ehunekorik 
handiena beharbada zor zaiola ez erantzunaren maila txikiagori (% 11,3), Nafarroan jatorria 
duten pertsonen aurrean (% 25,6) eta Estatuaren gainerakoan jatorria dutenen aurrean (% 35,6). 
Nolanahi ere, begi-bistakoa da bizilagun gehienek ezagutzen dutela zer den euskara, alde batera 
utzia bizilagunak jatorriz nongoak diren. 
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41. Grafikoa)(Ezagutzen al duzu zer den euskara? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdetegiak, halaber, aukera eman digu ikusteko jendeak, oro har, hizkuntza-aniztasuna aintzat 
hartzeaz gain, aldeko balorazioa duela. Izan ere, grafikoak agertzen du inkestatuen % 84,5en 
iritziz, "oso ongi" edo "Ongi" dagoela Burlatan hainbat hizkuntza entzutea.  

42. Grafikoa)(Zer iruditzen zaizu Burlatan, kalean, hizkuntza desberdinak entzutea? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Hurrengo grafiko honetan ageri denez, sexuaren araberako emaitzek erakusten dute 
emakumeak aldekoagoak direla. Norabide horretan, nabarmentzekoa da emakume inkestatuen 
% 2,5ek soilik esan duela gaizki iruditzen zaiola kalean hizkuntza desberdinak entzutea. Gizonen 
artean, ordea, % 26,6k adierazi du hori. Alde hori arraz adierazgarria da, beste galdera batzuetan 
oro har aldeak estuagoak baitira.
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43. Grafikoa)(Zer iruditzen zaizu Burlatan, kalean, hizkuntza desberdinak entzutea? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Norabide berean, jatorrian ere jarrera ezberdinak daude. Oro har, Nafarroan jaiotakoek 
hizkuntza-aniztasunaren baloraziorik aldekoenak agertzen dituzte. Aldiz, Estatuaren 
gainerakoan jaiotakoek dute ikuspegi txarren ehunekorik handiena. 

44. Grafikoa)(Zer iruditzen zaizu Burlatan, kalean, hizkuntza desberdinak entzutea? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita.  

Aurreko emaitzen bidez ikusi dugunez, hizkuntza-aniztasuna aintzat hartzen da eta, gainera, 
ontzat jotzen da. Baina, horrez gain, euskarari bultzada ematearen aldeko jarrera ere badago. 
Hori galdetegiaren bidez ikus dezakegu. 

Izan ere, euskararen irakaskuntza sustatu beharko litzatekeen galdetuta, erantzun gehienak (% 
53,3) "Oso ados" eta "Nahiko ados" aukeren artean daude. Horren aurrean, euskara 
sustatzearen kontrako jarrerek % 17,7 egiten dute ("Ez nago ados" eta "Ez nago batere ados"). 
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45. Grafikoa)(Iritzia euskararen irakaskuntza sustatu beharko ote litzatekeen 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Grafiko honetan ikusten da sexuaren araberako banaketak ez duela emaitza ezberdin 
nabarmenik ematen gizonen eta emakumeen artean. 

46. Grafikoa)(Iritzia euskararen irakaskuntza sustatu beharko ote litzatekeen (sexuaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren aldagaian, ordea, badira ezberdintasun batzuk. Izan ere, grafiko honetan ageri denez, 
Estatuko beste probintzia batzuetan jaiotakoen arteko erantzunik eza oso handia da. Hori 
oztopoa da ondorioak ateratzeko. Dena den, ehuneko horrek berez salatzen digu gutxienez 
egoera konplexua dela, eta zatiketa latente dagoela.

35,3

18,0

9,5
8,2

Oso ados Nahiko ados Ez oso ados Ez nago batere ados

35,7

20,3

9,8
7,0

2,8

24,5

35,0

16,0

9,2 9,2
4,9

25,8

Oso ados Nahiko ados Ez oso ados Ez nago batere
ados

Ez daki Ez du erantzun

Gizona Emakumea



 

114)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

47. Grafikoa)(Iritzia euskararen irakaskuntza sustatu beharko ote litzatekeen (jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Bildutako lekukotasunek erakusten dute atzerritar jatorriko bizilagunek, euskara bultzatzearen 
aldeko jarrera agertzeaz gain, hori ekintza zehatzen bidez gauzatu dela, hala nola seme-alabak 
hizkuntza hori erabiltzen duten hezkuntza-ereduetan matrikulatuz.  

Dena dela, zenbaitetan, esan da gurasoen artean euskaraz ez jakitea izan dela ereduz aldatzeko 
arrazoia, pasarte honetan bildua dagoen bezala:  

“Mis hijas ahora están en el colegio de Hilarión Eslava. Antes de 2006 hasta 2013 estaban 
en otro, en euskera. Luego, como no sabemos euskera, tengo problema con la mayor, y 
luego me he cambiado de colegio aquí”. (GAIE) 
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Aniztasuna ikasgeletan 

Burlatako ikastetxeak herriko dibertsitatearen beste adierazpide bat dira (are nabarmenagoa 
gainera). Izan ere, eta aintzat harturik hezkuntza-esparrua dibertsitatea berez integratzeko 
esparrua dela, matrikulazio-datuak hartu behar dira kontuan. Nabarmendu behar da Burlatako 
ikastetxe guztiek funtsezko informazioa eman digutela ondoren ageri den azterketa egiteko.  

Lehenik eta behin, Burlatan diren lehen hezkuntzako lau ikastetxeetako datuak emanen ditugu 
(bi publikoak dira, eta beste biak, itunduak). Publikoen artean, Ermitaberrik D eredua eskaintzen 
du, eta Hilarión Eslavak, berriz, G-PAI eta A-PAI. Itunduen artean, Regina Pacisek G-PAI eta A-PAI 
ereduak eskaintzen ditu, eta Notre Damek, berriz, G-PAI. 

Grafiko honetan, lehen datu esanguratsua da ikastetxe bakoitzean matrikulaturiko atzerritar 
nazionalitateko ikasleen ehunekoari dagokiona. Lehen ezberdintasun handia ikastetxe 
publikoen artean dago. Izan ere, Hilarión Eslavako (irakaskuntzako hizkuntza gaztelania duena) 
atzerritar nazionalitateko ikasleak % 25,1 dira. Ermitabarrikoak, aldiz, (irakaskuntzako hizkuntza 
euskara da): % 2,8. Ikastetxe itunduen artean, Regina Pacisco ikasleen % 27,2 atzerritar 
nazionalitatekoa da (ehunekorik handieneko ikastetxea da). Notre Damen, berriz, % 5,1.  

48. Grafikoa)(Matrikulazio datuak (Burlatako lehen hezkuntzako ikastetxeak)  

 

Iturria)(Guk egina, ikastetxeek emaniko datuak erabilita 

Bestalde, aurreko grafikoan ageri den informazioak ere esaten digu atzerritar jatorriko ikasleak 
ez daudela modu berean banatuta, ikasle horien ehunekorik handieneko ikastetxeak kontuan 
hartzen baditugu. Horren haritik, adierazgarria da kontuan hartzea atzerritar jatorriko ikasleen 
ama-hizkuntza. Izan ere, Hilarión Eslavako ikasleen % 18,2ren ama-hizkuntza ez da gaztelania. 
Regina Pacis, ikastetxean, berriz, ikasleen % 9,7ren ama-hizkuntza ez da gaztelania. Ikusten 
dugu, hortaz, Regina Pacis ikastetxean dagoela gaztelania ama-hizkuntza duten ikasle 
atzerritarren kopururik handiena. Hilarión Eslava ikastetxe publikoan, berriz, ikasle atzerritar 
gehienen ama-hizkuntza ez da gaztelania.  

Bigarren Hezkuntza ikastetxeei dagokienez, hiru dira Burlatan. Bi publikoak dira: Askatasuna (D 
eredua), Ibaialde (G-PAI); eta itundu bat ere badago, Amor de Dios, G-PAI eskaintzen duena. 
Haien arteko ezberdintasunak lehen hezkuntzako ikastetxeen ildotik doaz. Publikoen artean, 
Ibaialdeko ikasleen % 16,4k nazionalitate atzerritarra dauka. Askatasunan, berriz, ikasleen % 
0,2k. Amor de Dios ikastetxe itunduan, bestalde, ikasleen % 36,1ek dauka nazionalitate 
atzerritarra; beraz, ehunekorik handiena da alde handiz.  
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49. Grafikoa)(Matrikulazio datuak (Burlatako bigarren hezkuntzako ikastetxeak) 

 
Iturria)(Guk egina, ikastetxeek emaniko datuak erabilita 

Bestalde, eta aurreko grafikoa aztertzen segitzen badugu, atzerritar jatorriko ikasleen ama-
hizkuntzari erreparatuta, ikusiko dugu Ibaialdeko ikasleen % 10,6ren ama-hizkuntza ez dela 
gaztelania. Amor de Dios ikastetxean, berriz, ikasleen % 7,9ren ama-hizkuntza ez da gaztelania. 
Ikusten dugu, hortaz, Regina Pacis ikastetxean dagoela gaztelania ama-hizkuntza duten ikasle 
atzerritarren kopururik handiena. Ibaialden, berriz, ikasle atzerritar gehienen ama-hizkuntza ez 
da gaztelania. 

Inkestak, halaber, funtsezko informazioa eman digu ikastetxeetan dagoen dibertsitateari buruz. 
Galdera baten bidez jakin nahi izan da inkestatuek zer iritzi duten Burlatako ikastetxeetan 
dagoen kultur aniztasunaz. Burlatako herritarrek ikastetxeetan dagoen dibertsitatea nola 
atzematen duten galdetuta, esan daiteke aldeko jarrera dagoela. Galdetegiak gai horretan 
sakontzeko aukera eman du. Gainera, azpimarratu behar da galdera honek izan duela erantzunik 
ezaren ehunekorik txikienetako bat (%0,3) galdetegi guztian. Hau da, horri esker, emaitzen 
ordezkaritasun maila oso handia da.  

Hurrengo grafikoan ikusten denez, “Aberasgarria” (%46,2) eta "Ongi" (%35,1) aukeren baturak 
erantzunen % 81,3 egiten du. Hau da, hezkuntza-esparruan dagoen dibertsitatearen aldeko 
balorazioa da erabat. Izan ere, kontrako aukeren batura % 3,6 baizik ez da, hots, "Horrela ez 
izatea gustatuko litzaidake, baina zer egingo diogu" (% 2,6) eta "Ez zait gustatzen, eta kaltegarria 
dela uste dut" (% ,1). Azkenik, nabarmentzekoa da "Berdin zait" erantzun dutenen ehunekoa (% 
12,8), ikastetxeetako dibertsitateari dagokionean.  
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50. Grafikoa)(Zer iruditzen zaizu Burlatako ikastetxe eta institutuetan kultura eta jatorri desberdinetako 
ikasleak egotea?  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Emaitzen atal honetatik atera gabe, sexuen araberako analisiak esaten digu emakumeen jarrera 
aldekoagoa dela gizonena baino, oraingo honetan ikastetxeei dagokionez.  

51. Grafikoa)(Zer iruditzen zaizu Burlatako ikastetxe eta institutuetan kultura eta jatorri desberdinetako 
ikasleak egotea? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Azkenik, "jatorria" aldagiaren ikuspegitik begiratuta, agerikoa da atzerritar jatorriko bizilagunek 
dutela iritzirik aldekoena ikastetxean dagoen dibertsitateaz. Izan ere, atzerritar jatorriko 
pertsona inkestatuen % 98,4 daude ("Aberasgarria" (% 51,6) eta "Ongi" (%46,8) aukeretan. 
Gainera, jatorri horretako inork ere ez ditu erantzunik kontrakoenak aukeratu, hots, “Horrela ez 
izatea gustatuko litzaidake, baina zer egingo diogu" eta "Ez zait gustatzen, eta kaltegarria dela 
uste dut". Beste bi taldeei dagokienez (Nafarroan eta Espainiar Estatuko beste herri batzuetan 
jatorria dutenak), lehenbizikoan dago ehunekorik handiena erantzun aldekoen artean: 
"Aberasgarria" (% 48,5), eta bestean, berriz, % 26,7.  
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52. Grafikoa)(Zer iruditzen zaizu Burlatako ikastetxe eta institutuetan kultura eta jatorri desberdinetako 
ikasleak egotea? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Emaitzek oro har berresten dute jendeak aldeko iritzia duela ikastetxean dagoen dibertsitateaz. 
Dena den, emaitzak ñabartu behar ditugu, dibertsitate horren aurrean egiazki dagoen jarreraz 
are informazio zehatzagoa eskuratuko badugu, dibertsitateak leku ezberdina baitauka Burlatako 
ikastetxeetan.  

Helburu hori lortze aldera, diagnosia egitean, galdetegia, halaber, Burlatako bigarren 
hezkuntzako bi ikastetxeetan egin zen, hau da, Ibaialden eta Askatasunan. Horrek ikastetxe 
horietako ikasleen iritzia ikertzeko aukera eman digu ikastetxeetan dagoen dibertsitateaz (soilik 
kontuan hartu da Burlatan bizi diren ikasleen iritzia, bi ikastetxe horietakoak)  

138. Irudia)(Galdetegiaren aplikazioa Askatasunan 

 
Iturria)(Geuk egina 
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Hurrengo grafikoan ikusten denez, ikastetxearen araberako iritziak alderatzen baditugu, aldeak 
nabarmenak dira. Izan ere, Askatasunako ikasleen % 53,1ek oso aberasgarritzat jotzen du 
ikastetxeetan dibertsitatea egotea. Gogoratuko dugu Askatasunako ikasleen % 0,2k duela 
atzerriko nazionalitatea. Ehuneko hori, berriz, % 25era jaisten da Ibaialden (ikastetxe horretan 
ikasleen % 16,4k dauka nazionalitate atzerritarra). Datu hori interpretatzeko hipotesi bat izan 
daiteke egun gizartean nolabaiteko joera badagoela dibertsitate ontzat baloratzeko, eta baliteke 
gizartearen joera horrek nolabaiteko eragina izatea inkeskatuengan. Baina, batez ere, eta gaia 
sakonago aztertu duten beste azterlan batzuetako interpretazioak eta hipotesiak gurera 
ekarrita, badirudi errazagoa dela dibertsitatearen alde agertzea dibertsitateaz pertzepzio urrun 
eta abstraktu bat dutenean. Hau da, iritziak oro har aldekoagoak dira, kulturarteko 
elkarrekintzaren inguruan berezko esperientzia dagoenean baino.  

53. Grafikoa)(Ikasleen iritzia ikastetxeetako dibertsitateaz 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Burlatako gazteen artean, eztabaida-taldeetan, bildu ditugun diskurtso batzuek agerian uzten 
dute azaldu berri dugun gaiaren konplexutasuna.  

“-En mi instituto, como se dan las clases en euskera, no viene nadie de otro país, o como 
mucho de Navarra (…) Me junto con los de mi instituto, y en mi instituto no hay casi gente 
de fuera (…) Si no vas por tu cuenta a conocer a los demás, no conoces a nadie extranjero.  
-Es que todo esto de extranjeros o no, depende de... En mi opinión depende del colegio y con 
quién te has juntado. Pero no porque lo hayas elegido tú”. (GJNE) 

Bukatzeko, esan dezakegu hizkuntza-ereduak baldintzatu egiten dituela gazteen gizarte-
harremanak, eta agerikoa dirudi gaztelaniazko hizkuntza-ereduek kultur aniztasun handiagoa 
dutela. Bestalde, datuek berek adierazten duten bezala, ezinbestekoa da, halaber, ikastetxe 
publikoa-itundua ardatza kontuan hartzea, hezkuntza-esparruko integrazioa eta elkarrekintza 
sozial dinamikak ulertuko baditugu.  
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Dibertsitateari buruzko iritzia 

Ederki jasota geratu dira herrian diren dibertsitate-adierazpen ugariak. Aurreko ataletan, 
dimentsio erlijiosoan, hizkuntzarenean nahiz hezkuntzarenean sakondu dugu. Kasu horietan, 
aztertu da nola bizi dituzten Burlatako bizilagunek dibertsitate horiek. Atal honetan, berriz, 
dibertsitatearen beste adierazpen batzuk bilduko ditugu, hala nola janzkerak, janariak, ezaugarri 
fisikoak, eta artea eta kultura.  

Hurrengo grafikoan ageri denez, dibertsitateek, oro har, alde-aldeko iritziak jaso dituzte. 
Horrela, dibertsitate horiei buruz eman diren "Oso ongi" eta "Ongi" erantzunen batura kasu 
guztietan dago % 70etik gora.  

54. Grafikoa)(Dibertsitateari buruzko aldeko iritzia (Oso ongi/Ongi). 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuen araberako analisiak esaten digu kasu gehienetan emakumeen jarrera zertxobait 
aldekoagoa dela dibertsitatearen aurrean gizonena baino. Horrela gertatzen da adierazi ditugun 
elementu guztietan, janarien kasuan izan ezik.  

55. Grafikoa)(Dibertsitateari buruzko aldeko iritzia (Oso ongi/Ongi) (sexuaren arabera).  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Jatorriaren araberako analisiak, halaber, emaitza interesgarriak eman dizkigu. Dibertsitate-
adierazpen guztietan, atzerritar jatorriko pertsonen artean dago jarrerarik aldekoena. Logikoa 
da pentsatzea talde horrek izatea jarrerarik irekienak dibertsitateari buruz, gizartean 
dibertsitate-iturri nagusia izatea esleitzen baitzaio, eta hein batean, halaxe da. Kontrako 
muturrean, eta aurkako jarrerarik dagoenik esan ez badaiteke ere, Espainiar Estatuko beste herri 
batzuetan jaiotakoak daude.  

56. Grafikoa)(Dibertsitateari buruzko aldeko iritzia (Oso ongi/Ongi) (Jatorriaren arabera). 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Gazteen diskurtsoek erakusten zutenez, Burlatan dagoen izaera irekia azpimarratzen da:  

“-HABÉIS COMENTADO EL TEMA DEL CLIMA, ¿CON RESPECTO A LAS PERSONAS QUE 
HABITAN EN BURLADA, LAS RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE LOS JÓVENES? 
-Es un clima abierto, ¿no? En fiestas, y demás, nadie te va a excluir por ser de Pamplona o, 
de otra parte, vamos.” (GJNE) 

Azken buruan, herrian diren dibertsitateen ebidentziaz harago, jarrera oro har haien aldekoa da. 
Egia esan, hori ez da kontu hutsala, proiektu honen azken helburua ikusita: hots, Burlatako 
kulturarteko elkarbizitza hobetzea. 
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Faktore sozioekonomikoen eragina 

Agerikoa da egiturazko hainbat alderdik edo esparruk nabarmen baldintzatzen dutela 
elkarbizitza, huraxe mugatzen edo bultzatzen baitute. Diagnosiaren emaitza nagusietara 
hurbiltzeko lehen ardatz honetan, beraz, horri nahitaez erreparatu behar diogu. Teknikek 
hainbat esparru ikertzeko aukera eman digute, bai kuantitatiboki bai kualitatiboki. Hona 
esparruak: lana, etxebizitza, osasuna eta hezkuntza/prestakuntza.  

Lan esparrua 

Elkarbizitza baldintzatu ohi duen elementuetako bat lan esparrua da. Askotan, ez da esplizituki 
lan esparrua aipatzen, baizik eta, hain zuzen ere, elkarbizitza gelditzen da bigarren planoan, lan 
esparruari lotutako kezka direla eta. Hau da, hurrengo pasarte honetan ageri denez, Burlatako 
egoerari buruzko kezkak ez dira biltzen gatazka kolektiboetan (maiz, esaten baita oso errealitate 
positiboak direla), baizik eta errealitate materialei erantzuten diete; lan-merkatuan sartzeari, 
adibidez.  

“Bien, bueno, (risas) en Burlada poco, porque yo, como ya he dicho, soy de Erripagaña. Y, 
además, aparte que llevo pocos años también. Pero bien. O sea, en general, yo creo que 
tanto los de Burlada como los de Pamplona, como los de otros pueblos agregados, ya seas 
centro o lo que sea, yo creo que se vive bien. Tranquilo, sin... Está todo bastante bien. Salvo 
lo del trabajo, claro.” (GAIE) 

139. Irudia)(Nekazaritza lanerako leku txikia Burlatan 

Iturria)(Geuk egina 

Ikuspegi historikotik, herrian luzeen bizi izan direnek adierazi dute lan disponibilitatea bereziki 
erori dela azken hamarkada hauetan, eta Burlatatik atera beharra dagoela:  

“Y el trabajo, es eso, que no hay. No hay trabajo, no hay... antes ya había algo de trabajo en 
Burlada. Ahora es que ya ni, ni trabajo. Cuatro comercios y poco más.” (GANE) 
 

“Tampoco es que haya mucha industria como para que la gente se quede a trabajar en 
Burlada, entonces, claro, dependemos de que... Vamos y volvemos” (GANE) 

Grafiko honetan ageri da elkarrizketatuek zenbat egoeretan adierazi duten badela 
zaurgarritasun arriskurik, lan espazioarekin loturarik ez izatearen ondorioz (egoera hori, 
nagusiki, aukera hauetan ageri da: "Langabetua zara eta langabezi saria kobratzen ari zara", 
"Langabetua zara baina ez duzu langabezi saririk kobratzen" eta "Gizarteratzeko errenta 
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jasotzen duzu". Erantzun horiek, guztira, % 14,7 egiten dute). Nabarmentzekoa da, halaber, 
elkarrizketatuen laurden bat soilik ari dela lanean galdetegia egitean10.  

57. Grafikoa)(Egoera hauetako zeinetan zaude gaur egun? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuen arabera begiratzen badugu, eta lan-merkatuari buruzko analisi gehienek adierazten 
dutenaz bestela, emakume elkarrizketatu gehiago ari dira produkzio-lan ordainduan gizonak 
baino, emakumeen % 27k adierazi baitu lanean ari dela. Gizonen artean, berriz, % 22,4k. Dena 
dela, horrek ez luke eragotziko, adibidez, hartan egoera prekarioa izatea. Hau da, lan-merkatuan 
sartzea baldintza prekarioagoetan gerta daiteke (behin-behinekotasuna, lanaldi partzialak, 
etab.). Nabarmentzekoa da rolak mantentzen direla. Horren ondorioz, gizon batek ez du soilik 
adierazi "Etxekoandre/Etxekogizona" kategoria11.  

                                                           
10 Aipatu beharra dago galdera honetan izanik erantzunik ezaren ehuneko handia (% 21,6). Beraz, kontuz ibili beharra 
dago hortik orokortasunak ateratzerakoan.  
11 Komeni da adieraztea kategoria hori mantentzen dela, antzeko azterlanetan erabilitako antolaerarekin bat, eta 
alderaketa egiteko aukera ahalbidetzeko. NUPeko talde teknikoak, dena den, identifikatu du errealitate horretan 
sartuko liratekeen egoera asko ez dituztela gizonek adierazten, emakumeei lotutako egitekoak direla ulertzen delako.  
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58. Grafikoa)(Egoera hauetako zeinetan zaude gaur egun? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Bereziki esanguratsuak dira galdera honi emandako erantzunak, pertsonen jatorriari 
erreparatzen badiogu. Berriz ere azpimarratuko dugu laginak mugak dituela ordezkaritasun 
maila mantentzeko jatorrien araberako hiru taldeetako bakoitzean, baina hala ere, jatorriari 
erreparatzeak gogoeta batzuk egiteko aukera ematen digu jatorri ezberdineko pertsonek egun 
lan-esparruarekin duten loturaz.  

Lehenik eta behin, testuinguratzearen atalean azaldu dugun bezala, agerikoa da atzerritar 
jatorriko pertsonek leku handiagoa dutela zaurgarritasun handieneko egoeretan (lan-espazioa 
hautsita dagoelako). Hona horren aukerak: "Langabetua zara eta langabezi saria kobratzen ari 
zara", "Langabetua zara baina ez duzu langabezi saririk kobratzen" eta "Gizarteratzeko errenta 
jasotzen duzu". Laburbilduz, atzerritar jatorriko bizilagunek dituzte zailtasunik handienak lan-
esparruan sartzeko. Dena dela, talde horrexek du gaur egun ehunekorik handiena "lanean ari 
da" errealitatearekiko loturari dagokionean (% 29k. Nafarroan jaiotako herritarren artean, % 
28,2k dauka). Hori ere oso agerian dago diskurtsoetan.  

Batetik, lan-merkatuan sartzeko zailtasun historikoak aipatu dira (lan-merkatuan prekarietatez 
aritu beharra); hau da, larruazalaren kolorea, baina gaur egun, badirudi horiek ez direla nagusi: 

“Yo he trabajado aquí en el (nombre de bar) porque la mujer me cogió para trabajar y venía 
alguien y dice: "¿qué hace esa ahí?, ¡no van a venir clientes al ver la negra en la cocina!". Y 
la mujer cabezona, al final, las mismas mujeres me ven y ahora "¿qué tal?! ¡Qué bien haces 
la comida!” Yo me olvido, pero...”. (GAIE) 
 

“Porque yo llegué aquí a Burlada en el año 85, pero no te daban trabajo. Tiene que ser 
alguien que te coge simpatía, dice "mira, cógela, aunque sea cuida a los niños". Pero cara al 
público no te daban. Yo he trabajado hasta en la obra. Yo he sido peón de obra cuatro años. 
Cuando construían donde Mendillorri. Y el señor Flores, que construyó Gorraiz, yo he 
limpiado casas... Porque he sido recomendada por otra gente que ha estado en Liberia 
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viviendo. Que han dicho, "cógela". Si no, no te daban trabajo. Pero porque no lo entendían. 
Ahora, los últimos 27 años he trabajado en restaurantes. En el último sitio 10 años he 
trabajado. Sin problemas. Yo quiero que venga uno de mis sobrinos porque ya tengo un perfil 
para cogerle, y a él no le da corte de coger un negro”. (GAIE) 
 

“-Si tú hubieras llegado el mismo tiempo que yo llegué aquí no te hubieran cogido ahí. 
Porque eran muy cerrados. Eran... Mira, ahí en el restaurante por (lugar), el famoso (nombre 
de persona), (…) Me dijo, "oye, que estoy trabajando en tal sitio, para fregona, para 
fregadera, para hacer ensaladas". Voy a hablar con él. Dice, oye, hay una chica de Liberia, 
la voy a traer. Fuimos ahí, me dijo, “ay ven, he cogido todo mi dinero, he cogido, lo llevé, y 
puse pam y pam, te voy a coger porque he trabajado en tu país 15 años. Estuve trabajando 
cuando…” Me tocaba primero fregar, hacer ensaladas, pero cuando venía cliente y le decía 
algo, él decía "ah, ¿ésta? Su familia casi come mis dientes". Presumiendo de que eran 
caníbales, y tal. Yo... Y el camarero casi se enfadaba y yo decía "¿sabes dónde está mi gozo? 
A fin de mes, mi sobre". Yo estuve 3 años ahí. Todos los sábados venían sus amistades, "oye, 
me he enterado de que erais caníbales, ¿de verdad?", y yo digo, "oye, él habrá probado 
también, mi jefe". (Ríen) Mi gozo era mi sobre todos los meses. Discusión, no. Pero te 
provocan tanto, tanto, tanto. Que coges y te vas. Pero yo no quería ir, porque mi gente vivía 
de lo que vivía yo. Entonces me podía decir todo. Pero había gente ignorante, sin educación, 
pero te decían cada cosa. Yo tenía que agachar la cabeza y meterme en la cocina. 
-¿Y ACTUALMENTE OS HA TOCADO VIVIR ESE TIPO DE CIRCUNSTANCIAS? 
-Últimamente no. Pero del año 95 o 97 aquí, no. No”. (GAIE) 

140. Irudia)(Merkataritza-lan lagungarriei buruzko ikastaroa 

Iturria)( Burlatako Udala 

Bestetik, talde honek, oroz gain, lan gehiago eskatzen du. Eskaera hori oso argia da, beste behar 
mota batzuen gainetik: 

“En Burlada todos bien. Lo que falta es trabajo. Para críos hay mucho. Sí, porque aquí muy 
bien.” (GAIE) 
 

“-Queremos trabajo, ja, ja, ja… 
-¿Para mejorar Burlada? Digo yo... 
-Para mejorar, pues trabajo, sí. Eso es, nosotros pobres… necesita trabajo. No tienes. Es 
importante. Nosotros reza con Dios trae trabajo a nosotros. Es muy importante. Porque no 
tenemos aquí trabajo. Porque yo estoy pobre. No de ayudas, de ayudas no. Trabajo.  
-Hay que trabajar 
-Claro, para ayudar, cuidar... Aquí en Burlada muy bien. Porque yo antes estoy en Berriozar, 
pero ahora yo estoy en casa de Ayuntamiento. Sí, yo… muy bien. Pero ahora yo necesitar 
trabajo. Trabajo.” (GAIE)  
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Ikusi denez, enplegua (egonkortasunez eta kalitatezkoa) oinarrizko zutabea da atzerritar 
jatorriko bizilagunak gizarteratzeko, behar adina diru-sarrera ematen baitie bizitzeko oinarrizko 
beharrei erantzuteko (etxebizitza, hezkuntza, etab.): 

“-Yo, la verdad, en 13 años no he tenido, gracias a Dios, no he tenido la necesidad, no 
conozco ni siquiera la asistenta social, siempre he tenido trabajo desde que llegué, mismo 
trabajo. Llevo 12 años trabajando ahí, no he tenido la necesidad y espero que vaya bien y 
que no me haga falta, pero sí sé que tienen buenas atenciones y que la gente... 
-Pero antes tiene trabajo y ahora no tiene trabajo.  
-No, por eso te digo, te quiero decir que... 
-No hay trabajo, no encuentra. 
-Cuando digo que no he necesitado acudir, pues que siempre he tenido trabajo.  
-No hay trabajo y buscan y no hay trabajo. Y con crisis no hay trabajo.  
-Yo siempre he tenido. Pero sí que alguna vez he solicitado el comedor cuando tenía la cría 
en el trabajo, porque soy madre soltera y entonces, sí pedía. Pero te quiero decir que ir a la 
asistenta porque necesito alguna cosa, hasta esta fecha no he necesitado... y ojalá que 
sigamos en ese sentido así. He podido comprar mi piso, lo tengo con hipoteca, porque 
tampoco es mío. Pero te quiero decir que sé de gente que han tenido y tienen muchas ayudas 
y si necesitan que se va a cumplir la vivienda, pues se les atiende, y que es bueno el servicio 
y eso.  
-Yo, lo que..., los que llevamos un tiempo aquí, aquí lo que buscábamos era trabajo. Ayuda 
económica no, no me acuerdo pidiendo. Pero siempre trabajo. Sí, ahí ha habido asistenta 
social buena, muy buena, que te ha buscado trabajo. Yo he trabajado en todo. En cocinas, 
en obras, en limpieza... La cuestión es trabajar y mandar a mi gente. Es lo importante. Las 
puertas se han abierto con todo. La gente toma ya las cosas como si las puertas estaban así. 
No saben. Y gracias a Dios.” (GAIE) 

Eskaera hori ere agerikoa da Nafarroan eta Estatuko beste leku batzuetan jaiotakoen artean. 
Horrela, ekintza batzuk egin direla aitortzen bada ere, eskatzen da jende gehiago aritzea 
horretan, herrian egiazko ondorioa izan dezan: 

“-Eso sí que hace bien, o sea. De hecho, hace poco ha sacado un montón de convocatorias. 
Trabajador social, empleados múltiples y eso, bueno, por lo menos fomenta que sea para 
gente del pueblo. 
-Sí, pero debería haber más. No sé, porque a lo mejor entran siete personas a trabajar.  
-Sí, pues lo que se necesita.  
-Con toda la gente que busca trabajo...” (GANE) 

141. Irudia)(Burlatako Lantegi-Eskolaren lana  

Iturria)(Iruñeko Arte Eskola 
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Bigarrenik, eta azken egoera horretatik atera gabe, nabarmentzekoa da zeinen ehuneko apala 
duten (% 4,4) Espainiar Estatuko beste herri batzuetan jaiotako inkestatuek lanean aritzeari 
dagokionez. Beste taldeek, hau da, nafar jatorrikoek eta atzerritar jatorrikoek, biltzen dituzte 
lan-merkatuari lotutako egoeretan egotearen erantzun gehienak (% 28,2 nafar jatorrikoetan, eta 
% 29, atzerritar jatorrikoetan). Baina Espainiar Estatuko beste herri batzuetan jaiotako gehienak 
"Erretiratua-pentsiduna" aukeran daude (% 42,2).  

59. Grafikoa)(Egoera hauetako zeinetan zaude gaur egun? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Horren atzean egon liteke migrazio-mugimenduek Burlatako osaeran izan duten eragin 
historikoan, arestian azaldu dugun bezala. Izan ere, lehenago azaldu dugunaren arabera, 60ko 
hamarkadan, Espainiar Estatuko hainbat lurraldetako jende asko etorri zen herrira 
(Extremadura, Andaluzia, etab.), haien beharra baitzen, ekoizpen-prozesuak gora jotzearen 
ondorioz. Gogoratuko dugu 1960tik 1970era Burlatako biztanleria ia laukoiztu egin zela: 1960an, 
3560 biztanle baitzituen, eta 1070ean, berriz, 13.328. Hortaz, urte haietan lan-merkatuan 
sartutako pertsona gehienak "erretiratua-pentsioduna" egoeran daude, betiere lan-merkatuan 
iraun ondoren eta herrian gizarteratu eta gero.  

Logika horrek berak azalduko luke zeinen erretiratu eta pentsiodun gutxi dagoen (% 3,2) 
atzerritar jatorriko pertsonen artean. Izan ere, Espainiar Estatuko beste herri batzuetan jaiotako 
pertsonen artean 60ko hamarkadan gertatu bezala, atzerritar jatorriko pertsonak herrira iritsi 
dira (azken bi hamarkada hauetan, batez ere), lan-espazioan izaniko gorakadari erantzunez. 
Beraz, lan adinean dagoen jende gaztea da.  
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Etxebizitza esparrua 

Etxebizitza ere alderdi nagusietako bat da; etxebizitza izatearena, zehazki. Hurrengo grafikoan 
jasota dagoenez, hamar elkarrizketatutatik ia zazpik (% 68,6) esan dute etxebizitza baten jabeak 
direla. Horrek ez du esan nahi, ordea, etxebizitza kargarik gabe dagoenik: hipoteka, etab. Ikusten 
den bezala, oso esanguratsua da jabetza-erregimena nagusia izatea Burlatako bizilagunen 
artean.  

60. Grafikoa)(Zein egoeratan zaude etxebizitzari dagokionez? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Horri buruzko adostasun erabatekorik ez badago ere, azterlan ugarik adierazi dute jabetza-
erregimenak lurraldearekiko sustraitzea erraztu eta indartzen duela, eta horrenbestez, 
lagungarria da gizarte-harremanen sarea mantendu eta zabaltzeko. Emaitzen atal honetan 
erabili dugun logikarekin bat, sexuaren araberako datuak azaltzean, emakumeen artean askoz 
ere ehuneko handiago batek duela etxebizitza alokairuan. 

61. Grafikoa)(Zein egoeratan zaude etxebizitzari dagokionez? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Jatorriaren araberako analisia adierazgarria da oso. Batetik, atzerritar jatorriko herritarrek dute 
ehunekorik handiena etxe/etxebizitzaren alokairuari dagokionean. Izan ere, atzerritar jatorriko 
pertsonen erdiak baino gehiago egoera horretan daude (% 54,8). Estatuaren gainerakoan 
jaiotakoen artean, berriz, % 13,3, eta Nafarroan jaiotakoen artean, azkenik, % 8,2.  

Era berean, atzerritar jatorriko bizilagunak daude gehienbat logelaren alokairua eta lagapena 
aukeretan (% 9,7 eta % 17,7, hurrenez hurren).  

62. Grafikoa)(Zein egoeratan zaude etxebizitzari dagokionez? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Lehenago azaldu dugun hipotesiaren arabera, etxebizitza jabetzak izatea da jendea sustraitzeko 
biderik zuzenena. Baina, erosteak kostu handia dakarrenez, alokairua da, oro har, aukera posible 
bakarra.  

Bestelako iturriak baliatuta (Tuhabitatnavarra, 2018), eta datuotan ikusten denez, metro 
karratuaren prezioa y 997,5 eurotan dago gaur egun (2018ko maiatza), 1333,5 eurotik nabarmen 
jaitsi ondoren; beraz, jaitsiera % 25,2koa izan da. Iturri berean (Tuhabitatnavarra, 2018) hauxe 
esaten da: “epealdi honetan Burlatan gehien aldatu den adierazleetako bat salmenta-prezioa 
izan da, % 49,45 jaitsi baita (…); nana beste, 180553,5 eurotan zegoen eta orain, berriz, 91271,5 
eurotan”.  

Iturri horren arabera, jaitsiera hori ez zaio nagusiki zor metro karratuaren prezioa murriztu 
izanari, baizik eta, era berean, saldu diren etxebizitzak txikiagoak izateari. Zehazki, % 32,5 jaitsi 
da: “eraikitako 135,5 m² izatetik eraikitako 91,5 m² izatera pasatu da” (Tuhabitatnavarra, 2018). 
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11. Ilustrazioa)(Higiezinen merkatuaren bilakaera Burlatan (2018)  

 
Iturria)(Tuhabitatnavarra (2018) 

Burlatako Udalak emaniko datuek zeharka adierazten digute badirela zailtasunak etxebizitza 
erosteko. Izan ere, hurrengo taulan ageri denez, alokairuko etxebizitzaren eskatzaileen azken 
erregistroan, 1850 eskari zeuden. Horien % 10,9 herrian alokairuan bizitzen jarraitu nahi zuten 
burlatarrei zegozkien. Laburbilduz, jabetzaren formula nagusia bada ere, alokairuko 
etxebizitzaren eskaria oso handia da, eta horrek bi norabide azpimarratzen ditu. Batetik, herria 
erakargarria dela Iruñerri osorako, eta bestetik, bertan bizi direnek Burlatan bizitzen segitu nahi 
dutela. Alderdi horiek guztiak Burlatarekiko loturari eskainiko zaion atalean azaldu ditugu 
zehatz-mehatz.  

33. Taula)(Etxebizitza-eskaerari buruzko datuak. 

Iturria)(Guk egina, Burlatako Udalaren datuak erabilita 

Lekukotasunek agerian uzten dute zeinen nekeza den Burlatako higiezinen merkatuan sartzea. 
Horrek hainbat burlatar belaunaldi behar ditu kanpora joatera, eta testigantzetan ere jaso 
denez, prest leudeke herrira itzultzeko:  

“Casi todos mis amigos se han ido, pues, a Cizur, a la Rochapea y tal” (GANE) 
 

“-Pero hay gente que nos hemos ido porque... 
-Porque no se puede... 
-Porque no tienes sitio donde vivir, ¿eh? 
-Ya, ya” (GANE)  

ALOKAIRUKO ETXEBIZITZAREN ESKATZAILEAK (1850) 
Burlata eskatu duten burlatarrak % 89 
Burlatakoak diren eskatzaileak % 10,9 
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“Y hay mucha gente que quiere volver. Y no hay sitio donde estar” (GANE) 

Arestian adierazitako herri izaera berriro hona ekarrita (jendeak aintzat hartzen duena), 
esanguratsua da ikustea nola herritarrek zuzenean lotzen duten Burlatan sustraitzearen aukera 
kide izatearen sentimendu handiagoa duen herri bat sortzeko ahalmenarekin. Oraingo honetan, 
diskurtsoetan Atarrabiarekiko eta Uharterekiko alderaketa agertu da:  

“-He venido hace poco de Villava y veo que Villava son como más pueblo. 
-Sí, sí. 
-Son como..., se sienten como muy vascos, ¿no? 
-También.  
-No sé, no sé, lo veo diferente.  
(…) 
-Y, entonces, yo creo que parece mentira que Villava y Burlada, que estamos al lado. 
-Estamos pegados.  
-Villava es como más abertzale... 
-Sí, sí. 
-Tiene otra manera más de pueblo. 
-Yo creo que la gente de Villava se ha seguido quedando en Villava, y los hijos de los hijos, 
los hijos se siguen quedando en Villava.  
-Sí, sí. 
-Y la gente en Burlada se ha ido para Villava.  
-Y mira que es pequeño, ¿eh?” (GANE) 
 

“Los de Huarte... Huarte también son muy... Por ejemplo, en Huarte, son muy presumidos 
de Huarte. Lo eran antes y lo siguen haciendo ahora.” (GANE)  

Azkenik, eta etxebizitza-espazioari lotuta, herritar izaera osoa kontuan hartu beharreko 
aspektuetako bat da, elkarbizitza aztertzeko ikuspegitik. Horren haritik, erroldatzea bide nagusia 
izan da eta da lurraldeari lotutako eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeko (osasuna, hezkuntza, 
etab.). Hortik heldu da toki espazioarekiko lotura formal hori aintzat hartzeak duen garrantzia. 
Burlatari dagokionez, emaitzek erakusten dute elkarrizketatu gehien-gehienak herrian 
erroldatuta daudela (%93,8):  

63. Grafikoa)(Burlatan erroldatuta al zaude? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Taldeen araberako logikarekin bat, sexu sexu ikusita, datuek ez dute alde nabarmenik agertzen, 
ez bada gizona zertxobait gutxiago daudela erroldatuta Burlatan (% 92,3) emakumeak baino 
(%95,1).  

64. Grafikoa)(Burlatan erroldatuta al zaude? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriari dagokionez, grafiko honetan ikusten da aldeak ere ez direla oso nabarmenak. Hala ere, 
aspektu positibo bat aipatu behar da, hots, herrian erroldatuta dauden atzerritar jatorriko 
pertsonen ehuneko handia. Arestian aipatu dugunez, hori aldeko agertoki bat da Burlatako 
bizilagun horiek oinarrizko eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeko.  

65. Grafikoa)(Burlatan erroldatuta al zaude? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Osasun esparrua 

Osasun esparrua oinarrizkoa da jendearen bizi-baldintzetan; beraz, harremanen ezarpenean 
eragina dauka. Galdetegiak ez du osasun kontuetan sakontzen (zerbait aztertzeari uko egin 
behar zitzaiolako), baina diagnosiak kontuan hartu ditu osasunari lotutako kontu batzuk, 
bestelako iturrien bidez; adibidez, Osasun Etxeak eta diskurtsoek emaniko datuen bitartez. 

Datu kuantitatiboei dagokienez, diagnosiak osasun zerbitzuen erabileraz zabaldu diren 
errepresentazio batzuetan sakondu eta, hein batean, erkatu nahi izan ditu. Norabide horretan, 
zurrumurruetako baten arabera, atzerritar jatorriko pertsonen neurrigabeko erabileraren 
ondorioz, zerbitzuak gainezka daudela. "Atzerritar jatorria" esplizituki aipatu ez bada ere, 
ikerketa-teknika kualitatiboek bildutako diskurtso batzuek adierazi dute Burlatako Osasun Etxea 
gaienzka dagoela, azken hamarkada hauetan biztanleria handitu izanaren ondorioz: 

“Sí que, igual, el Centro de Salud se queda un poco pequeño de capacidad para todo el 
mundo, yo creo, ahora” (GANE) 

Hurrengo grafikoan alderaturik daude bana beste zenbat hitzordu ematen diren jaiotza-
herrialdearen arabera, Burlatako Osasun Etxean. Guztizko datuen ikusten denez, atzerrian 
jaiotakoek batez beste 7,7 hitzordu dituzte, eta espainiar Estatuan jaiotakoek, berriz, 10. 
Askotan, esan izan da atzerrian jaiotako pertsonak gutxiagotan joaten direla osasun etxera, 
adinari erreparatuta. Hau da, lehenago ikusi dugun moduan, atzerritar jaiotako biztanleria bana 
beste Espainiar Estatuan jaiotakoa baino gazteagoa da. Eta, jakina denez, adinak lotura dauka 
osasun egoerarekin. Oro har, honako hau betetzen da: zenbat eta zaharrago, osasun arazo 
gehiago. Beraz, jendea gehiagotan joaten da osasun etxe eta ospitaletara. Erran nahi baita, 
atzerrian jaiotakoak adinez batez beste gazteagoak direnez, horrek azalduko maiztasunean 
dagoen aldea. Dena dela, adinaren araberako analisiak esaten digu atzerrian jaiotako pertsonen 
hiru adin tarteak gutxiago joaten direla Burlatako Osasun Etxera (16 urtetik behekoak, 16 eta 65 
urte artekoak, eta 65 urtetik gorakoak).  

66. Grafikoa)(Hitzorduak batez beste guztira (2016. urtea) (adina eta jaiotza-herrialdea)  

 
Iturria)(Guk egina, Burlatako Osasun Etxeko datuak erabilita 
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142. Irudia)(Burlatako Osasun Etxea 

Iturria)(Diario de Navarra 

Emaitza horik ikusita, beharrezkoa da gogoeta egitea atzerrian jaiotako bizilagunak Osasun 
Etxera gutxiagotan zergatik joaten diren jakiteko. Hori garrantzitsua, da adibidez, 
prebentzioaren ikuspegitik.  

Horren haritik, diskurtsoetan ere ageri da atzerritar jatorriko bizilagunek ontzat baloratzen 
dutela zerbitzua. Maiz, tokiko osasun sistema jatorriko herrialdeetan dagoenarekin alderatzen 
da, eta horren ondorioz, esker ona agertzen dute benetan hemen jasotzen duten arreta eta 
estaldura-maila direla eta.  

“-Y ahora yo estoy otra vez con un pie dentro y otro fuera, y otra vez voy a salir adelante. 
¿Sabes? Burlada me ha dado los médicos, que eso, en ningún lado. Es lo mejor.  
-Sanidad buena 
-Es lo mejor que tenemos, la sanidad, aquí. Esto estoy muy agradecida, a esto.  
-Bueno, todos los que somos de fuera, yo creo que, a la sanidad de otro país, por lo menos 
la de Navarra, la diferencia está clarísima. O sea, cualquiera se cambiaría, por lo menos en 
tema de sanidad, también puede ser en tema de educación, a vivir pues aquí, en esta zona. 
Eso ya...” (GAIE) 

Azkenik, Nafarroako osasun sistemaren ezaugarrietako bat haren izaera unibertsala da, hau da, 
herritar guztiek dute hartan sartzeko aukera. Gainera, hurrengo pasartean ikusten denez, osaera 
identitario bat ere izan dezake, eta horrek lotura dauka lehenago aipatu dugun haustura 
sentimenduarekin, Erripagañan egun bizi diren pertsonei dagokienez:  

“Otro tema también puede ser el centro de salud, que en mi caso pues me toca ir a 
Sarriguren. No me toca en Burlada, y es que, me supongo que los que viven aquí o están más 
tiempo aquí, en Burlada, también por territorio, les toca un... O sea, en Burlada mismo. Que 
eso, pues no sé. Más que nada, yo lo que... mi opinión es que tal y como tienen edificios en 
Erripagaña, pues podrían destinar o no sé, como hablarlo... Más que nada para que los que 
somos de ahí que pertenecemos a Burlada nos sintamos como de Burlada. Algo así. Esa es 
la idea que tengo. Porque ahora mismo no somos...” (GAIE)  

Hitz batez, osasun espazioa aintzat hartzen da, baina badira ezberdintasun batzuk hartan 
sartzerakoan, jatorri ezberdineko pertsonen artean.  
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Hezkuntza/prestakuntza esparrua 

Beste arreta-faktore klasikoa hezkuntza da. Galdetegiak esparru horri erreparatzeko bidea ere 
eman digu. Erantzunik ezen ehunekoa nabarmen samarra bada ere, inkestatuen hezkuntza 
maila honela dago banatua:  

67. Grafikoa)(Berezko hezkuntza maila 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren araberako analisiak adierazi digu emakumeen hezkuntza maila goragokoa dela, jakina 
denez. Alde hori, batez ere, goi-mailako ikasketetan da agerikoa, ehuneko hauek ikusita: 
“Lizentziadunak/Gradudunak” (% 11,7; gizonak, berriz, % 7,7) eta “Diplomadunak" (% 9,2; 
gizonak, berriz, % 6,3). 

68. Grafikoa)(Berezko hezkuntza maila (sexuaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Jatorriaren araberako analisiak, oro har, esaten digu Nafarroan jaiotakoek adierazi dutela 
hezkuntza maila goragokoa; eta gero, atzerritar jatorrikoek. Maila txikiago ikasketak (edo 
ikasketarik eza) Espainiar Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoen artean leudeke. Baina 
kontuan hartu behar da, profiletan diren ezberdintasunez gain (lehenago azaldu bezala), 
Espainiar Estatuko beste herri batzuetako jaiotakoen taldea adintsuena dela. Era berean, badago 
salbuespen bat ikasketa maila apalenen azalpen horretan (herritar osoko izaera eskuratzeko 
aukera ematen duena), hots, atzerritar jatorriko pertsonen % 3,2k ez dakite irakurtzen.  

69. Grafikoa)(Berezko hezkuntza maila (jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdetegian, halaber, inkeskatuen gurasoen hezkuntza mailari buruz galdetu da. Informazio 
horrek belaunaldien arteko hezkuntza mailen alderaketa egiteko bidea ematen digu.  
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Ariketa honi dagokion grafikoan ikus daitekeenez, berezko hezkuntza mailak (hau da, 
elkarrizketatu bakoitzaren egungo maila) baliorik gorenak ditu kualifikazio mailarik altuenetan. 
Horrek esan nahi du, oro har, hezkuntza mailak belaunaldiz belaunaldi hobetu egin direla. 
Adibidez, “Lizentziadunen/Gradudunen” ehunekoa (9,8) haien gurasoen halako bi da ia: amak 
(4,9) eta aitak (5,6).  

70. Grafikoa)(Berezko hezkuntza mailaren alderaketa, gurasoak 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Gizarte harremanen egoera 
Ardatz honek diagnosiaren funtsari erreparatu dio, hau da, kulturarteko elkarbizitzaren 
analisiari. Lehenik eta behin, dibertsitateak egituraturik dauden moduan sakonduko dugu. 
Horretarako, funtsatze teorikoaren atalean azaldutako mota idealak erabiliko ditugu 
(elkarbizitza, koexistentzia eta etsaitasuna). Bigarrenik, eta eguneroko harremanak ulertze 
aldera, beste jatorri batzuetako pertsonak gizarteratzeko eskarian jarriko dugu arreta. Azkenik, 
arazoei dimentsio bikoitzean erreparatuko zaie. Batetik, argi eta garbi identifikatuak daude, eta 
bestetik, maiz hitzez adierazten ez direnak edota, identifikatzen ez direnak, baina ezkutuan 
daudenak, eta beraz, Burlatako eguneroko harremanetan eragiten dutenak.  

Koexistentziazko errealitate bat lasaitasunezko testuinguru batean  

Txostena funtsatzeko tenorean azaldutako elkarbizitzarako egoera tipikoen eredua hartuta 
(eredu hori erreferentzia teorikoa eta metodologikoa da garatu den prozesu parte-hartzailean), 
hala datu kuantitatiboek (inkesta) nola kualitatiboek (taldeen diskurtsoak eta dinamika parte-
hartzaileak) adierazi dute herriak koexistentziazko egoera bizi duela.  

Koexistentzia zer den gogoratuko dugu: pertsonak edo taldeak espazio berean bizi direnean 
baina ia harremanik ez dutenean gertatzen da, eta harremanak izatekotan ere, azalekoak edo 
indargeak izaten dira. Halako egoeretan gatazkak oso gutxitan gertatzen dira, ez baita izaten 
interakziorik eguneroko dinamiketan. 

Lehenbizi aztertuko dugu datu kuantitatiboek koexistentzia dagoela adierazten dutela. 
Galdetegiko galdera batek zuzenean jorratu du gai hau. Izan ere, hiru motak azaldu ondoren 
(elkarbizitza, koexistentzia eta etsaitasuna) inkestatuari eskatu zaio adierazteko mota horien 
artean zein den Burlatako ezaugarria. Hurrengo grafikoan ageri denez, elkarrizketatuen % 46,4k 
erantzun du herria ezaugarritzeko egoera koexistentzia dela. Elkarrizketatuen ehuneko 
nabarmen txikiago batek (% 25,8) erantzun du elkarbizitza. Eta % 4,2k, azkenik, etsaitasuna.  

71. Grafikoa)(Soziabilitate egoera 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Aipatu behar da ehuneko nabarmen batek (% 19,3) adierazi zuela ez zekiela esaten zer harreman 
mota den nagusia. Lehenago esan dugunez, zehatz-mehatz azaldu zitzaien zertan datzan 
soziabilitate mota bakoitza, baina hala ere, galdera korapilatsua izan daiteke.  

Sexuen araberako analisiak ez ditu emaitza esanguratsuak ematen, baina interesgarria da 
benetan inkestatuaren jatorriaren araberako alderaketa bat egitea eta horri erreparatzea, alde 
nabarmena baitaude. Hurrengo grafikoan ageri denez, nabarmena da atzerritar jatorriko 
pertsonen % 54,8k koexistentzia aipatu izana Burlatako soziabilitate egoera definitzerakoan 
(aldiz, Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoen % 44,7k adierazi du hori, eta Nafarroan 
jaiotakoen % 43,1ek). Era berean, atzerritar jatorriko pertsonen % 30,6k adierazi dute 
elkarbizitza dela herria ezaugarritzen duen egoera. Ehuneko hori oso urrun dago Nafarroan 
jaiotakoek elkarbizitza adierazi dutenen ehunekotik (% 23,6). Azkenik, azpimarratu behar da 
atzerritar jatorriko inork ere ez duela etsaitasuna aukeratu (Estatuko beste herrietan jaiotakoen 
% 8,9k aukeratu du, eta Nafarroan jaiotakoen % 4,1ek).  

72. Grafikoa)(Iritzia kulturarteko elkarbizitzaz (jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Lehenago esandakoarekin bat, atzerritar jatorriko bizilagunen diskurtsoek argi eta garbi 
erakusten dute koexistentzia nagusi dela, hau da, intentsitate apaleko harremanak espazio 
berean bizi diren pertsonen artean:  

“Y luego, ya sin más, en el barrio, pues... Tampoco es que conozca mucha gente, porque no 
soy, yo no soy mucho de salir por ahí, pero sí que, bueno, te vas al supermercado y bien, te 
atienden bien, si vas a una cafetería, pues bien. Ya por lo menos la gente te conoce, te 
saludan en la calle, cuando vas a comprar, yo qué sé, el pan, en la tienda de telas y es 
como...” (GAIE) 

Jatorri ezberdineko pertsonen arteko harreman eskasa eta berezia azaltzeko, hainbatetan, 
egunerokotasunari lotutako faktoreak (denbora falta, etb.) edo faktore pertsonalak (lotsa, etb) 
erabiltzen dira argudio moduan: 

“Yo, es que, la verdad, no me relaciono... Conozco mucha gente, conozco mucha gente que 
van, algunas sólo de hola, hola, porque no, el nombre y así, soy muy mala para recordar los 
nombres. A no ser que sea la gente habitual, la de la panadería, la de la frutería y tal, pues 
me relaciono poco con la gente, la verdad. Pero no porque no ..., sino porque soy más tímida, 
más, a veces tengo tanta cosa que tengo que hacer, pues tampoco tengo tiempo de quedar. 
Cuando no estoy con mis sobrinos estoy en Pamplona o... Pero por temas personales que 
tengo que hacer y eso. Pero luego ya, pues me gusta mucho sentarme en un parque, acá, 
ver los chicos corriendo y esas cosas, pues, me gustan. Pero relacionarme, así, con personas 
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y tal, poco. Pero por falta de tiempo o, a veces, pues porque por timidez no te pones a hablar 
con alguien. Pero no porque la gente sea... Porque a veces se te pone a hablar, yo a veces 
me siento en un banco y se te sienta una persona y se te pone a hablar y te cuenta, vamos, 
toda la vida. O sea, que es muy abierta la gente en ese sentido, te puedes relacionar 
tranquilamente.” (GAIE) 

Ezin da ahaztu ere, eguneroko egoera asko erlatibitate dosi garrantzitsuetatik ebaluatzen direla. 
Hau da, ez dago multzo osorako orokortu daitekeen jarraibide bakarra. Hurrengo aipuek islatzen 
duten moduan, helduentzako eta gazteen eztabaida taldeei dagozkionak, baldintza pertsonalak 
faktore erabakigarriak dira harreman motak ezartzerakoan bai eta espero diren topaketetan 
ere: 

“- ¿Y EL TRATO DE LA GENTE?  
- El trato de la gente, bueno, muy bueno. 
- Eso depende de la persona.  
- Sí, claro, es que es así. 
- De cualquier país, pero con educación. Yo es que tengo de todas partes del mundo y me 
llevo bien. Pero depende de la persona. 
- Depende de qué grado de tolerancia, de qué grado de educación, de qué grado de respeto, 
de..., pues no sé. 
- De todo, de todo hay. De todo, de todo. 
- PERDONA, ¿IBAS A DECIR ALGO? 
- No, pues, de todo, hay gente de todo.” (GAIE) 
 

“-DECÍAIS ANTES QUE CONSTRUÍS LAS CUADRILLAS POR LAS AFINIDADES. ¿EL QUE SEA UNO 
DE DIFERENTE ORIGEN PUEDE HACER QUE LAS AFINIDADES SEAN DIFERENTES? 
-Depende de la persona, yo creo. O sea, yo tengo dos amigas que son de Ecuador, y nos 
hemos llevado toda la vida bien. Nunca hemos sido de la misma cuadrilla, pero, por ejemplo, 
pues cada una sale por diferentes sitios, no sé. Porque es donde se juntan más. No sé, que 
son gustos y así, tipo de música y todo. O sea, son diferentes gustos, pero, sin embargo, yo 
creo que hay de todo, sí, ves de todo tipo.” (GJNE)  

143. Irudia)(Kultur Aniztasun eta migrazioko alorraren kalderetea 

Iturria)(Kultur Aniztasun eta migrazioko alorra. Burlatako Udala.  



 

emaitza nagusiak)(koexistitzen duten dibertsitateen errealitate bat)(141 

Azkenik, gure lurraldeko harreman ereduetan nagusi den koadrilaren berezitasunek nabarmen 
eragiten diote eguneroko egituraketari. Ondoren heldu diren pasarte hauek argi eta garbi 
erakusten dute nola tokiko eragiten duen berezitasun horrek harreman motan (berriz ere 
helduen eta gazteen ikuspegitik):  

“-Y con 20 o 25 años tampoco. Yo no sé si en las cuadrillas van revueltos aún, ¿eh?  
- Alguna. 
-A mí me parece que hay más diferencia entre ellos. 
-Ya hay alguna cuadrilla... 
-Pero cuesta mucho, ¿eh? Cuesta ver una cuadrilla en la que de 20 haya 5 de cada sitio, es 
casi imposible.  
-Tiene que ser de la clase, ya desde la clase. Si no... 
-Sí.” (GANE) 
 

“Vino uno nuevo. Es verdad que se integran fácil, pero dar el siguiente paso, que es ya 
meterse en una cuadrilla y demás, pues sí que es mucho más difícil. Porque tratarle muy 
bien y que se sienta a gusto, bien. Es fácil. Pero tanto como para que... Tiene que pasar un 
tiempo para que comparta sus opiniones y demás, sus aficiones. Y durante ese tiempo, sí 
que es verdad que no tiene a casi nadie con quien quedar o hablar a gusto. (GJNE) 

Ildo berean, ikastetxeetan diren dibertsitateen errealitate ezberdina (lehenago azaldua) 
funtsezkoa da topaketa izateko aukeran. Hurrengo pasarteetan ageriko denez, hezkuntza 
ereduek koexistentziako errealitateetan eragiten dute argi eta garbi.  

“En mi instituto, como se dan las clases en euskera, pues no viene nadie de otro país, o como 
mucho de Navarra, de más lejos, pero...” (GJNE) 
 

“-Hombre, yo me junto con los de mi instituto, y en mi instituto no hay casi gente de fuera. 
Entonces, hombre, si no vas por tu cuenta a conocer a los demás, pues, siempre, o sea, no 
conoces a nadie extranjero. Sin más.  
-Es que todo esto de extranjeros o no, depende de... En mi opinión depende del colegio y con 
quién te has juntado. Pero no porque lo hayas elegido tú, muchas veces. Sin más. Y, muchas 
veces, te da igual que sea de dentro, de fuera. O que tenga costumbres, y demás, distintas, 
que igual no te hace tanta gracia, pero si te cae bien, te cae bien. Y si no, no. 
-¿Y VUESTRAS CUADRILLAS SE HAN IDO FORMANDO POR LOS QUE ESTABAIS EN CLASE O 
HAN IDO FORMÁNDOSE DE OTRA...?  
-Por ejemplo, la mía ha sido siempre desde el colegio. De aquí, de Capuchinas. Pues hemos 
estado siempre desde los dos años en clase, y tenemos una relación, pues, más esto. Igual, 
se han separado un poco, pero, yo por lo menos, me sigo llevando con todas y... Pero, es 
más, o sea, la base es siempre las de clase.” (GJNE) 

144. Irudia)(Askatasuna institutua 

Iturria)(Geuk egina 



 

142)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Laginean ijito herriko jende oso gutxik parte hartu badu ere, eta beraz, haien erantzunak 
Burlatako ijito herriaren adierazgarritzat jo ez badaitezke ere, aldagai hori aintzat hartzen duen 
bereizketa bat egituratu da. Zehazki, biztanleria honela bereizi da: ijito biztanleria, Estatuan 
jaiotako biztanle paioak (biztanleria autoktonoa deitua) eta atzerritar jatorriko biztanleria paioa. 
Ondoren zehaztuko dugun bezala, horrela jokatu dugu emaitza adierazgarri bat dagoelako 
harreman motari dagokionez, kolektibo horren ikuspegitik. 

Grafikoan ageri denez, hiru taldeen artean, ijito jendeak aukeratu du gehien "Etsaitasuna" 
aukera (% 11,1) herriaren ezaugarriari dagokionez; era berean, eta alde handirik ez badago ere, 
ijito jendearen artean atera da ehunekorik txikienetakoa (% 22,2) "Elkarbizitza" erantzunari 
dagokionez (atzerritar jatorrikoen % 32,3k adierazi du hori, eta Estatuan jaiotako paioen % 
24,2k). Galdetegia pertsona ijito oso gutxik egiteak halako erreparoak sortzen baditu ere, horrek 
adierazten du nola halako gatazka maila dagoen. Zehazki, esan liteke badagoela ezkutuko 
gatazka bat, geroago zehatz-mehatz azalduko dugunez.  

73. Grafikoa)(Soziabilitate egoera (Paio/ijito jatorriaren araberako alderaketa) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Burlatako kulturarteko harremanen egoerari segida emanez, galdetegiak alderdi horretan 
sakondu du, galdera bat izan baita ea inkestatuaren zenbat lagun diren bere jatorri berekoak. 
Emaitza bereziki adierazgarria da. Izan ere, inkestatuen % 39,9k esan du lagun guztiek jatorri 
bera dutela, eta % 38,2k, berriz, lagun gehienek jatorri bera dutela. Bi aukerak biltzen baditugu 
(guztiak eta gehienak) erantzunen % 78,1 bat dira. Emaitzek, beraz, dibertsitate maila mugatua 
erakusten dute; eta beraz, koexistentzia maila handi, Burlatako bizilagunen adiskidantza 
sareetan.  
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74. Grafikoa)(Jatorri berezko lagunak 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdera horri berari dagokionez, sexuen araberako analisiak erakusten du emakumeen artean 
ehuneko handiago batek (% 44,2) erantzun duela hurbileko lagunen artean guztiek dutela jatorri 
bera. Gizonen artean, berriz, % 35ek erantzun du hori.  

75. Grafikoa)(Zure hurbileko lagunen artean zenbatek dute zure jatorri bera? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Txosten honetan nagusi den azalpen-logikari segida emanez, galdera honen emaitzak jatorriaren 
arabera aztertzen baditugu, errealitate logiko bat agertu da. Izan ere, grafikoaren bidez ikus 
daiteke atzerritar jatorriko bizilagunek dituztela harreman gehien beraiena ez bezalako jatorria 
duten pertsonekin, espero izatekoa litzatekeen bezala, herrian gutxiengoa baitira. Talde 
horretan, erantzun ehunekorik handiena "Soilik batzuek" izan da (% 51,6). Ildo berean, % 11,3k 
baizik ez du "Guztiak" erantzun, eta horrek agerian jartzen du, esanak esan, atzerritar jatorriko 
bizilagun gehienek ez dituztela ezaugarri harreman endogamikoak, jatorriaren ikuspegitik. 
Grafiko horrek berak darakutsa Nafarroan jaiotako biztanleria dela jatorri desberdineko 
pertsonekin harreman gutxien egiten dituen taldea. Izan ere, jatorri horretako pertsonen ia 
erdiek (% 48,2) adierazi dute lagun guztiak beren jatorri bera dutela.  
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76. Grafikoa)(Zure hurbileko lagunen artean zenbatek dute zure jatorri bera? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Koexistentzia hori ikusteko aukera ematen digun beste bide bat da jakitea zer-nolako 
harremanak egiten diren ezaugarri ezberdinak dituzten pertsonekin, betiere Burlatako 
dibertsitate sorta handi horren barnean.  

Oraingo honetan, galdetegiak aukera eman digu jakiteko zer harreman dagoen erlijio ezberdina 
duten pertsonen artean. Grafiko honetan ageri denez, berriz ere koexistentzia egoera agertu da. 
Izan ere, elkarrizketatuen % 55,9k esan du beren hurbileko lagunen artean "Guztiek" edo 
"Gehienek" dutela erlijio bera.  

77. Grafikoa)(Zure hurbileko lagunen artean zenbatek dute zure erlijio bera? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren arabera begiratuta, horrek ez dirudi eragin adierazgarria duenik; dena den, erantzunik 
ezaren ehuneko handiari gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasuna gehitu behar zaio.  
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78. Grafikoa)(Zure hurbileko lagunen artean zenbatek dute zure erlijio bera? (Sexuen arabera)  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriari dagokionez, nabarmendu behar da Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoek adierazi 
dutela harreman mailarik handiena beren erlijio bera duten pertsonekin. Era berean, eta 
atzerritar jatorriko pertsona gehienek adierazten dutenez katolikoaz bestelako erlijioak 
praktikatzen dituztela, pertsona horiek osatzen dituzten lagun sareetan daude harremanik 
gehienak erlijio desberdina dutenen artean. Lehenago esan dugun bezala, hori logikoa da, 
atzerritar jatorrikoak gutxiengoa baitira herrian. Hau da, hori horrela izatearen ondorioz, 
naturaltasunez egiten dituzte harremanak ezaugarri batzuk partekatzen ez dituzten pertsonekin 
(jatorria, erlijioa, etab.).  

79. Grafikoa)(Zure hurbileko lagunen artean zenbatek dute zure erlijio bera? (Jatorriaren arabera)  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Datuen arabera, koexistentzia egoera nagusia izanik ere, hori ez da bizi egoera gatazkatsua 
bezala. Grafiko honetan ageri denez, Burlatako bizilagunen pertzepzioa sendo ezaugarritzen 
duen beste gauza bat da Burlata herri ona dela bizitzeko: elkarrizketatuen % 96,4 oso ados edo 
nahiko ados daude Burlata bizitzeko herri ona izatearekin.  
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80. Grafikoa)(Herri ona al da Burlata bizitzeko? 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren arabera begiratuta, emakumeen ehuneko handiago batek esan du Burlata herri ona 
dela bizitzeko. Grafiko honetan ikusten den bezala, emakumeen % 68,1ek aukeratu du 
erantzunik aldekoena ("Oso ados"), eta gizonen % 56,6k. 

81. Grafikoa)(Herri ona al da Burlata bizitzeko? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdera honi beroni emandako erantzunak jatorriaren arabera alderatzen baditugu, atzerritar 
jatorrikoak dira erantzunik aldekoena gehien aukeratu dutenak ("Oso ados"): % 74,2 izan baitira. 
Nafarroan jaiotakoen artean, % 60 izan da, eta Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoen % 57,8.  
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82. Grafikoa)(Herri ona al da Burlata bizitzeko? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Adinaren araberako analisiak emaitza interesgarriak ere eman ditu. Izan ere, badirudi zuzeneko 
lotura dagoela Burlata bizitzeko herri ona dela esatearen eta adinaren artean; hau da, zenbat 
eta adintsuagoa izan, adostasun maila handiagoa.  

83. Grafikoa)(Herri ona al da Burlata bizitzeko? (adinaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdetegiak berak zuzenean galdetu du ea zer den Burlatan bizitzeak duen gauzarik hoberena. 
Eta horrek ildo bereko ebidentziak eman ditu. Galdera honetatik heldu diren erantzunak 
kategorizatzean (19. ERANSKINA), ikusten da gauzarik aipatuenak lasaitasunaren semantikari 
dagozkiola (lasaitasuna, giro lasaia, toki lasai bat da, lasaia, etab.).  

Ildo berean, talde dinamiketan bildutako diskurtsoek lasaitasuna azpimarratu dute, eta hori aldi 
berean emaitzen azalpenaren hasieran agertu den ideia bati lotuta: herri izaera. Horren 
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ondorioz, eta lasaitasun hori nabarmenduta, diskurtso askotan adierazi dute Burlata toki ona 
dela bizitzeko12: 

“Un pueblo tranquilo, tranquilo y muy bien. Se vive tranquilo y bien (…) Es un pueblo muy 
tranquilo. Como todos los pueblos”. (GAIE) 
 

“Burlada es muy maja. Es tranquilo, es muy...” (GAIE)  
 

“-Burlada es un sitio tranquilo... (Risas). 
-Va, tranquila. ¿Querías decir algo? 
- Bastante bien, sí.  
-Lo bueno de vivir en Burlada es que tampoco tienes una necesidad de, yo qué sé, el agobio 
de una ciudad y agobio de tráfico y de tal. Tampoco es tan agobiante. Es tranquilo. Sí.” (GJIE) 

Lasaitasuna azpimarratzeko ohiko moduetako bat da egungo egoera eta aurretiazko 
esperientziak alderatzea. Burlatan bizi diren atzerritar jatorriko pertsonek bereziki adierazi dute 
logika hori:  

“Yo desde 2009 estuve aquí hasta 2013, ahora estoy en Txantrea, y luego me gusta mucho 
Burlada. Casi 4 o 5 años aquí. Me gusta. La Txantrea también. Un barrio tranquilo, todo. 
Pero aquí más tranquilo, eh… (…) Donde vivo, el barrio es tranquilo. Donde vivo tranquilo. 
Cerca de, esos pisos cerca de Lidl, ahora vivo aquí, pero de 2009 a 2013, vivo ahí. Pero como 
en VINSA no hay aquí edificios me fui a Txantrea. Pero aquí me gusta más. Me gusta más 
Burlada”. (GAIE)  
 

“Pues mejor que Burlada pocos sitios he visto aquí de tranquilidad y de... Porque he tenido 
muchos, he vivido en varios sitios, pero como Burlada no he tenido. De maravilla.” (GAIE) 

Lasaitasuna izatea arras bateragarria da koexistentzia definizioarekin, zeren, arestian aipatu 
dugun bezala, horrelako agertokietan gatazkak oro har gutxi izaten dira, hain zuzen ere 
interakziorik ez dagoelako. Ildo berean, Erripagañako hirigintza-garapenaz esaten da interakzio 
gutxiko edo zaileko lekua dela.  

“-¿CON GENTE DE ERRIPAGAÑA TENÉIS RELACIÓN O ...? 
-Es que tampoco es que viva mucha gente. Está empezando a crecer eso. 
-Yo creo que, la que conoces de Erripagaña es la gente que vivía en Burlada y se ha mudado 
a Erripagaña. Yo por lo menos. Gente de toda la vida de Burlada que, por lo que sea, se ha 
mudado. Pues es la gente que conoces.  
-Es que a Erripagaña han ido... Hay, o adultos, o que acaban de tener hijos y, o sea, son niños 
muy pequeños.” (GJNE) 

145. Irudia)(Burlatako adinekoen zentroa 

Iturria)(Geuk egina 

                                                           
12 Garrantzitsua da gogoratzea Burlatako jendearen lasaitasunik ezaren iturrietako bat lan eza dela; hori bereziki 
indarrez ageri da atzerritar jatorriko pertsonen artean, eta horri berariaz erreparatzen zaio elkarbizitza baldintzatu 
dezaketen faktore sozioekonomikoak aipatzean.  
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Azkenik, ezin dugu denboraren aldagaia ahaztu. Atzerritar jatorriko bizilagunek azpimarratu 
dute aldaketa izan dela Burlatako biztanlerian. Pasarte honetan ikusten denez, herrira iritsi ziren 
atzerritar jatorriko lehen pertsonek adierazi dute oztopo gehiago aurkitu zituztela azken 
hamarkada hauetan iritsi direnek baino:  

“Al principio... en el 85-87, la cosa era dura. Porque la gente no tiene costumbre de ver 
tanto..., tanta gente de otro sitio. Pero ahora... Está bien. No tengo queja. Porque hago mi 
vida tranquila. Y ya vivo.... No tengo queja.” (GAIE) 

Denboraren ikuspegi horretatik beretik, diskurtso batzuen ikuspegia ez da hain ona izan:  

“Es lo que yo decía antes. Ha cambiado. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que he visto, 
llevo desde el 92, ya te digo, aquí, yo soy de León, y llevo aquí años. Tengo dos hijos, mi hijo, 
vine con mi hijo con tres años aquí. He visto cómo ha evolucionado, pues, en todo, que ha 
crecido en estudio, en salir, en amigos, en la gente que ha venido, y es verdad que ahora no 
hay la gente, el ambiente... Ha cambiado, todo, todo ha evolucionado. Ha venido gente de 
otras culturas, eh..., ellos han intentado imponer un poco sus costumbres y sus cosas, pero 
no sé, no veo que sea un pueblo conflictivo...” (GANE) 

Azken ideia horrekin lotuta, eta koesixtentzia lasaitasunezko testuinguru orokorrean nagusia 
dela frogatuta ere, diskurtso eta eskari batzuk egiten dira interakzio-prozesuak egituratzeko 
(hasteko edo osatzeko) moduaz.  

Norabide bakarreko gizarteratze eskaria  

Azaldutako emaitzen arabera, koexistentzia da Burlatako egoera nagusia eta, gainera, hori 
lasaitasunezko testuinguru orokorrean gertatzen da, muntako gatazkarik gabe. Egoera horretan, 
dena dela, presio batzuk identifikatzen dira; gizarteratzeko eskariak dira eta, horregatik, 
koexistentzia, hein batean, baldintzatua dagoela esan beharko genuke. Atal honetan eskari edo 
presio horiek aztertuko ditugu. Nagusiki, norabide bakarrean egiten dira eta pertsona 
immigratuei zuzenduak. Horrelako logikak ulertzea ezinbestekoa da, garrantzi handia baitute 
kulturarteko agertoki benetako bat gauzatuko bada.  

Galdetegian galdetu da garrantzitsua ote den pertsona immigratuek jatorrizko kulturaren 
ohiturei eustea. Grafiko honetan ikusten denez, "Asko" (% 37,4) eta "Nahiko samar" aukeren 
batura % 75,1 da. Hau da, lau pertsonatatik hiruk oso garrantzitsua edo nahiko garrantzitsua 
deritzote jatorrizko ohiturei eusteari.  

84. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek beren jatorrizko kulturako ohiturei 
eustea?  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Emaitza orokor horiek azpimarratuko lukete hainbat kulturak espazio bera partekatzeko aukera, 
hori arazotzat atzeman gabe. Hau da, emaitzek erakutsiko lukete jatorri ezberdineko pertsonak 
espazio berean (Burlatan, gure kasuan) elkar bizitzeko gauza izatea, eta aldi berean, jatorrizko 
kultur adierazpen ezberdinak mantendu ahal izatea.  

Txosten honetako azalpen-logika nagusiarekin bat, gaia eragiletzat jo diren aldagaien ikuspegitik 
aztertuko dugu. Lehenik eta behin, aurreko analisietan bezala, sexuaren araberako azterketari 
helduko diogu, eta esan behar da ez dagoela alde nabarmenik. Dena dela, eta grafiko honetan 
ageri denez, berriz ere emakumeek gizonek baino irekiera handiagoa dute elkarbizitzarekiko. 
Izan ere, emakumeen erantzunak aukera toleranteenetan metatu dira gehiago jatorrizko 
ohiturak mantentzeari dagokionez ("Asko" eta "Nahiko samar"). 

85. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek beren jatorrizko kulturako ohiturei 
eustea? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Baina berriz ere jatorriaren araberako bereizketak eman digu azterketa egiteko aukera 
interesgarria. Grafikoan ikusten denez, eta espero izatekoa litzatekeen bezala, atzerritar 
jatorriko pertsonek dute jarrerarik aldekoena jatorrikoz kulturak mantentzeari dagokionez. Izan 
ere, talde horretako pertsona gehienek (% 54,8) "Asko" aukera adierazi dute. Nafarroan 
jaiotakoen artean, berriz, % 36,6k adierazi du, eta oso urrun dago Estatuko beste herri batzuetan 
jaiotakoek emaniko erantzuna (% 17,8).  

Azken biztanleria talde horretan dago jatorrizko kulturei eustearen aldeko ehunekorik txikiena. 
Funtsean, ezin hitz egin kontrako jarreraz. Izan ere, "Asko" eta "Nahiko samar" aukeren batura 
erantzunen % 57,8 izan baita, eta "Gutxi" eta "Batere ez" aukerek, berriz, % 40 egin dute. Dena 
dela, nabarmentzekoa da aldekotasunik txikieneko jarrera hori, Espainiar Estatuko beste herri 
batzuetan jaiotakoak migratzaile ere badira (barne migratzaileak).  
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86. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek beren jatorrizko kulturako ohiturei 
eustea? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorrizko kulturei eusteari dagokionez, aldekotasunik txikieneko jarrerak azaltzeko 
hipotesietako bat da gizarteratze-prozesuak ukoaren ikuspegitik ulertu ohi direla asimilazioa 
ahalbidetze aldera. Hau da, historikoki esan izan da lurraldera batera iristeak berarekin dakarrela 
identitatearen osagaiak bazter uztea (bakoitzaren identitatea eta talde identitatea); adibidez, 
ohiturak eta kultur praktikak bazter uztea. Logika horren euskarria ere bada "beste lurralde" 
batera joateak berarekin dakarrela hartara egokitzea, eta beraz, ahalegina egin behar dela 
egokitzeko eta azken asimilazio hori ahalbidetzeko.  

Ildo horretan, galdetegiak horretan sakontzeko aukera eman digu, galdera honen bidez: Noraino 
da garrantzitsua immigranteek harrera gizartearen ohiturak hartzea? Hau da, aurrez ohiturei 
mantentzea noraino den garrantzitsuaz harata, jendearen iritzia ere bildu nahi izan dugu 
immigranteen ohiturak harrera gizartera egokitzeko prozesuaren garrantziaz.  

Ondorengo grafiko hau esanguratsu samarra da. Aurreko galderan ikusi badugu ohiturei eustea 
"Oso " (asko) eta "Nahiko" garrantzitsua zela elkarrizketatuen % 75,1entzat, bigarren galdera 
honetan ehunekoa are handiagoa da. Izan ere, elkarrizketatuen % 85,6k esan dute "Oso" (asko) 
eta "Nahiko" garrantzitsua dela harrera gizartearen ohiturak hartzea. Horren haritik, bereziki da 
nabarmentzekoa "Asko" erantzuna gehienen aukera dela (% 54,6). Hau da, elkarrizketatuen 
erdiek baino gehiagok oso garrantzitsutzat jo dute harrera gizartearen ohiturak hartzea.  
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87. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek harrera gizartearen ohiturak hartzea?  

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Emaitza orokor horiek aurrez erabilitako hipotesia berretsiko lukete: kulturen koexistentzia 
onartzen da, baina hori azken helburuaren baitan dago, hau da, kultur praktiketan halako 
bateratasun bat izatea (harrera gizartearen kultur praktiketan, zehazki). Horrek, gehienetan, 
esan nahi du immigranteek bereari uko egin behar diotela.  

Sexuaren arabera ikusten badugu, emaitzak nahiko parekatuak daude, baina, oraingo honetan, 
ezin esan emakumeek jarrera irekiagoa dutenik. Hala ere, grafikoan ageri den bezala, erantzunik 
eza gehienak emakumeen artean izan dira, eta horrek galdera honetako emaitzak baldintzatu 
ditzake.  

88. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek harrera gizartearen ohiturak hartzea? 
(Sexuen arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Emaitzak jatorriaren arabera ikusteak aurrez azaldutako emaitza batzuk ñabartzeko aukera 
ematen digu. Grafikoan ageri denez, atzerritar jatorriko pertsonek adierazi dute hein 
handiagoan (% 71,0) "Asko" aukera (hau da, oso garrantzitsua dela immigranteek harrera 
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gizartearen ohiturak hartzea). Aldiz, Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoeen % 53,3k esan du 
hori, eta Nafarroan jaiotakoen % 49,2k.  

89. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek harrera gizartearen ohiturak hartzea? 
(Jatorriaren arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Azken emaitza horiei esker, esan dezakegu atzerritar jatorriko pertsonek oso garrantzitsutzat 
jotzen dutela harrera gizartearen ohituretara egokitzeko prozesua. Hala ere, eta aurreko 
galderaren emaitzak gogoan hartuta, gehienek egokitzapen ariketa hori ulertzen dute jatorrizko 
ohiturak mantentzeari uko egin gabe.  

146. Irudia)(Dibertsitatearen aldeko kalejira Burlatan  

Iturria)(Burlatako Udala 

Teknika kualitatiboek, eta eztabaida-taldeek zehazki, informazio handia eman dute (eta oso 
aberatsa), gizarteratze eskari horiek aipaturiko koexistentzia agertokian daudela ulertzeko.  

Burlatan izaniko emaitzek erakutsi dute zer maiztasunarekin egituratzen dituen biztanleriak 
gizarteratzeko ahalegina eskatzen duten diskurtsoak, jatorrizko herrialdeei edo kulturei loturiko 
kultur praktikei edo ohiturei uko egitetik. Ideia horiek, adibidez, honela adierazten dira:  

“-Yo creo que aquí, como hay muchas libertades en Europa, pues vienen y... No es que 
vienen, es que encima... 
-Exigen sus derechos. 
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-Tienen sus costumbres. Yo quiero mis costumbres, quiero tal, y que sí, que a mí me parece 
muy bien.  
-Sí. 
-Pero... Pero coño, tú vas allí y les dices, "oye, en mi país no suelo hacer yo eso". Allí es otra 
cultura, es otra...” (GANE) 

Praktika zentsuratu horiek balio ohi dute, halaber, kultur portaerei akritikoki loturiko 
zurrumurruak eta estereotipo txarrak bultzatzeko; horrelakoak, gainera, erabili egiten dira 
harrera tokira egokitzeko eskaera azpimarratzeko, hartan oso antzeko portaera arauak izanik 
ere:  

“-Pero en el bar (nombre del bar), a ver, se mueve, a ver, es un bar donde se mueve mucha 
gente de fuera, y eso, vale, bien. Es verdad, tenemos que reconocer que ya sabemos que los 
latinos son un poco bebedores, y que son un poco broncas.  
-No, pero es que la cultura de ellos es diferente.  
-Sí, es diferente, exactamente. Entonces, es verdad que ellos serían los que se deberían 
adaptar a la zona donde van, que para eso ellos son los que vienen, y respetar nuestras 
normas. Pero cuando se ponen con cuatro copas de más, se olvidan todos los valores... 
-Exacto, exacto. 
-...pasa eso, pero bueno, también hay gente española, hay gente europea que también le 
pasa... 
-Por supuesto, por supuesto. Aquí hay de todo.” (GANE) 

Zenbaitetan, ez da eskatzen haien ohiturak edo kultur praktikak ezabatzea, baina bai horiek 
egitea jatorriko lurraldean edo ingurune pribatuan.  

“-Por ejemplo, me dices ¿me molesta a mí que vayan con un pañuelo en la cabeza? Ni me 
molesta ni me nada, me da igual que vaya como quiera. Pero... 
-A mí tampoco, pero quiero decirte que hay cosas, en clase, pues igual se puede pedir que... 
-Pero para mí, para mí, tienes que adaptarte. La gente va así, pues tú también y ya está. Y 
te evitas de problemas, te evitas ni de religiones, ni de pollas. ¿No?  
-En casa haces lo que... 
-En casa, en tu casa haces lo que quieres. Pero, no sé. No sé. 
-Pero bueno.  
-Y no sé si va por ahí el tema...” (GANE) 

147. Irudia)(Dibertsitatearen aldeko kalejira Burlatan (II) 

Iturria)(Burlatako Udala 

Arestiko pasarte batzuetan ikusi den bezala, ohikoa ere izaten da identifikatzea egokitzapena 
elkarrekikotasunetik eskatzen duten argudioak, posizio aldaketa gertatu den balizko egoera 
batean. Hau da, harrerako biztanleriak maiz adierazten du ahalegin handia eginen lukeela lekuko 
ohituretara egokitzeko, egun Burlatan bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen egoera berean 
egotera. Hona hemen pasarte honetan horren adibide garbi bat:  
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“-Yo creo que aquí no ves que está... Yo pienso, ¿no? Que al adaptarse a como se viva aquí, 
a las costumbres de cada país, yo creo que, yo voy a... Por ejemplo, a cualquier otro país y 
yo estoy convencido de que, o sea, que si tengo que ir tapado voy tapado, o sea, yo me 
adapto a lo que, al entorno al que voy. Yo jamás iré ahí “oye, que yo soy libre..." Vamos, es 
que me sale de mí. 
-Sí. Yo he estado por ahí. Si tú te metes en una mezquita ellos te dan tus telas, tu tal y tus 
cosas.  
-Y eso sale de mí, vamos, no sé. Y por supuesto, yo aprenderé mi idioma, aprenderé sus 
costumbres, y me tengo que adaptar a su cultura.” (GANE) 

148. Irudia)(Burlatako koru rocieroa  

Iturria)( Burlatako Udala 

Horrelako diskurtsoek, gainera, atzera elikatzeko gaitasuna dute. Egokitu beharra oro har 
jendearen borondatezkotasunari lotzen zaio eta norberaren baitan dago. Hau da, egokitzapena 
pertsona guztien eskura dagoen ariketa "erraza" da (deskribatu denez). Beraz, ez dira ulertzen 
egokitzapenik eza justifikatu dezaketen aitzakiak. Zenbaitetan, lekukotasun honetan ageri den 
bezala, diskurtsoen logika hori oinarritzeko, esaten da baliabide ugari daudela gizarteratzea 
burutzeko, kasu honetan, hizkuntzaren ikuspegitik. Horren ondorioz, egokitzapenik eza nahita 
ez egokitzeko ahaleginaren ondorioa da, eta beraz, lehenago aipaturiko diskurtsoak atzera 
elikatzen ditu:  

“-Pero tienen facilidades para aprender, aquí, ¿eh? Quiero decir que aquí se les dan todo 
tipo de facilidades para aprender el idioma. 
-Sí, sí, sí. Bai.  
-También es verdad.” (GANE) 

Ildo berean, herritarrek, maiz, jatorriaren araberako gizarteratze mailaren eskalak eraikitzen 
ditu, iritzi subjektiboetatik abiatuta. Praktika hori oso ohikoa izaten da dibertsitate handiko 
agertokietan, eta zenbaitetan, talde jakin batzuekiko begikotasun handiagoa edo txikiagoa 
agertzeko modu bat izaten da. Horregatik, eta pasarte honetan ikusten denez, guztiak ez dira 
ados horri buruz:  

“-Porque, por ejemplo, los africanos se han integrado muy bien. (Muchos asienten) 
-Muy bien, muy bien. 
-Sí. 
-Y yo veo que no son gente conflictiva, y hasta en fiestas hay mogollón de actividades, hasta 
hay desfiles, con sus trajes, hacen conciertos... En la escuela Ermitaberri, mis hijos han 
estudiado ahí y llevan mogollón de años... 
-En la de euskera, en la ikastola. 
-Que es ikastola, sí. Llevo un montón de años sin ir allí, en alguna fiesta que hacen en el 
colegio. Bueno, pues fui a esta última que tuvieron y había actuaciones de gente africana y 
eso porque hay un montón de gente en la propia ikastola... 
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-Sí, se han integrado muy bien.  
-¿Me entiendes? En cambio, por ejemplo, la gente sudamericana ha ido más hacia Hilarión, 
la de castellano. Y sí que a lo mejor les cuesta más integrarse, pero... 
-¡Pues no lo creo! No te... Lo digo con conocimiento de causa.  
-A los jóvenes, la gente mayor no. A la juventud. Los chavales jóvenes, yo creo.” (GANE) 

Gizarteratze eskakizunak funtsean norabide bakarrean egiten dira, eta horren ondorioz, gauza 
natural gisa ikusten da (bai eta beharrezkotzat ere) berariazko esku-hartze sozialak egiteko 
aukera, prozesu horiek errazte aldera. 

“-Exacto. Y aunque hay gente de fuera, y sí que es verdad que, al venir gente de fuera, claro, 
con sus culturas, todo cambia.  
-Pero lo que yo quiero decir es que, ya que nosotros nos amoldamos a ellos... 
-A ellos, sí.  
- ...a ellos, deberían de ser un poco recíproco.  
-Es lo que decías antes.  
-En ese sentido sí que veo que hay una falta de servicio social.  
-Pero no todo el mundo.  
-Pero tú misma te has respondido, te estás respondiendo lo que has dicho antes. Que vienen 
de fuera, pero vienen con sus culturas e intentan... 
-Claro, claro.  
-Claro, es lo que dices, sí que a lo mejor tendría que haber un poco de trabajo social de algún 
taller, con... 
-Con esas personas. Sí.” (GANE) 

149. Irudia)(Burlatako dantzak 

Iturria)(http://larratzdantzaritaldea.blogspot.cl/ 

Orain arte, Nafarroan eta Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoen diskurtsoetan oinarrituta, 
azaldu dugu gizarteratzeko eskariaren fenomenoa. Dena dela, eta galdetegian lorturiko 
emaitzekin bat, deigarria da ikustea diskurtso-logika horrek berak blaitzen dituela atzerritar 
jatorriko bizilagunen narrazioak. Ondoren hona ekarriko ditugun pasarteetan, gizarteratzeko 
eskaria ageri da, baina bestelako jatorria dutenen ikuspegitik. Horren haritik, azpimarratu behar 
da pertsona protagonistek urte sail luzea daramatela herrian bizitzen (36 eta 13 urte, hurrenez 
hurren), horrek izaera eragilea duelako: 

“-Yo soy de América del Sur. Llevo ya 36 años aquí. Justamente aquí en Burlada. 36 años. Y 
me he adaptado a la gente de aquí. Porque si yo me he venido de mi tierra es porque yo allí 
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no tenía nada. Y aquí me han abierto las puertas y me han dado todo. La gente me ha dado 
el corazón. La gente de aquí, porque yo soy pionera aquí de este barrio. Extranjera, digo, a 
ver, de fuera. La gente era linda, maravillosa, para mí. Porque yo venía de un país 
maleducado. Maleducado en todo. Entonces yo aquí vine y era para mí el paraíso. Porque la 
gente era buena, te trataba bien. Trabajan. En aquel tiempo había todavía trabajo. Entonces 
yo me adapté a la gente de aquí, y me enseñó mucho cómo hay que hacer. Humilde. La 
humildad. El corazón dártelo. Todo. Y hay que respetar a la gente. Porque tú no estás en tu 
tierra. No. Nosotros somos de afuera y venimos a la tierra de ellos, acá. Entonces hay que 
intentar adaptarte a ellos.  
-Con ellos” (GAIE) 
 

“Yo pienso que, muchas veces, muchas veces cometemos el error... Nosotros tenemos 13 
años aquí, antes que yo fue mi madre, y yo me siento navarra, o sea, me he adaptado, como 
antes estuvo mi madre, tengo familia en Lesaka, y he aprendido las formas, me encanta, me 
gusta, o sea, me siento de aquí, yo soy una pamplonica, navarrica... Pero sí que veo muy mal 
el hecho que comentaba ella de que hay gente que viene y que quiere que el pueblo se 
adapte a ellos, y bueno, yo tengo mis normas, yo vengo de esto, yo vengo de mi tierra, y 
hago lo que me da la gana, y aquí lo hago así. Y eso es un error muy grave, porque no estás 
en tu tierra. Tú tienes que venir y adaptarte a lo que hay, aprender las normas, y convivir 
con las personas que te toca. Y con respeto.” (GAIE) 
 

“Yo en eso he tenido una experiencia muy mala. (…) Por ejemplo, yo me adapté y he 
aprendido mucho. Bueno, pues ahora vienen... Ahora hay mucha gente de fuera que vienen 
y lamentablemente a mí me ha tocado arriba en el piso, en el quinto, ¿eh? Dios mío de mi 
vida... Toda la música para todo el bloque. No la toca sólo para ella. A mí me gusta la música, 
porque yo también soy de música. Sobre todo, merengue, cumbia, todo eso, ¿no? Pero ella 
lo toca para todo el barrio, vamos. Entonces yo vivo abajo. No descansamos, no podemos 
ver la tele porque ella tiene su música. Tenemos unos problemas... No se adapta. No se 
adapta. Mi marido le dijo que podía habérselo pensado antes y haberse ido a vivir a un 
pueblo, a una casa. No a un edificio. Porque todos los vecinos están contra ella. Y no es 
racismo. No. Racismo no. Es el respeto. Es el respeto que hay que tener a los vecinos. Estoy, 
estoy…, lo estoy pasando muy mal con esta señora, porque ella hace lo que le da la gana. La 
policía va. Todas estas…, y no sé lo que va a pasar (…) Eso es lo, lo único que yo me quejaría 
de la gente que viene de fuera y no respeta lo de aquí. El respeto.” (GAIE) 

150. Irudia)(Ijito gazteen topaketa Burlatako Kultur Etxean  

 
Iturria)(Diario de Noticias 

Gizarteratzeko eskari hori historikoki ere agertu da biztanle paioen eta ijitoen arteko 
harremanetan, non "erabateko integrazioa" funtsean ukoari lotuta baitago:  

“Lo que habéis dicho es verdad que depende de las... Porque yo soy de (pueblo de Navarra). 
Y había unos gitanos. Pues una de las chicas era de mi edad y salía con nosotras. Pero de lo 
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más natural. Trabajaba, tenía sus cuadrillas, todo... Pero como todos. Y estaban pues 
perfectamente aceptados. Vivían, pues, de lo que podían sacar. Pero estaban perfectamente 
integrados. Con eso quiero decir que, si hace por integrarse, lógicamente la gente les acepta. 
En mi pueblo aquellos tenían, todos tenían su cuadrillica. Y sus amigos.” (GANE) 

Azkenik, ez da isildu behar, gutxi izanda ere, badirela gizarteratze prozesuen norabide bikoitza 
azpimarratzen duten diskurtsoak. Ondoren, adibide bat ekarriko dugu. Elkarrekikotasunezko 
hizkera hori bereziki da interesgarria bat datorrelako Burlatan egin den prozesuaren logikarekin 
eta kulturarteko elkarbizitza azpimarratzearekin. 

“-Yo creo que no depende sólo de ellos. También depende de los de aquí. O sea, se integrarán 
si nosotros les podemos facilitar. O sea, una buena convivencia entre todos es lo que debe 
haber. Entiendo, respetando todo. A mí no me importa que ellos traigan su cultura aquí ni 
mucho menos. O sea, si yo puedo aprender de esa cultura. 
-Efectivamente. 
-Así como ellos también pueden aprender de la nuestra. O sea, yo creo que es algo, un 
problema, bueno, problema no sé. Se trata de convivencia entre todos. O sea, de aquí, de 
allí, es que me da igual de dónde sean. Con los problemas conflictivos, eso sí que son, pero 
pasan a gente de fuera, a gente de los de aquí... 
-Y a gente de aquí. 
-Esos problemas son otro tipo de problemas. Yo creo que lo que es convivencia va en función 
de todos, o sea, no creo que tendríamos que hacer distinción entre que son ellos sólo.” 
(GANE) 

Laburbilduz, koexistentzia eta lasaitasuna nagusi badira ere, badira horren integratzaileak ez 
diren diskurtsoak eta logikak. Hau da, badira zentzu hertsian gatazkatzat jo ez daitezkeen 
fenomenoak, baina soziabilitate egoera mehatxatu dezaketenak. Ondoren, etsaitasun egoerari 
lotu geniezazkiokeen beste adierazle argiago batzuk ikusiko ditugu, guztiak ere Burlatan 
identifikatuak. 

151. Irudia)(Argaren Ibai Pasealekua 

Iturria)(Geuk egina 
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Ezkutuan dauden gatazkak edo arazoak, hitzez ez adieraziak edo ez kontzienteak  

Lehenago, koexistentziaren lasaitasunezko agertoki batean aztertu dugu, eta azpimarratu dugun 
bezala, Burlatako harremanen egoeraren deskribapen orokorraren ezaugarria da ez dela arazo 
edo gatazka zehatzei buruzko erreferentziarik. Diskurtso aunitzek azpimarratzen dute hori:  

“-La gente de Burlada son buenas de verdad. 
-Son buenas, sí. 
-Eso es verdad. Son buenos. Ningún problema. 
-Ningún problema con ellos. Ningún, ningún. Con vecinos, con todo, todo...” (GAIE) 
 

“Queja no. Queja no. Hay gente buena como en todos los sitios...” (GAIE) 
 

“-Eso, yo tenía unos vecinos buenos, tranquilos, majos, muy bien. Así que... 
- Todo muy bien 
-Muy bien” (GAIE) 

Galdetegiko emaitzek ere egoera hori berresten dutela dirudite. Galdetegian inkestatuei galdetu 
zaie arazorik duten edo izan duten pertsona edo talderen batekin Burlatan. Inkestatuen % 
77,1ek erantzun du ez duela arazorik izan. Erantzunen % 17,3k esan dute arazoren bat izan 
dutela herriko pertsona edo talderen batekin.  

90. Grafikoa)(Izan al duzu zuk pertsonalki edo zure familia nukleoko norbaitek arazoren bat pertsona edo 
talderen batekin Burlatan? 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Hainbat aldagai berezi ditugu Burlatako biztanleriaren sektore ezberdinetan sakontzeko. Beraz, 
logika horrekin bat, oraingo honetan, grafikoan ikus daitekeen bezala, sexuaren araberako 
analisiak adierazgarritzat jo daitezkeen aldean erakutsi ditu. Oro har, gizon gehiagok (%21) esan 
dute emakumeek (%14,1) baino arazoak izan dituztela.  
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91. Grafikoa)(Izan al duzu zuk pertsonalki edo zure familia nukleoko norbaitek arazoren bat pertsona edo 
talderen batekin Burlatan? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako aldagaiari erreparatuta, Nafarroan jaiotakoek adierazi dute gehienbat 
arazoren bat izan dutela pertsona edo talderen batekin Burlatan (% 20). Ondotik, atzerritar 
jatorriko pertsonak daude (% 14,5) eta, azkenik, Espainiar Estatuko beste herri batzuetan 
jaiotakoak (% 8,9).  

92. Grafikoa)(Izan al duzu zuk pertsonalki edo zure familia nukleoko norbaitek arazoren bat pertsona edo 
talderen batekin Burlatan? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Aldagaien araberako analisien ondotik, eta zenbaki orokorra gogoratuta, esan daiteke gatazkak 
dituztela adierazi dutenen ehunekoa (% 17,3) apala dela, baina datuak erakusten du arazo 
batzuk badirela, baina itxuraz gutxi. Baina, beharbada, aintzat hartu behar da ez dela erraza 
arazoak izan badirela aitortzea. Arazoak izan badirela adierazteko zailtasunak egon 
daitezkeelako hipotesi hori berretsi egin da galdetegiko galdera berbera era inpertsonalagoan 
egin denean. Hau da, herriaren egoera orokorretik egin denean. Burlatak elkarbizitza gatazkarik 
ote duen galdetzean, erantzunak ezberdinak izan dira nabarmen. Grafiko honetan ageri den 
bezalaxe, % 34,6 oso edo nahiko ados agertu da Burlatan elkarbizitza gatazkarik badagoela 
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esaldiarekin (zenbaki hori ikuspegi pertsonaletik adierazitako gatazken bi halakoa da, %17,3). 
Bestalde, % 50,4k esan du ez dagoela ados edo batere ados herrian elkarbizitza gatazkarik badela 
esaldiarekin. Badirudi errazagoa dela gatazkak orokorrean badirela esatea bakoitzari eragiten 
dizkiotenez mintzatzea baino.  

93. Grafikoa)(Zure ustez, ba al du Burlatak elkarbizitza arloko gatazkarik? 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuen araberako analisiak esan digu emakumeek adierazi dituztela elkarbizitza gatazkarik 
gehien. Aldeak oso handiak ez badira ere, muturrean bai, badira. Hau da, "Oso ados" aukeran: 
emakumeen % 15,3, eta gizonen % 9,8. Eta, "Batere ados" aukeran: emakumeen % 18,4, eta 
gizonen % 14,7. 

94. Grafikoa)(Zure ustez, ba al du Burlatak elkarbizitza arloko gatazkarik? (Sexuen arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren ikuspegitik, emaitzak izugarri adierazgarriak dira. Grafikoan ikusten denez, atzerritar 
jatorriko pertsonek duten adostasunik handiena Burlatak elkarbizitza gatazkak dituelako 
esaldiarekin. Hipotesi hori onartzen badugu, hau da, gatazkak adierazten direla baldin eta 
jendeak gatazkak horiek zuzenean bizi izan baditu, emaitza horiek adieraziko lukete atzerritar 
jatorriko pertsonek pairatzen dituztela neurri handian.  
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95. Grafikoa)(Zure ustez, ba al du Burlatak elkarbizitza arloko gatazkarik? (Jatorriaren arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Diskurtsoetan berretsi egin dira arazoak izan badirela adierazteko zailtasunak. Adibidez, hona 
hemen lekukotasun argi bat, ederki azaltzen baita, besteak beste, arazo handiak eragotzi nahi 
izateari edota denboraren joanari berari zor zaiola arazoak gutxiestea. Horrek, izan ere, 
zenbaitetan, iraganeko elkarbizitza egoera "gozatzea" baitakar, egoerak hobera egin duela 
ikusita.  

“Pero con los vecinos, yo nunca he tenido problema. Algunos..., bueno. Sí. Pero tú pasabas, 
si yo saludaba, no te contestaba. Y yo seguía saludando. “Buenos días”. Y no contestaba. 
¡No contestaba! Pero al final ya..., son vecinas, va a haber gente, vas a meter en la calle, y 
"venga, vamos a tomar café", o "ay chica, voy a Pamplona, acompáñame". Esta misma 
mujer no me contestaba cuando le decía buenos días. Poco español que hablaba yo.  
-Ahora mejor, que hay clase de español aquí. Tiene que ir ella. 
-Vamos, que conteste. ¿Qué le costaba decir buenos días? Yo lo intento, pues... Nada. Tú 
veías que te cerraban la puerta, y tú con bolsas en la mano. Muchas veces mi paisana y yo 
nos reímos porque ella llegó antes que yo. Le digo, ¿te acuerdas? Con las bolsas en tu mano 
entrando en el portal te cerraba la puerta.  
-Y ni una ayuda ni nada no te daba... 
-No me decía buenos días cuando saludaba yo. (Todos ríen) Ahora me río porque yo lo he 
vivido... y porque conozco gente que me han dado trabajo, me han ayudado.” (GAIE) 

Emaitzek, beraz, azpimarratzen dute arazoak badirela gatazkak hitzez adierazteko, edota 
gatazkak, batzuetan, ezkutuan daudela. Galdetegiak ematen dizkigun analisi aukerei berrelduta, 
adibide batzuk baliatuko ditugu ezkutuan dauden arazo horietako batzuen zentzua ulertzeko, 
edota hitzez adierazteko zailak direnak, herriko kulturarteko elkarbizitzari dagokionez.  

Lehenik eta behin, inkestatuari galdetu diogunean haren ustez Burlatan atzerritar gehiegi ote 
dauden, lau pertsonatatik ia batek erantzun du oso edo nahiko ados dagoela esaldi horrekin. 
Emaitza hori adierazgarria da, ezkutuan dagoen arazoaren erakusgarri baita.  
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96. Grafikoa)(Zure ustez, Burlatak atzerritar gehiegi al ditu? 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuen araberako analisiak esan digu emakumeek dutela desadostasunik handiena Burlatan 
atzerritar gehiegi daudelako esaldiarekin. Hau da, "Oso ados" aukeran: emakumeen % 3,7, eta 
gizonen % 13,4. Eta, "Ez nago batere ados" aukeran: emakumeen % 38,0 eta gizonen % 27,5.  

97. Grafikoa)(Zure ustez, Burlatak atzerritar gehiegi al ditu? (Sexuen arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Hemen, berriz ere, erabilgarria zaigu galderaren erantzunak elkarrizketatuaren jatorriaren 
arabera bereiztea. Eta emaitzak xehetasunez aztertu behar dira. Izan ere, esaldiarekin 
adostasunik handiena agertu duen jatorri taldea Estatuko beste leku batzuetan jaiotakoak dira. 
Horrela, "Oso ados” (%15,9) eta “Nahiko ados” (%11,4) aukeren baturak baliorik handiena 
ematen du (%27,3). Atzerritar jatorriko bizilagunen artean, % 24,2 dago oso edo nahiko ados 
Burlatan atzerritar gehiegi dagoelako esaldiarekin. Ehuneko hori handiagoa da Nafarroan 
jaiotakoen artean dagoena baino (% 21,5).  
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Emaitza hori, beraz, deigarria da, eta are gehiago, kontraesankorra ere iduri dezake. Dena den, 
aipatu behar da hori maiz samar gertatzen dela, eta honela interpretatu daiteke, hots, atzerritar 
jatorriko pertsonek edo pertsona arrazializatuek barneratu egin dituzte atzerriko bizilagunen 
gainean dauden estigmak eta aurreiritziak.  

Bina, bestalde, eta ondoren dagoen grafikoan ageri denez, nabarmendu beharra dago (galdera 
honen emaitza orokorretan agerikoa izan den bezala) kasu guztietan gehiago direla Burlatan 
atzerritar gehiegi daudelako esaldiarekin ados ez daudenak. Hau da, pertsona ehuneko 
adierazgarri hori aintzat hartu beharra badago ere, eta bereziki, ezkutuan dauden edo hitzez 
adierazten ez diren arazoei dagokienez, erantzun guztiak ikusirik, esan nahi luke Burlatako 
biztanleria ez dagoela ados herrian atzerritar gehiegi daudelako esaldiarekin.  

98. Grafikoa)(Zure ustez, Burlatak atzerritar gehiegi al ditu? (Jatorriaren arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Lehenago esan dugu ontzat baloratu direla kultur aniztasunari loturiko alderdi batzuk, hala nola 
janzkera, hizkuntzak, janariak, erlijioak, etab. Baina dibertsitateari ere lotuta dauden beste 
alderdi batzuek emaitza interesgarriak dituzte atal honetan aztergai dugun ildorako, hots, 
ezkutuan dauden gatazkak edo arazoak ikertzeari begira.  

Adibidez, eta grafiko honetan ikusten den bezala, langabeei laguntzak emateari buruzko iritziaz 
galdetu denean, aldeko iritziak % 85 dira (hau da, "Oso ongi" eta "Ongi" aukerak dira, hain 
zuzen). Era berean, atzerritarrek lana izateari buruzko iritziaz galdetu denean, elkarrizketatuen 
% 81ek ontzat jo du. Dena dela, laguntzak atzerritarrei emateari buruzko iritziaz galdetu denean, 
aldekoen ehunekoak % 72,2ra egin du behera. Ehunekoa are gehiago jaisten da (% 56,2) 
galdetzen zaienean ea ados dauden laguntzak pertsona ijitoei ematearekin. Horrenbestez, kultur 
aniztasunari loturiko alderdi batzuek (janzkera, hizkuntza, janariak, erlijioak, etab.) pertzepzio 
ona jasotzen badute ere, iritzia nabarmen aldatzen da baliabideak talde ezberdineko pertsonen 
artean banatzeari lotutako alderdiez galdetzen denean. Horrek ederki adierazten du badirela 
ezkutuan dauden gatazkak, eta gehienetan ez direla hitzez adierazten, baina hau bezalako 
galderen bidez ondorioztatu daitezkeela. Puntu honetan, kulturarteko elkarbizitzarekin lotuta 
dauden gatazka batzuk agerrarazten dira.  
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99. Grafikoa)(Aldeko iritziak hainbat alderdiri buruz 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Txosten honetako analisi-ildoaren barnean jarraituta, sexuen araberako analisiak berriro 
berretsi du ia emaitza guztietan agertutako joeretako bat: hots, emakumeen iritziak ere 
aldekoagoak dira gizonenak baino baliabideak banatzeari dagokionean. Kasu honetan, halaxe 
gertatzen da, salbu eta langabeendako laguntzei dagokienean, aldea oso txikia baita, baina 
gizonek eman dituzte erantzun positibo gehiago (% 85,3) emakumeek baino (% 84,7). Gainerako 
alderdietan, grafikoan ageri denez, emakumeen iritzia gizonena baino positiboagoa da.  

100. Grafikoa)(Aldeko iritziak hainbat alderdiri buruz (sexuaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Inkestatutako pertsonaren jatorriaren araberako alderaketa egitean, atzerriko pertsonek lana 
izateari buruzko iritzian daude alderik nabarmenenak: izan ere, atzerritar jatorriko pertsonen % 
95,2 ados dago; Nafarroan jaiotakoen artean, berriz, % 79,9 dago ados, eta % 68,9, Estatuko 
gainerakoan jaiotakoen artean. Baina aldea handiagoa da galdetzen zaienean ea ados ote 
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dauden laguntzak atzerritarrei ematearekin. Izan ere, atzerriko pertsonen % 90,3 ados dago. 
Nafarroan jaiotakoen artean, ordea, % 62,3 dago ados, eta Estatuko gainerako lekuetan 
jaiotakoen artean, % 62,2.  

Nabarmentzekoa da, halaber, zeinen onarpen maila apala dagoen atzerritar jatorriko pertsonen 
artean, langabetuendako laguntzei dagokienean. Eta, azkenik, deigarria da atzerritar jatorriko 
pertsonen artean dagoen onarpen apala ijito jendeari laguntzak emateari dagokionez. Horri 
buruz, esan behar da gizarteratze prozesuak, maiz, dimentsio guztietan gertatzen direla, hau da, 
harrerako bizilagunek dituzten aurreiritziak berak barneratuta.  

101. Grafikoa)(Aldeko iritziak hainbat alderdiri buruz (jatorriaren arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Analisiaren beste dimentsioetan bezala, bildu diren diskurtsoek aukera ematen digute arestian 
aipatu ditugun ezkutuko arazo eta gatazkekin lotuta dauden ñabardura batzuetan sakondu eta 
ulertzeko. Adibidez, kulturartekotasunari lotuta, hain zuzen ere (atzerritar jatorriko gazteen 
taldean kontatu zen bezalaxe), talde zehatzengana zuzentzen diren mesfidantzazko egoerak 
agertu dira eta, era berean, haietan gertatzen direnak. Hau da, ondorengo lekukotasunean 
ikusten denez, mesfidantzaren logika hainbat norabidetan gertatzen da: 

“-Yo tengo un amigo que es de Ghana, que es negro, y dice que muchas veces que él sigue 
notando cómo la gente... 
-El racismo. 
-Y muchas veces, mi amigo: "mira, es que igual aún, 4 o 5 amigos que son negros por la calle 
y la gente como que se aparta, que te mira mal, entras a una tienda y están “mira, mira, nos 
van a robar". Y que todavía sigue habiendo, yo creo, esa...  
-Eso aquí no hacían con los sudamericanos, pero con los negros hacen eso. Es verdad. Existe 
eso. Yo tengo pareja negra y... Y sí, y voy por la calle con él y aún siguen mirándonos, y todo, 
y... Pero me da igual. (Ríe). Te juzgan. Te juzgan. Y los africanos que te ven, que ven a una 
blanca con un negro juzgan más. Las africanas son peor. Pero a mí...” (GANE) 

Gazteenek ere adierazten dute zenbaitetan bestelako tratua pairatu dutela. Dena dela, eta atal 
honetan agertzen ari den bezalaxe, horrelako egoerak askotan justifikatu eta naturalizatzen dira. 
Pasarte honetan, adibidez, horrelako gertaerak normaltasunez ikusten dira, informaziorik ezak 
eraginda:  

“-Y LOS QUE SOIS DE ORIGEN EXTRANJERO, ¿HABÉIS NOTADO ALGUNA VEZ QUE OS HAN 
TRATADO DIFERENTE POR SER DE ORIGEN EXTRANJERO? 
-De pequeño, sobre todo, pero porque son pequeños y es normal. 
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-¿Y QUÉ TIPO DE COSAS HACÍAN?  
-Bah, que te encuentran un poco extraño y así, pero creo que es un poco normal, porque 
eran pequeños, y no tenían internet.” (GJIE) 

Aurreko pasartearen haritik, Burlatan aspalditik hona bizi diren atzerritar jatorriko pertsonek 
aldaketa on batzuk atzeman dituzte harrerako biztanleen artean:  

“Ya la cosa ha cambiado. He visto muchas chicas de color trabajando en tiendas, boutiques 
(…) Pero está bien ahora. La misma gente en la tienda, tú entrabas en la tienda, y la gente 
se ponía en la esquina. Y "señora, por favor, ¿qué quería?". Y yo decía a mi paisana "vamos 
a comprar aquí, aunque no queramos". La misma tienda, ya entras ahora y "¿qué quieres, 
mi chica?" Y digo, coño, ya soy mi chica ya (se ríen todos). Yo, qué bien. Me acuerdo, me 
acuerdo... Pero ya ha pasado. La cosa ya ha pasado.” (GAIE) 

152. Irudia)(Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko gazteen topaketa 

Iturria)(Diario de Navarra 

Azkenik, eta hitzez adierazteko zailak diren ezkutuko gatazkei bereziki lotuta, lekurik 
handienetakoa duen baina erreparatzen ez zaion adierazpenari buruzko diskurtsoak jaso dira: 
alteritateari burzuko beldurra. Alteritatea (gauza ezberdina, bestea, bestelakoa, etab.) hainbat 
figuraren bidez adierazten da (atzerritarrak, gutxiengo etnikoak, etab.), eta beldurra eragiten 
dute, askotan ezjakintasunak eraginda. Ondorengo lekukotasun hauetan argi eta garbi ageri da 
logika hori, bai eta haren ezaugarri batzuk ere. Batetik, haren izaera historikoa, eta bestetik, 
hainbat kolektiborekiko izan duen aplikazioa:  

“-Nosotros cuando éramos jóvenes, nos pasaba mucho... Por eso quería decirte, eh... Ya no 
es lo de antes, por ejemplo, antes los gitanos, los gitanos. Teníamos mucho miedo.  
-Sí, sí. 
-Teníamos mucho miedo. Siempre. Y me gustaría saber, por ejemplo, tú, ahora, que eres un 
chico, porque antes no había ni colombianos ni chinos ni nada. Y ahora hay mucho. Y me 
gustaría saber, los jóvenes... Ahora miedo a los gitanos no tenemos, porque no tenemos 
ningún miedo a los gitanos. Pero me gustaría saber, tú, como chaval joven, como hay ahora, 
negritos, eh, colombianos, chinos y tal, si entre vosotros veis, hacéis diferencias, o notáis si... 
No sé si me explico... O sea, ¿tenéis un pequeño rechazo, o lo lleváis normalmente? Porque 
vais a la escuela desde que sois pequeños, ya veis que... (…) 
-Cuando nosotros íbamos a la escuela, joder, los gitanos, un miedo de la hostia. Un miedo 
del copón. O sea, una cosa que uno la lleva siempre, que... Y me gusta verles, ahora... Mi 
sobrinica, que va con, con, chinos y tal, y vamos, que me gusta.” (GANE) 
 

“-Pues la parte de atrás era donde vivían los gitanos. Pues ahí vivió mi abuela muchos años, 
hasta que empezaron a meter lo que empezaron a meter, y se fue a Pamplona a la calle 
Sandoval. Y... Lo que decía, que ahí han metido... Bueno. Trajeron de esta zona de Areta, 
que chaparon los pisos, los cerraron. Y entonces, claro, tuvieron que buscarles casa. Que yo, 
eh..., digo que todo el mundo tiene que tener una vivienda digna y un plato de comida.  
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-Sí. 
-Pero claro, eh... si son personas incívicas, que no saben vivir con los demás, pues claro, 
habrá que educarlos socialmente primero. Para poder vivir en unos pisos con gente normal. 
O sea, que no estoy diciendo que ellos no sean normales, pero no son cívicos. Entonces, claro, 
pues crean muchos problemas. Yo, eh..., a mi hija, ¿la dejaría bajar sola? Pues me da miedo. 
Me da miedo porque un par de veces me he asomado a la ventana y pues se estaban 
pegando, en una bajera. Lo que dice usted. Y encima quedan para pegarse. O sea, quedamos 
a las ocho para pegarnos.  
-Sí. 
-Es que es una vergüenza… pues son cosas que una niña de diez años no debe ver”. (GANE) 

Ikus daitekeenez, beldur horrek, ezkutuan dagoen heinean, estereotipo negatiboen hedapena 
bultza dezake, bai eta logika kriminalizatzaileak ere, eta izaera arazotsu garbia dute, ezkutuan 
egonda ere. Pasarte honetan, adibidez, agerikoa da nola zabaltzen diren talde zehatzak legez 
kontrako jarduerekin lotzen dituzten diskurtsoak:  

“-Había unos gitanos conflictivos y un día van y los traen a Burlada. Pero los ponen a vivir 
ahí. Y estuvieron con la droga... 
- Ahí, sí, sí. 
- Sí, ahí. 
-Sí, ahí había... 
-Que veía... Yo no me daba cuenta, pero mis hijas me decían, "¿pero no te das cuenta, mamá, 
que tienen cada día, hay tres coches... 
-Diferentes.  
- ... diferentes?". Nuevos, unos cacho mercedes de tres pares... Yo no me daba cuenta. Pero 
antes... "¿Te das cuenta del trapicheo, de cómo se pasan la papelina?". Pues no.  
-Pero ahora eso... Tampoco ahora... Que no iba a eso. Yo salía, porque vivía antes ahí en esa 
calle, como tú, que es lo que dices, yo estaba a la entrada de la calle viviendo. Y yo, sí que 
veías los coches, pero no veías movidas de policía, no veías que hacían redadas, no veías 
nada.  
-No veías, eso es. 
-Yo no sé cómo se lo montarían, pero...  
-Yo creo que también se pasaba, se pasaba un poco de largo. Yo creo.  
-Yo creo que... 
-Sí. 
-Mejor pasar... Se pasaba. 
-Yo creo que igual que lo veías tú lo veía la policía, y ahí seguía. O sea que... Como en todos 
los sitios.” (GANE) 

153. Irudia)(Burlatako plaza 

Iturria)(Geuk egina 
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Adierazitako arazoak 

Aurreko atalean gatazka askoren ezkutuko izaera izan dugu aztergai, baina, begi-bistakoa da 
arazo esplizitu eta zehatzak egiaztatu direla. Atal honetan, batetik, identifikatutako arazoei 
erreparatuko diegu, haien arrazoiak, tipologiak eta konponbideak aztertuta. Eta bestetik, 
bazterkerian sakonduko dugu, egiazko arazoa baita elkarbizitzarako. 

Arazoak: arrazoiak, tipologiak eta konponbideak.  

Bildu diren diskurtsoek erakusten dute badirela arazoak eta arazo horiek atzematen direla, 
pertsonen jatorria eta adina alde batera utzita: 

“Burlada es tranquilo. También depende cómo quieren llevar la vida. Siempre hay gente que 
le molesta algo. Pero como no vivo de ellos... Pero el trato bien.” (GAIE) 
 

“Y lo demás, pues, pues, pues estos problemas como en todos los sitios, pues, hay muy 
generales. Un poco en general, así, por aquí.” (GANE) 

 

“-Que sí que hay movidas, pero no demasiadas. (…) Siempre hay grupos más conflictivos y 
así. Pues, eso, no te acercas mucho. 
-Independientemente de lo bien o mal que te pueda caer la gente, hay, o sea, hay grupos 
conflictivos”. (GJNE) 
 

“Yo hace tiempo que no vivo con nadie, pero hace tiempo, desde que vine a España en 2000, 
pues sí tenemos compartido el piso. Siempre empiezas con comida, pijadillas, quiero decir, 
cualquier cosa, y prefieres alquilar un piso y eso y vivir con tu familia. Es lo que... Pero cuando 
se junta ahí dos familias ya empiezan... 
-Problemas. 
-Sí, problemas (muchas asienten) 
-Y eso entre gente paisano, del mismo país, ¿sabes? No vamos a hablar ya de gente que 
juntas de otro país. Pero con el mismo, bua... 
-A veces con el mismo tienes más problemas que con el de otro país.  
-Yo prefiero vivir sólo, sólo. 
-Sí, sí. 
-Con tu familia, tus hijos, solos. 
-Sí, tu familia y tus hijos. Compartir piso muy mal. Muy mal. Yo antes he tenido, 2009 
compartí piso con... de Bolivia, con mi hija..., muy mal, muy mal. De verdad. Mucho 
problema. Sí, la verdad.  
-Sí, malo.  
-¿Te referías a la convivencia dentro de casa o ...? 
-EN GENERAL.” (GAIE) 

154. Irudia)(Burlatako alde zaharra 

Iturria)(Geuk egina 

Galdetegiko emaitzek arazo horien zergatietan sakontzeko aukera eman digute. Grafiko honetan 
ikus daitezkeenez, arazoren bat zutela adierazi dutenen pertsonen artean (elkarrizketatuen % 
17,3) arrazoi nagusia emandako tratua izan da (% 26,3); gero, zarata (% 18,4) eta, ondoren, usain 
txarrak delinkuentzia, lapurretak, etab. (% 13,2).  
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102. Grafikoa)(Zein izan zen arazoaren arrazoia? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren araberako analisian ezberdintasun batzuk ageri dira (baina ñabartu beharrekoak, 
erantzun indizea ezberdina izan delako13). Ezberdintasunik esanguratsuenak usain txarretan, 
zaratan eta espazio komunaren erabilera txarrean bildu dira.  

103. Grafikoa)(Zein izan zen arazoaren arrazoia? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako analisiari dagokionez (hemen ere erantzunen ehunekoa ezberdina izan da, 
eta ñabardurak egin behar dira14), eta grafiko honetan ageri denez, nabarmentzekoa da 
atzerritar jatorriko bizilagunek bi aukera adierazi dituztela maizenik, hots, emandako tratuaren 
eta zaraten inguruko arazoak (bietan % 40rekin). Talde horrek ez ditu aipatu, adibidez, 

                                                           
13 Gainera, ez daiteke esan emaitza adierazgarriak izan direnik, sexuaren araberako analisia laginaren oso ehuneko 
txikiaren gainean egin baita (%17,3).  
14 Sexuen araberako analisian bezala, ez daiteke esan emaitza adierazgarriak direnik, zeren, jatorriaren araberako 
analisia laginaren oso ehuneko txikiaren gainean egin baita (%17,3).  
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delinkuentzia-lapurretek, zikinkeriak-zaborra ateratzeak edota espazio komunaren erabilera 
txarrak eragindako arazoak. Ildo horretan, Nafarroan jaiotakoek bakarrik adierazi dute arazoren 
bat izan dutela delinkuentzia-lapurreten inguruan (%14,3).  

104. Grafikoa)(Zein izan zen arazoaren arrazoia? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Bildu diren lekukotasunei esker, adibide batzuk eman ditzakegu atzerritar jatorriko bizilagunek 
identifikatu dituzten arazo motez, hots, haiei emaniko tratuari lotutako arazoak, adibidez, 
erantzunen ehunekorik altuenetako bat izan duen aukeretako bat izan baita (%40). Pasarte 
honetan ikusiko dugunez, oraindik ere badira portaera baztertzaileak, eta ardatz 
egituratzaileetan gertatzen dira; lan munduan, adibidez. Esanguratsua da horrelako egoerak 
normaltzera jotzeko dagoen joera.  

“-Yo no he tenido nunca problemas ni por mi país, ni por mí color, ni nada así. Mis 
compañeras de trabajo ya me aprecian y me respetan mucho. Pero sí que en el trabajo... 
Trabajo en una residencia de ancianos y ahora tenemos una abuela que sí que... Madre mía. 
Uf... ¡Qué mujer! Que no quiere que le atiendan negros, que en su habitación que negros no, 
y si somos gorditas ya, pues ya ni hablar, vamos. Entonces, pero te quiero decir, yo…, así que 
no me lo tomo personal, así lo tomo como que es una persona mayor, que ya no... Aunque 
la señora tiene la cabeza bien puesta, todavía. Pero trato de no hacer ningún tipo de caso, 
o sea, paso de ella. Buenos días, buenos días, y poco más. Pero sí que la señora es un poco... 
-Negra, negra... 
-Sí, había una chica que, porque yo estoy en el área de la limpieza, pero ella estaba 
cuidándoles, pero, o sea, "quiero que me sirvas la comida tú, porque la negra...". Pero así, o 
sea, pero "pues si no te la comes, tú verás, o sea, me toca atenderte a ti. Tú misma". Pues 
muy irrespetuosa la señora.” (GAIE) 
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Bizi izandako arazoen tipologiari dagokionez, gehien aipatutakoak eztabaidak dira (%43,4); gero, 
irainak (%32,1), erasoak (%17,0), mehatxuak (%17,0), eta azkenik, salaketak (%11,3).  

105. Grafikoa)(Zer gertatu zen? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren araberako analisiak erakusten du, batetik, emakumeek eztabaida kopuru handiagoa 
adierazi dutela (%47,8, eta gizonek, berriz, %40), eta bestetik, ehuneko txikiagoa mehatxu eta 
erasoetan (%4,3, eta gizonen artean, aldiz, %26,7).  

106. Grafikoa)(Zer gertatu zen? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriari dagokionez, grafiko honetan ikus daitekeenez, askotariko egoerak gertatzen dira. 
Batetik, Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoek adierazi dituzte eztabaidarik gehien. Eta 
atzerritar jatorriko pertsonek eman dituzte ehunekorik handienetakoak irainetan (Nafarroan 
jaiotakoekin berdindurik), mehatxuetan, erasoetan eta salaketetan.  
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107. Grafikoa)(Zer gertatu zen? (Jatorriaren arabera)  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Diskurtsoek, halaber, gatazken tipologian sakontzeko aukera ematen digute. Pasarte honetan 
argi eta garbi ikusten da irain, mehatxu, bai eta erasoen, konbinazioa:  

“-Y LOS CONFLICTOS ¿HASTA DÓNDE LLEGAN? ¿SON INSULTOS O SON...? 
-Bueno, a veces llegan a golpes. 
-¿TAMBIÉN? 
-Sí. En pocas ocasiones. 
-Aunque yo, de chicas que conozco de Burlada, que son malas y así, pues bueno, más bien 
se divierten haciendo daño a los demás. Es que, como tienen problemas en casa, pues luego, 
cuando salen, pues toda su vida, lo... Toda su vida se lo dan a los demás, no sé cómo 
explicarlo. 
-Se creen superiores. Y te tratan con..., te tratan como basura.  
-La pagan contigo.  
-Sí.  
-O te desprecian y hacen que la gente se ría de ti, o cosas así. 
Todos- Sí.  
(…) 
-Yo quería preguntarles eso que decís de la calle, no entiendo. O sea, ¿os cogen ahí y os 
pegan? 
-Sí. 
-Bueno. 
-Se ríen de ti. 
-Exactamente. 
-Bueno, se ríen o sin más. 
-Se te encaran. 
-Y te desprecian, o te insultan. Sí, ¿no? Y tú te sientes mal y... Pues tienes la intención de "a 
ver, ¿pasa algo?, ¿tienes problemas?". Ese tipo de cosas.” (GJIE) 
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Diagnosiaren funts teorikoan aurreratu dugun bezala, gatazkak eta arazoak izatea ez da 
bateraezina elkarbizitza agertokiaren definizioarekin. Hau da, gatazkak natural gisa har daitezke 
gizarte-harremanen agertoki orotan, eta garrantzitsuena da gatazkei egokiro aurrea egitea eta 
kudeatzea. Ildo horretan, galdetegian arazorik izan duela adierazi duenari galdetu zaio 
konpondu ote ziren. Grafiko honetan ikus daitekeen bezala, erantzun gehienak baiezkoak izan 
ziren (%50,9). Hau da, arazoen erdia baino gehixeago konpondu ziren. Dena dela, arazoen % 
35,8 ez ziren konpondu. Beraz, konpondu gabeko arazoak izatea oztopo garbia da kulturarteko 
elkarbizitza agertoki batera iristeko.  

108. Grafikoa)(Arazoa konpondu al zen? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Arazoak konpundu zirela esan duten emakumeen ehunekoa txikiagoa izan da gizonena baino 
(%43,5 eta %56,7, hain zuzen).  

109. Grafikoa)(Arazoa konpondu al zen? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Jatorriari dagokionez, eta galdera honen erantzunen indizeak ezberdinak izan badira ere, 
atzerritar jatorriko pertsonek eman dute ehunekorik handiena (%66,7) arazoen erdiak ez zirela 
konpondu adierazteari dagokionez, eta gero, Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoen 
ehunekoa heldu da. 

110. Grafikoa)(Arazoa konpondu al zen? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdetegiak, halaber, galdetu du ea arazoa nola konpondu zen. Arazoak konpondu zituztenen 
%46,2k adierazi du "zuzenean hitz eginda", eta ondoren, %38,5ek, "denbora pasatzen utzita". 
Azken ehuneko hori garrantzitsua da, zeren, erakusten baitu, askotan, ez zaiola arazoari ekiten, 
eta horrek konpondu gabeko arazo batzuk enkistatu direla azal dezake, lehenago aipatu 
ditugunen artean.  

111. Grafikoa)(Nola konpondu zen arazoa? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Analisiaren logikarekin bat, arazoen konponbideak adierazten du gizonek gehienbat hitz eginez 
lortu zutela arazoak konpontzea (%53,4, eta emakumeen %34,6). Emakumeek, aldiz, gehienbat 
esan dute "denbora pasatzen utzita" (%45,4); gizonen artean, aukera hori %33,3k adierazi dute.  
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112. Grafikoa)(Nola konpondu zen arazoa? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako analisiak askotariko egoerak erakutsi ditu. Kasu gutxitan adierazi denez 
arazoak konpondu egin zirela, eta bereizketa egitearen mugak gehituta, arriskutsua da emaitzak 
ordezkaritasunari begira zabaltzea.  

113. Grafikoa)(Nola konpondu zen arazoa? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Bildu diren lekukotasunek, halaber, konponbideari buruzko gakoak eman dituzte. Pasarte 
honetan, adibidez, agerikoa da nola kudeatu diren gatazka horietako batzuk (kolektiboan bizi 
izateari dagozkionak) naturaltasunez elkarbizitzaren baitan.  

“Ahora mismo, en mi comunidad hay muchos pisos que son de alquiler. Sí que tenemos 
problemas que gritan mucho, se insultan mucho, y bueno. Alguna vez he tenido que ir yo al 
vecino a decir, "mira, ¿qué tal vives en esta comunidad?", "sí, es una comunidad tranquila y 
tal, muy tranquila", y digo "pues así llevamos muchísimos años". Y la verdad, la verdad que 
a partir de ese día... Ponían la música a tope, y a partir de ese día... Bueno, al poco tiempo 
se marcharon, no sé por qué, no sé por qué. Pero a partir de ese día no pasó nada, ¿no? 
Entonces, qué puedes hacer para... No sé cómo explicarlo. No sé. La convivencia.” (GANE) 
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Azkenik, interesgarria da ikustea (ondoren heldu den pasartearen bidez, esaterako) badirudiela 
gatazka egoera horiek pertsona talde zehatz batengan metatzen direla, baina ez du zertan jatorri 
ezberdineko jendea izanik.  

“-¿Y ES GENTE CONCRETA O PUEDE PASARLE A CUALQUIERA, ESE TIPO DE COSAS? 
-Hombre, pues yo creo que también le puede pasar a cualquiera. O sea, a mí me ha llegado 
a amenazar alguna tía: "te voy a pegar porque has hablado mal de mí". Y no me he metido, 
yo, nunca con nadie, en ese sentido. O sea, pero siempre son de la misma gente. De la que 
te va a amenazar, o sea, hay cierta gente un poco más así, pero bueno. Y luego, también, 
míticas rivalidades que hay desde pequeños, o lo que sea, y esos siempre se andan 
amenazando, o lo que sea. Que a veces es cosa de críos, pero luego pasamos.” (GJNE) 
 
“-ESAS RIVALIDADES, ¿SON ENTRE COLEGIOS? ¿ENTRE CUADRILLAS? ¿ENTRE...? 
-Entre cuadrillas, igual.  
-Cuadrillas.  
-Sí. (Silencio)  
-¿CUADRILLAS DE ORÍGENES DIFERENTES? 
-No tiene por qué. Se te puede dar el caso, pero al igual que... El que quiere buscar movida, 
la busca.  
-Eso es. Y se suelen juntar más los que quieren buscar movida, entonces, claro, si se juntan 
varios, es la cuadrilla que... Entonces, por eso.” (GJNE) 

Gazteenen diskurtsoarekin jarraituta eta, ondoko ataletan nabarmendu dugunez, ikastetxeak 
oro har elkarbizitzarako aukera badira ere, gatazkak ere badira: 

“-¿Y SABÉIS DE GENTE QUE HAYA TENIDO PROBLEMAS EN EL INSTITUTO O EN LAS 
CUADRILLAS QUE SE FORMAN AHÍ? 
-Sí. Yo mismo. Yo conozco a (nombre de otro participante en el grupo), y estuve en el instituto 
en el que está él, y me fui porque me llevaba muy mal con todo el mundo. Profesores y 
alumnos. Y equipo directivo. Y, así como en mi caso, es en otros colegios... Es algo que está 
extendido.  
-¿HABLAS DE TEMAS DE BULLYING, O NO ...? 
-Um... Sí, es relativo. Es relativo, ¿no? Según quién pueda sufrirlo o provocarlo. Es mi opinión. 
-¿LOS DEMÁS ESTÁIS DE ACUERDO O TENÉIS OTRA...? 
-Hombre, yo creo que siempre hay... Yo qué sé. Desde pequeño siempre ves gente que se 
mete con otra gente. A mí de pequeña también me, te llamaban cosas, en plan, no sé qué. 
Motes y así, pero eso al final acabas haciéndolo un poco siempre, o sea. Se ve en todas las 
clases. Pero bueno, eso no suele llegar a más. Y sí que hay algún caso excepcional que dices, 
vale, hay bullying y se están pasando mucho con el chaval o con la chavala. Pero, de normal, 
pues eso, rifirrafes pequeños y ahí se queda, en nada.” (GJNE) 
 
“También. Eso también. Pero también, de pequeño, 7 años de bullying, me hicieron. Pero, 
aparte de eso, tampoco es gran cosa (SILENCIO DEL RESTO).” (GJIE) 

155. Irudia)(Ikasgela baten barnealdea 

Iturria)(Geuk egina 
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Aintzat har liteke balorazio horiek ote diren gatazkak salbuespenezkoak diren seinale, edota 
interakzioan aritzeko abusuzko edo bortxazko erak normalizatzeko logikei zor ote zaizkien, baina 
ez dugu behar adinako informaziorik kontu horretan sakontzeko. Aski da esatea kontakizunak 
nabarmen aldatu direla, pertsonak berak zuzenean jazarpenezko edo arbuiozko esperientziak 
bizi dituen edo ez. Nolanahi ere, oro har, badirudi badirela gatazka txikiak baina asumitzen da 
elkarbizitzari berez dagokionaren barnean daudela. 

“-Yo, desde mi experiencia, sí que hay un grupo en clase que sí se suele reunir durante las 
tardes, y así. Y luego hay otro grupo, pues, que no, que va más a su aire. Y, entonces, aun 
así, te puedes llevar bien con ellos durante las horas de clase y así. Pero conflictos no hay. 
(…) 
- Cuando eres más pequeño, pues, como la clase unida. La mía era una clase contra la otra, 
al menos. Y luego ya en la ESO, van apareciendo grupillos, según a cada uno lo que le guste, 
o lo que piense. Pero en bachiller, otra vez, es como que la clase vuelve a ser todo unido. 
Hombre, siempre habrá alguien que le guste fastidiar un poco a los demás, pero nadie deja 
que pase nada.  
-Hombre, en mi clase, y así, sí que hay diferentes cuadrillas. Pero, no sé, como hemos estado 
en el instituto y nos llevamos bien, luego fuera del instituto sí que nos juntamos, de vez en 
cuando. Aunque sean diferentes cuadrillas.  
-Yo creo que hay respeto en la clase, pero cada uno tira más a la gente que es más afín. Sí 
que hay rifirrafe, pero es una convivencia de todos los días. Al final, pues tienes bronca con 
una un día, pero luego... Y ahora, por ejemplo, ahora que estoy en la universidad, pues con 
los de clase de antes te sigues saludando igual, aunque hayas tenido todas las movidas por 
la cosa de que has estado muchos años juntos. Y, al final, pues, con unos te llevas más, o 
menos, pero, en general, tienes buena relación.  
(…) 
-Ah no, en mi caso todos nos llevamos bien. O sea, sí que hay diferentes cuadrillas, pero 
entre todos nos llevamos muy bien. Y no tenemos ningún problema, ni nada. Al final, aunque 
nos cambien de clase, todos congeniamos bastante bien. Y luego, fuera de clase, pues sí que, 
igual, cada uno queda por su parte, ¿no? En plan, cuadrillas que no... Si nos vemos, estás, 
hablas, normal, ningún problema.” (GJNE) 

156. Irudia)(Ikastetxe bateko pasabidea 

Iturria)(Geuk egina 

Dena dela, pasarte honetan ageri denez, ikastetxe barneko gatazkek kanpoalderantz ere 
proiektatu daitezke. Hala ere, esaten da ikastetxeak oro har leku seguruagoak direla, irakasleen 
egiten duten gainbegiratze eta tutorizazio lanari esker:  

“-¿EN LOS INSTITUTOS TAMBIÉN? 
-Bueno, menos. 
-En el mío una vez. 
-Menos. 
-En el mío sí, ya pasó una vez. El mío, que está allí abajo, sí que... 
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-¿CUÁL ES? 
-El de Askatasuna, que está allí abajo, ahí sí que ha pasado alguna vez algún jaleo. Pero 
pocos, uno o dos. 
-En la mía, no. Y en la de ella tampoco, porque como es un colegio de monjas, no se permiten 
esas cosas.  
-¿PERO LUEGO EN LA CALLE, LO QUE PASA AHÍ LUEGO EN LA CALLE...? 
-Sí, sí, sí. 
-Bueno, suele haber a veces algún comentario de "te veo luego en la calle". Pero bueno, al 
final, no suele haber ninguna..., porque los profesores intervienen.” (GJIE) 

157. Irudia)(Burlatako kalea jaietan 

Iturria)(Geuk egina 

Gazteenek, halaber, adierazi dute gatazkak jaigunean gertatzen direla maizenik. Horren haritik, 
arestian esan den bezala, gatazka normalizatuak dira:  

“-ESE TIPO DE INCIDENTES, ¿SUELEN SER HABITUALES O NO? 
-Se ve a nivel pequeño, no tan grande, pero sí que sabes que... En fiestas de Burlada, sobre 
todo, siempre se oye que no sé quién va a pegar a no sé cuántos, pero... Y he visto yo peleas. 
A mis amigas también, pero porque, pues, gente que le da por ahí. Pues, en fiestas de 
Burlada, como beben, no sé qué, no sé cuántos, y les da por darse. Pero eso.  
-Pero eso hay en todas las fiestas.  
-Eso es. 
-Al final, típica movidilla... 
-Y, claro, aquí te enteras porque estás aquí.  
-Sí, aquí se pegan dos tortas y luego... Algunas sí que van a más, pero de esto que dicen, 
"pues nos vamos a pegar" y luego, al final, no llega a nada. O, simplemente por cosas que 
no tendrían que llegar a pelea, pero bueno. Igual chocan ideas o demás, y se empieza a liar.  
-Por ejemplo, también hubo que quemaron una bajera. Unas fiestas de agosto, ¿no? ¿Era? 
-Sí, el año pasado. A unos amigos nuestros les quemaron la bajera. Que decían que había 
sido un incendio, pero se la habían quemado. Porque para prender un sillón, no prende 
porque sí. Y se quemó, al final. Y todavía creo que no se sabe por quién, pero se supone que 
es con alguien que tenían enfrentados o lo que sea. Les habrían pegado la gracia y les 
quemaron la bajera.  
-Sí, creo que alguien que ya les había dicho, antes, más, que les iban a hacer algo... 
-Con todo esto puede tener que la gente también se aburre, vamos. No saben qué hacer y te 
pones a picar al otro. (RÍEN)” (GJNE) 
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158. Irudia)(Burlatako festak 

Iturria)(http://burlatakojaiak17.blogspot.es/ 

Era berean, aurreko ataletan nabarmendu denez, dimentsio historikoak ere eragiten du 
arazoetan, kulturarteko ikuspegitik aztertzen badira. Pasarte honetan, adibidez, argi eta garbi 
azaltzen da duela hainbat hamarkada zeuden arazo batzuk jatorri ezberdineko pertsonen arteko 
elkarbizitzatik beretik abiatuta gainditu direla. Nabarmentzekoa da, halaber, ageriko gatazka 
horiek orain normalizatutzat jotzea "esperientzia faltagatik". 

“La misma gente, la gente no es mala. No es mala. Es cosa de no tener costumbre. En el año 
85, ahí en el bar en esa calle, allí, para servirte, el hijo de esa señora que lleva el bar (nombre 
de bar de Burlada/Burlata) tenía que pedir para que te sirven. Entonces yo dice "yo ya no 
quiero café, me voy". Yo ni hablaba español. Pero tampoco me quedaba chica, ¿eh? Es falta 
de experiencia. Ahora te ven y dicen "oye, que ha invitado esa ronda" y digo, ¡si hace tiempo 
no me querían servir! Era falta de experiencia. Pero queja no tengo, no tengo, porque gente 
me han ayudado aquí mucho. Me han buscado trabajo y todo. ¡Qué tanto! Es falta de 
experiencia. De no conocer a gente. Por eso no me enfado ya cuando dicen nada. No me 
enfado porque no estaban acostumbrados.” (GAIE) 

Azken aspektu horrek aldagai nagusi bat aipatu du Burlatan garatzen ari den prozesuaren 
garapenean: denbora. Gizarte-harremanen espazioan, elkarbizitza hobetu nahi duten esku-
hartze orok eragin nahi dituzten eraldaketek denbora behar dute.  
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Bazterkeriaren arazoa 

Elkarbizitzari buruzko diagnosiak kulturarteko izaera azpimarratu du. Azterlan askok aztertu 
dute bazterkeria, arlo honetan gertatzen diren arazo edo gatazka nagusietako bat baita. Horren 
haritik, galdetegian egoera sorta bat eman da atzerritar jatorriko bizilagunek bazterkeria pairatu 
duten ala ez jakiteko.  

Grafiko honetan, baiezko erantzun gehien izan dituzten egoera baztertzaileak laburbildu dira. 
Ikusten den bezala, lehenik eta behin, egoera hauxe dago: "Zuri desberdin begiratu edo zurekin 
desberdin jokatu dutela sentitu duzu zure ama hizkuntzan aritzeagatik?": elkarrizketatutako 
atzerritar jatorriko pertsonen % 27,4k egoera hori pairatu duela adierazi du.  

Bigarrenik, eta faktore sozioekonomikoen eraginaren atalean aipaturiko alderdietako bati 
loturik, atzerritar jatorriko pertsonen % 24,2k adierazi du "diru gutxiago eman diotela lan bera 
egiteagatik". Lan mundutik atera gabe, % 2,6k adierazi dute "lankideek baino ordu gehiago lan 
egin behar izan duela" eta "ez diotela lanik eman nahi izan bestelako jatorria izateagatik".  

114. Grafikoa)(Atzerritar jatorriko pertsonek adierazitako bazterkeriak 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Aipatzekoa da, halaber, etxebizitza arloko bazterkeria, % 16,1ek adierazi baitu "baldintza 
gogorragoak eskatu dizkiotela" eta %16,1ek etxebizitza "alokatu ez diotela". Erantzun guztien 
artean ez dute pisu handirik izan, baina bestelako bazterkeriak ere adierazi dira honelakoen 
aldetik: “gizarte zerbitzuak” (%6,5), “segurtasun indarrak” (%4,8), “Herriko beste erakundeak” 
(%4,8), “osasun zerbitzuak” (%3,2), “hezkuntzako irakasleak" (%3,2) eta “Udala” (%1,6).  

Ondorengo azpiataletan zehazturik dago inkestatuek heien adierazitako bazterkeria era: "zuri 
desberdin begiratu edo zurekin desberdin jokatu dutela bestelako ama hizkuntza izateagatik". 
Era berean, elkarbizitzaren logiketan duen funtsezko garrantziagatik, hezkuntza arloan 
adierazitako bazterkeria ere ageri da zehatz-mehatz. Berriz ere azpimarratuko dugu analisi hau 
tentuz hartu beharra dagoela, oraingo honetan datuen bereizketa aurrez egindako beste 
bereizketa baten gainean egin baita. Hau da, lagin osoaren zati baten gainean, hots, Burlatan 
elkarrizketatutako atzerritar jatorriko taldea. 
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Bazterkeria ama hizkuntzan aritzeagatik 

Hizkuntza funtsezko elementua da harreman egituratzeko. Bazterkeriaren ikuspegitik, lehenago 
aurreratu dugunez, eta grafiko honetan ageri denez, atzerritar jatorriko lau pertsonatatik batek 
baino gehiagok (%27,4) esan du desberdin begiratu diotela edo desberdin jokatu dutela 
berarekin harrerako gizartearenaz bestelako hizkuntza bat izateagatik ("Noizbait", "Sarri", "Maiz 
askotan" eta "Beti" erantzun dutenen batura).  

115. Grafikoa)(Zer maiztasunez sentitu duzu desberdin begiratu dizutela edo zurekin desberdin jokatu 
dutela zure ama hizkuntzan aritzeagatik? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuen araberako analisiak iduri du gizonek (%29,2) bazterkeria maila handixeagoa pairatu 
dutela emakumeek baino (%26,3). Hala ere, eta grafiko honetan ikus daitezkeenez, kontuan 
hartu behar da emakumeen arteko erantzunik eza txikiagoa izan dela (%13,2) gizonena baino 
(%20,8). Horrek behartzen gaitu pentsatzera aldeak emaitzek erakusten dutena baino txikiagoak 
izan daitezkeela.  

116. Grafikoa)(Zer maiztasunez sentitu duzu desberdin begiratu dizutela edo zurekin desberdin jokatu 
dutela zure ama hizkuntzan aritzeagatik? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Datu kuantitatiboez harata, lekukotasunek esplizituki adierazi dute hizkuntza batzuetan hesia 
dela, eta, beraz, begi-bistako arazoa dela loturak garatzeko:  

“La barrera primera siempre es el idioma. Al menos los que venimos de países que no son de 
habla no castellana. Que yo creo que eso lo tienen suplido con el tema que se ha comentado 
antes de cursos de español. Que yo creo que a todo sitio que vayas ya tienen montado eso 
para ofrecerte y poder empezar a aprender, ¿no? Y luego, ya, pues cada uno se adapta de 
forma diferente o necesita tiempos diferentes para adaptarse. Pero... otro tipo de problema, 
de... Luego es también muy personal. Uno a lo largo de la vida se puede encontrar con 
personas que no ha tenido problemas de nada nunca, y otro en el mismo recorrido 
encontrarse con personas con las que..., (ríe) o sea, es que...” (GAIE) 

Bazterkeria ikastetxean 

Lehengo azaldu dugun bezala, eta ikastetxeetan bazterkeriazko egoerarik gertatu dela oso gutxik 
adierazi badute ere (erantzunen % 3,2), galdetegiak hezkuntzari buruz emaniko emaitza batzuei 
erreparatuko diegu, hezkuntza elkarbizitzarako funtsezko gunea baita. Zehazki, norabide 
bikoitzean: bazterkeria irakasleen aldetik, eta bazterkeria ikaskideen aldetik.  

Irakasleen aldetik pairatutako bazterkeriari dagokionez15(grafikoan ikus daitekeen bezala), 
elkarrizketatutako atzerritar jatorrikoen % 4k baizik ez du adierazi. 

117. Grafikoa)(Bazterkeria irakasleen aldetik 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren araberako analisiak16 ez du alde nabarmenik erakutsi, baina, oraingo honetan (ez dago 
erantzun gabekorik), esan daiteke egoera hori gehiago adierazi dutela atzerritar jatorriko aitek 
(%6,3) atzerritar jatorriko amek baino (%3,2).  

  

                                                           
15 Gogoratu beharra dago galderaren mamia dela ea seme-alabek bazterkeriazko traturik pairatu ote duten irakasleen 
aldetik.  
16 Berriz ere azpimarratuko dugu arloz arloko bazterkeriari buruzko analisi hau tentuz hartu beharra dagoela, oraingo 
honetan sexuen araberako bereizketa aurrez egindako beste bereizketa baten gainean egin baita. Hau da, lagin 
osoaren zati baten gainean, hots, Burlatan elkarrizketatutako atzerritar jatorriko taldea. 
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118. Grafikoa)(Bazterkeria irakasleen aldetik (sexuaren arabera)  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Ikaskideen aldetik pairatutako bazterkariak eman ditu ehunekorik handienak. Grafiko honetan 
ikus daitekeenez, atzerritar jatorriko pertsonen % 15ek esan du beren seme-alabek 
bazterkeriazko tratua pairatu dutela ikaskideen aldetik.  

119. Grafikoa)(Bazterkeria ikaskideen aldetik 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuen araberako analisiak adierazi digu atzerritar jatorriko amek esaten dutela bere seme-
alabek pairatu dituztela bazterkeriazko tratu gehien: % 16,ek, eta aldiz, atzerritar jatorriko 
gizonen % 12,5ek.  
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120. Grafikoa)(Bazterkeria ikaskideen aldetik (sexuaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Burlatako harremanezko espazioaren joera orokorra aztertu dugunean aurreratu dugun bezala, 
emaitzak testuinguru jakin batean txertatu behar dira: hots, ikastetxeetan eta ikasleen artean, 
oro har, elkarbizitza ona dagoela. Eskatutako diskurtsoen ildotik, atzerritar jatorriko pertsonarik 
gazteenek bi gauza nabarmendu dituzte: batetik, harrera egokia eta hona iristean emaniko 
laguntza, eta bestetik, migratzaile izateak ez duela tratuan inolako eraginik izan. 

“- EN TU CASO HAS COMENTADO ANTES QUE VINISTE CUANDO TENÍAS 7 AÑOS O ASÍ.  
- Sí. Bueno, no. Un poco más pequeña, era. 
- ¿Y CÓMO FUE LA ACOGIDA CUANDO LLEGASTE? 
- Bien, fue normal. Estuve en el Amor de Dios. Sí, eran todos majos. Aparte, como éramos 
pequeñas, era más fácil, a veces. Hasta venían compañeros y me hablaban. 
- ¿Y TE...? 
- Me hablaban. Y me preguntaban cosas y eso. 
- ¿Y TÚ HABLABAS CASTELLANO? 
- Bueno, yo hablaba en inglés. Entonces, en el cole me comunicaba en inglés, con los 
compañeros que sabían. Pero nos entendíamos bien.  
- Y EL HECHO DE SER DE ORIGEN EXTRANJERO, ¿TE HA PLANTEADO ALGUNA DIFICULTAD, 
EN ALGUNA OCASIÓN?  
- No. Yo he estado bien. La gente es muy maja, y así. Muy agradable. Te acogen en seguida.” 
(GJIE) 

 

87,5

12,5

83,9

16,1

Bazterkeriarik ez Bazterkeria

Gizona Emakumea



 

186)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Aukerak kulturarteko elkarbizitzarako 
Diagnosiaren ezaugarrietako bat bere izaera eraldatzailea/emantzipatzailea izan da. Hau da, 
diagnosia garatu dugu ingurunean aldaketak eragiten laguntzeko. Datozen ataletan, emaitza 
jakin batzuetan sakonduko dugu, aukera garbiak ematen baitituzte proiektu honetako logika 
nagusian eraldakuntza eragiteko: kulturarteko elkarbizitza hobetzea. Hona hemen atalak: 
sustraitzea, gogobetetasuna eta hemen jarraitzeko nahia; hezkuntza arloa eta belaunaldi 
berriak; euskara, gizarteratzeko lanabes, eta azkenik, herri parte-hartzailea izateko 
proposamenak. Ideia horietako bakoitza funtsezko zutabea da desio dugun aldaketa hori 
egituratzeko. 

Sustraitzea, gogobetetasuna eta hemen jarraitzeko nahia 

Atalaren izenburuak berak erakusten duen bezala, hiru alderditan sakonduko dugu, hirurak ere 
funtsezkoak baitira elkarbizitza bultzatzeko. Lehenik eta behin, herriarekiko lotura eta 
atxikimenduari helduko diogu. Gero, herriarekiko gogobetetasun maila aztertuko dugu, 
sustraitzearen arrazoiak sakondu nahian. Eta azkenik, eta etorkizunari begira, herrian irauteko 
nahiak azalduko dira.  

Sustraitzea 

Herriko gauza bereizgarrien artean (emaitzen lehen ardatzean aztertuak), herri-izaera sendoa 
dagoela adierazi dugu. Horren haritik, sustraitzea da elkarbizitza hobetzeko bidean aldaketarako 
ahalmena eragiten duen emaitzetako bat da. Ideia hori zeharkakoa da egiazki eta indar handia 
du herriko bizilagunen artean. Inkestako emaitzak era dikotomikoan multzokatu ditugu oraingo 
honetan haien irakurketa errazteko. Bada, emaitzek erakutsi digute inkestatuen % 79,1"Asko" 
edo "Nahiko" sentitzen direla Burlatakoak; aldiz, % 19,3, "Gutxi" edo "Batere ez".  

121. Grafikoa)(Burlatakoa sentitzen al zara?  

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexu aldagaiaren arabera begiratzen badiogu, emakumeak gehixeago sentitzen dira Burlatako 
kide.  

Asko-nahiko
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122. Grafikoa)(Burlatakoa sentitzen al zara? (Sexuen arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako emaitzei dagokienez, ikusten da sentimendu hori txikiagoa dela atzerritar 
jatorriko pertsonen artean. Izan ere, atzerritar jatorriko lau pertsonatatik batek (%25,8) esan du 
"Gutxi" sentitzen direla edo "Batere ez" direla sentitzen Burlatako kide. Hala ere, azpimarratu 
behar da, beste % 67,7 "Asko" eta "Nahiko" sentitzen dela herrikoa. Hau da, atzerritar jatorriko 
pertsona gehienek lotura handia dute herriarekin.  

123. Grafikoa)(Burlatakoa sentitzen al zara? (Jatorriaren arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Azkenik, interesgarria da ikustea Burlatakoa izatearen sentimendu sendo hori adin talde 
guztietan ageri den. Grafiko honen arabera, begi-bistakoa da adintsuenek (65 urtetik gorakoak) 
eman dituztela "Asko" eta "Nahiko" aukeren arteko erantzunik gehienak: % 88,1ek agertu baitu 
sentimendu hori. 16 eta 25 urte artekoen artean, % 78,2 izan da, eta 26 eta 64 urte artekoen 
artean, berriz, % 75,2. Emaitzen arabera, esan daiteke Burlatakoa izatearen sentimendua 
belaunaldi berrietan txertatu dela. 
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124. Grafikoa)(Burlatakoa sentitzen al zara? (adinaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Diskurtsoek, halaber, herriarekiko lotura sendo hori erakusten dute (horri esplizituki sustraitze 
deritzo), eta atzerritar jatorriko pertsonak ere blaitzen ditu. Ondoko bigarren eta hirugarren 
pasartean ikusten denez, bereziki da interesgarria ikustea nola ondorengoek sustraitze hori 
areagotzen duten edo nola denboraren joanak berak eta bizitzako esperientziak lotzen duten 
jendea lurraldearekin:  

“Yo amo mi Pamplona y mi Burlada.” (GAIE) 
 

“-¿Y CON LOS HIJOS Y LAS HIJAS, HAY...? 
-Los míos son de aquí.  
-Claro, con 36 años... 
-Mis hijos se han independizado. Soy abuela. No me puedo ir a mi tierra, así como decir, "me 
voy". Ya no. Estoy partida por la mitad. Ya no puedo ir.  
-Tienes aquí el arraigo. 
-De visita tampoco, porque... 
-Yo hijos no tengo aquí, pero ya me he jubilado. A mi país puedo ir de visita 3 meses, pero 
no sé por qué, aquí estoy.  
-Es que aquí mejor. 
-Es que con mi familia sí, pero después de mi familia me tienen que presentar gente. Y yo 
llego aquí a Pamplona y... 
-Y los conoces a todos.  
-Pero se echa en falta un poquito la tierra. 
-Sí. 
-Sí, la familia, y luego..., yo también, echa en falta, sí. 
-No sé por qué, es que, tres meses ahí, pero ya. Antes yo decía, "cuando me jubile voy a ir 
allá y ..." Pero he ido y, pero... 
-No puede. 
-No, es estar con la familia, dos o tres meses, y luego digo... 
-Al final dices "ya me voy". 
-Este es mi lugar, ya.” (GAIE) 
 

“-36 años atrás, es inimaginable, yo, o sea, no me lo puedo imaginar.  
-Tengo 59 años ahora. Con 21 llegué. He visto crecer Burlada. 
-Claro. 
-Sí, sí, porque con el tiempo que llevas y yo no estaba ni nacido siquiera. 
-Más imposible, claro. Soy más de aquí ya. Yo he vivido más aquí que allá, he vivido una 
enfermedad de cáncer y he vuelto a nacer aquí. O sea, que yo soy ya de aquí.” (GAIE) 
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159. Irudia)(Burlatako udal parkea 

Iturria)(Geuk egina 

Sustraitze sentimendua bizia dela agertu bada ere, zenbaitetan, herri mugakideekiko 
alderaketak esaten digu aspektu sozioekonomiko batzuek (etxebizitza eskura izatea, etab.) 
Burlatan irautea mugatu ahal izan dutela:  

“Es un pueblo, sí, que como dice él, estamos de todas las... Pero no sé, yo creo que de todo 
el mundo [hay] gente viviendo aquí. Y sí que es igual un poco más difícil... Así como, por 
ejemplo, yo, Villava, sí que veo un pueblo más arraigado que la gente se queda a vivir y se 
queda a vivir en Villava, la gente de Burlada, yo creo que sí que se van más de aquí. Para 
mí.” (GANE) 

Herritik alde eginda ere, era berean ikusi da Burlatarekiko loturak iraun egiten duela elkarte eta 
gisako formulen bidez:  

“Llevo 42 años viviendo en Burlada. Sí que he notado cambio, sobre todo... Sí que en mi 
cuadrilla sigo teniendo mis amigos de la infancia, que sí que noto que casi todos mis amigos 
se han ido, pues a Cizur, a la Rochapea y tal, pero bueno, sí. Tenemos una sociedad entre 
nosotros”. (GANE) 
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Gogobetetasuna 

Herrian nagusi den sustraitzea oro har Burlatarekin pozik edo gogobeterik egotearekin dago 
lotua. Hau da, ohikoa izaten da zuzeneko harremana izatea gogobetetasun mailaren eta 
sustraitze mailaren artean. Ildo horretan, galdetegian hainbat aspekturi buruzko iritzia emateko 
aukera eman zaie inkestatuei, eta guztiak ere herriko eguneroko errealitatearekiko 
gogobetetasun mailaren adierazle garbiak dira. Alderdi horietako batzuek aurreko ataletako 
ideien gaineko adibideak emateko erabili dira, baina bere osoan aintzat harturik, ohartzen gara 
oro har gogobetetasun maila dela nagusi Burlatako bizitzarekiko.  

Grafikoan ikus daitekeenez, honako ezaugarri hauen iritziari buruzko "Oso ados" eta “Nahiko 
ados" aukeren baturak Burlatarekiko gogobetetasun maila handia salatzen du. Bereziki honako 
hauek dira azpimarratzekoak: herri ona da bizitzeko (%96,4); herri segurua da (%90,8); hainbat 
erlijiotako jendea dauka (%85,3); kulturaniztuna da (%78,8); tolerantea da (%78,8) eta solidarioa 
da (%70,2). Hau da, gehienek onartu dituzte oro har bizilekuaren definizio gogobetegarriei lotuta 
dauden aspektuak. Kontrako muturrean, aldekotasunik txikieneko definizioek onarpen mailarik 
apalenak bildu dituzte, alde handiz: elkarbizitza gatazkak (%34,6); zerbitzu publikorik eza 
(%33,7), lo-herria izatea (%32,4), atzerritar gehiegi (%23,3) eta aurkako giroa dago (%14,4). 
Beraz, eta diagnosiaren ideia orokorrarekin bat, herriari buruzko definizio nagusia hauxe da: 
koexistentzia lasaitasunezko testuinguruan.  

125. Grafikoa)(Burlatako ezaugarriei buruzko iritzia 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Emaitza horiek sexuaren arabera aztertzen baditugu, joera garbiak ageri dira. Grafiko honetan 
ageri denez, emakumeen artean dauden ehuneko metaturik handienak ezaugarri on gehienetan 
("Solidarioa" izatearen kasuan izan ezik, non aldea bi puntukoa baino txikiagoa baita); baina aldi 
berean agerikoa da emakumeek gizonek baino ehunekorik handiena dutela bi ezaugarri 
txarretan, hala nola zerbitzu publikorik ezean (emakumeen %34,4, eta gizonen %31,5) eta 
elkarbizitza gatazketan (emakumeen %32,9, eta gizonen %31,5). Nolanahi ere, analisi osoan 
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agerikoa izaten ari den gisan, sexuen arteko aldean ezin ditugu adierazgarritzat jo, bien arteko 
aldea txikia baita17. 

126. Grafikoa)(Burlatako ezaugarriei buruzko iritzia (sexuaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako analisiak beste aukera bat ematen digu ezberdintasun batzuetan 
sakontzeko. Grafiko honetan ikusten den bezala, alde adierazgarriak daude jatorri desberdineko 
taldeen artean hainbat aspektutan; zerbitzu publikorik ezari dagokionean, adibidez. Item 
honetan, esaldi horrekin "Oso ados" eta "Nahiko ados" daudela esan duten atzerritarren 
ehunekoa % 46,8 izan da. Estatuko beste herri batzuetako jaiotakoen artean, berriz, % 40 izan 
da, eta Nafarroan jaiotakoen % 28,2k esan du hori. Beste alde adierazgarri batzuk, adibidez, 
elkarbizitza arazoetan daude. Izan ere, esaldi horrekin "Oso ados" eta "Nahiko ados" daudela 
esan duten atzerritarren ehunekoa % 48,4 izan da. Estatuko beste herri batzuetako jaiotakoen 
artean, berriz, % 35,6 izan da, eta Nafarroan jaiotakoen % 30,3k esan du hori. Era berean, 
azpimarratzekoa da atzerritar jatorriko pertsonen adostasun maila txikiagoa, gainerako 
taldeekin alderatuta, Burlata kulturaniztun eta solidarioa izateari dagokionez. 

                                                           
17 Ildo horretan, berriz ere nabarmendu beharra dago gizonen eta emakumeen arteko datu bereizketa maila ikusita 
eta, zenbaitetan, batzuen eta besteen arteko erantzun kopuruan diren aldeak kontuan hartuta, prekauzio batzuk 
hartu behar direla emaitzak herri osora estrapolatzerakoan.  
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127. Grafikoa)(Burlatako ezaugarriei buruzko iritzia (jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Oraingo honetan, adinaren araberako analisia erantsi diogu, iduri baitu aldagai horrek eragina 
duela herriarekiko gogobetetasun mailetan. Grafiko honetan ageri denez, gazteenek balorazio 
oneko mailarik txarrenak eman dituzte funtsezko alderdietan, hala nola segurtasunean, 
elkarbizitza arazoetan, tolerantzian, elkartasunean eta, oro har, Burlata herri ona delako izaerari 
dagokionean. Aise ikus daiteke aipaturiko alderdi askotan zuzeneko honako lotura hau egiten 
dela adinaren eta gogobetetasunaren artean: zenbat eta gazteagoa izan, gogobetetasuna 
hainbat eta txikiagoa.  
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128. Grafikoa)(Burlatari buruzko iritzia (adinaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Ohar horien guztien indarra ikusteko, jatorri kualitatiboko datuei erreparatu behar zaie. 
Diskurtsoek agertzen dituzten pertzepzioa antzekoa da datu kuantitatiboek emaniko 
pertzepzioarekin, eta iritzi horien zentzua hobeki ulertzeko parada ematen digu. Horrela, 
bereziki da begi-bistakoa herrian eskura diren zerbitzu eta aukerak nabarmendu izana, eta 
gainera, denboraren joanean hobetu egin direnak: 

“Bueno, pues yo llevo en Burlada desde los 20 años. 50. Recuerdo la Calle Mayor cuando 
estaba sin aceras, ¿no? Que era un montón de tierra... Mi padre en silla de ruedas y tenía 
que ir mi madre, hubo una vez que hasta pinchó una rueda. Cruzaba el paso de cebra y no 
sé por qué paso. O sea, yo veo que Burlada ha mejorado mucho. Tenemos, pues, mejores 
dotaciones.” (GANE) 
 

92,0

83,9

63,2

72,4

86,2

37,9

24,1

23,0

28,7

81,6

23,0

98,0

77,9

69,6

84,6

86,6

37,6

40,3

18,9

27,5

94,0

11,4

98,5

73,1

79,1

73,1

80,6

25,4

32,8

34,3

47,8

95,5

10,4

Herri ona bizitzeko

Kulturaniztuna

Solidarioa

Tolerantea

Erlijio anitzak

Elkarbizitza gatazkak

Zerbitzu publikoen gabezia

Atzerritar gehiegi

Lo-herri

Segurua

Aurkako giroa

65 urtetik gora 26-64 16-25



 

194)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

“-Así que bueno, como esto va de Burlada, yo creo que Burlada te da las opciones, tienes un 
montón de comercios, tienes ocio, como han dicho un montón de veces, tienes deporte. 
-Es que, realmente tenemos todos los servicios en Burlada, no haría falta... Yo, antes, había 
veces que se pasaban meses y no subía a Pamplona” (GANE) 
 

“Yo consideraría Burlada una segunda capital. Porque lo tiene todo, lo que necesitas. Y no 
hay tanto jaleo como en Pamplona”. (GJIE) 

Askotan baloratzen da, zerbitzuren bat eskuragarri ez badago, hiriburuarekiko hurbiltasunak 
herriko bizitzarekiko gogobetetzea lortzen duela:  

“Bueno sí, lo que tiene es que está relativamente cerca. Estás subiendo la cuesta y ya estás 
en el centro de Pamplona” (GAIE)  
 

“Como tienes el hospital, el colegio, todo cerca, las villavesas, ... El locutorio, supermercado, 
el nuevo, todo cerca, la villavesa cada 5 minutos para, o sea, que 5 minutos no es mucho de 
diferencia, no es esperar... También, no hace falta ir a Pamplona.” (GAIE) 
 

“Luego, con respecto a la vida diaria, sí que hay que decir que vivir en Burlada está, desde 
un punto de vista civil, está bastante bien. Pero dentro de que es un ayuntamiento pequeño, 
bueno, relativamente, está bastante bien situado y contamos con todo más o menos cerca. 
Supermercado, farmacias, veterinarios, estamos bastante bien provistos y a una disposición 
óptima del centro. Estamos bien comunicados.” (GJNE) 

Dena dela, diskurtsoak ez dira ahobatezkoak. Batetik, aurreko ataletan azaldu dugun bezala, 
badago salbuespen edo ñabardura garrantzitsu bat gogobetetasun mailan, Erripagañan bizi 
diren pertsonen aldetik. Lekukotasunen arabera, zerbitzuak eskuratzea mugatuago dago: 

“Aquí sí que los que viven más céntrico, más en el pueblo, pueden tener mejores experiencias 
de cara a que está muy bien desarrollado, tienen de todo, no se tienen que mover, no 
necesitan moverse para algo a Pamplona. Y los que aún estamos en el otro lado, también es 
un barrio nuevo, pero ya tenemos otro tipo de visión.” (GAIE)  
 

“En la otra parte no tenemos tanto el tema de comercios...” (GAIE) 
 

“El tema que tenemos en la otra parte es que aún está surgiendo. Entonces, ahí la vida es 
diferente que la de aquí. (…) Cada vez que me toca algo en Burlada no tengo problemas. 
Simplemente que tienes que bajar un poco. El tema del territorio y de dónde te sitúas, pues 
claro, me quedará a mí más lejos que a otros que viven aquí. No pasa nada, pero claro” 
(GAIE) 
 

“En la parte de Erripagaña aún está escaso, digamos. Hace un año que pusieron una 
villavesa para unir con el centro, pero...” (MJER, GDI) 

160. Irudia)(Erripagañako ikuspegia 

Iturria)(http://ripagainaaldia.com 
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Bestalde, merkataritza zerbitzuak izugarri galdu izanaren sentimendua dago.  

“-Sí que veo un poco negativo que antes había mucha alegría, por ejemplo, en la calle del 
Erro, del bar Erro, la Pío Loperena, pues muchas tiendas, muchas cosas que ahora está casi 
todo cerrado.  
-Pero eso ha sido tema de la crisis... 
-Sí.  
-No, no. Eso es de la política que han empleado.  
-No ha sido Burlada comercial nunca. 
-No, no. Burlada...  
-Mis padres tenían una tienda en la calle esa de... 
-Hombre, yo cuando llegué aquí, yo me acuerdo de que estaba la calle que dice él llena de 
tiendas, estaba el Amadeus, estaba el..., éste, cómo se llama... 
-Sí, sí. 
-Sí. 
-Pero..., en Pamplona, ponían el Corte Inglés y han cerrado todas las tiendas de alrededor.  
-Ya, es que es eso. 
-Y además nosotros nos hemos dejado engañar.  
-Ha perdido mucho... 
-Ahora tenemos chinos por todos los sitios. 
-Y en Burlada se iba la gente, ¿no? No hacía pueblo consumiendo en el pueblo. 
-Ah, yo sí, sí.  
-Hombre, yo sí. 
-Yo de hecho vine aquí... 
-Yo es que he trabajado en Chile, ¿eh? Éramos un recurso útil. 
-Yo no me subía a Pamplona.  
-No era de comercio, Burlada, y sigue sin ser mucho. Y fíjate lo que hay, cómo ha crecido el 
pueblo, y tampoco hay tiendas. 
-Y encima, han cerrado, o sea... Pues yo me acuerdo de que, hace 10 años, no hablo tanto, 
hace 10 años la calle del Erro había zapaterías, había ropa de chicas, había bares, había... 
Tenía vida. Bueno, ésa y casi todas, la de...  
-Sí, por la paralela... 
-Hace 34 estaba yo ahí, en Chile. 34 años. Bai.  
-Y ahora se han cerrado y todas las...  
-¿Y qué comercio? 
-Quedan... 
-La alimentación, sí. No hay mucho. 
-Quedan las cuatro tiendas, las mercerías, dos ferreterías y poco más, mientras que yo 
cuando llegué aquí, pues... ¿20 tiendas en todo Burlada? Que siguen siendo las mismas, el 
resto han cerrado, han abierto, han cerrado... 
-Sí. Cuatro o cinco años sí que puede ser que la crisis nos ha llevado a todos al garete.” 
(GANE) 

161. Irudia)(Burlatako merkataritza sustatzeko jarduerak 

Iturria)(La Campana elkartea 
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Horrek, gainera, eragin berezia dauka zaharrenengan, zeren, establezimenduak hiriguneetatik 
urrun eraman izanaren ondorioz, eguneroko aukerak mugatu zaizkielako: 

“-Os voy a decir una cosa. Nos están poniendo las cosas muy difíciles. Están cada día más 
difíciles. Sobre todo, para las mayores. Vamos a ver. Si yo no tengo un coche, cómo demonios 
me voy a ir a un polígono a hacer la compra. Y entonces...  
-Y cierran la tienda de al lado. 
-Si cierran la tienda de al lado, ¿dónde puñetas voy?  
-Claro. 
-Es que..., y yo a mis amigas les digo "que no podéis iros allá a hacer la compra". "Es que los 
precios son más ajustados". No es verdad. Los precios los tienen bien controlados para que, 
si ese lo tiene… Porque yo ya he visto, revisan los precios, efectivamente, y tratan de vender, 
a lo mejor, dos céntimos menos, pero no te preocupes. Esos dos céntimos te los van a cobrar 
en otra cosa.  
-En la gasolina. El traslado. 
-Con lo cual, eso es la... Y la gasolina. 
-Y la gasolina. 
-Y el tiempo tuyo, que también... 
-Que vale. 
-¿Verdad? Entonces, yo digo no, no. Estamos haciendo el caldo gordo a una serie de 
empresas. Y no nos estamos enterando. A mí me parece eso.” (GANE) 

Gabeziak gabezia, arras ebaluazio ona egiten zaio oro har Burlatan bizitzeari. Izan ere, Burlatan 
pozik ote zauden galderari, erantzunda, gehienek (%56,9) esan dute oso gustura daudela 
Burlatan. Zenbaki horri "Nahiko pozik" aukera batzen bazaio (%35,0), elkarrizketatuen %91,9k 
esan du herrian oso pozik edo nahiko pozik dagoela. Hitz batez, ia guztiak gogobetetasun maila 
altuan daude.  

129. Grafikoa)(Oro har, zer neurritaraino zaude pozik Burlatan? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren araberako analisian ikusten da emakumeek adierazi dutela gogobetetasun maila 
handiena, grafiko honetan ageri den bezala. Horren haritik, bereziki da nabarmentzekoa 
aukerarik onena ("Oso pozik") emakumeen % 62k aukeratu dutela, eta aldiz, gizonen % 51k. 
Kontrara, "Batere pozik ez" aukera hutsala bada ere (%1,3), emakumeek dute ehunekorik 
handiena (%1,8), eta gizonen artean, % 0,7 da.  

56,9

35,0

4,2 2,3 1,3 0,0 0,3

Oso pozik Nahiko pozik Besterik gabe Ez oso pozik Batere pozik
ez

Ez daki Ez du
erantzuten



 

emaitza nagusiak)(koexistitzen duten dibertsitateen errealitate bat)(197 

130. Grafikoa)(Oro har, zer neurritaraino zaude pozik Burlatan? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako bereizketak analisian sakontzeko aukera dakarkigu. Izan ere, grafiko 
honetan ageri denez, Espainiar Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoek eman dute ehunekorik 
handiena (%66,7) gogobetetasunik handieneko aukeran ("Oso pozik"). Ondoren, atzerritar 
jatorrikoak heldu dira (62,9) eta, azkenik, Nafarroan jaiotakoak (%52,3).  

131. Grafikoa)(Oro har, zer neurritaraino zaude pozik Burlatan? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Adierazgarria da ikustea migrazio-mugimenduak egituratu dituzten pertsonak direla (Estatuko 
beste herri batzuetatik edo atzerritik abiatuta) gogobetetasun mailarik handieneko ehunekoak 
eman dituztenak Burlatan duten egoerari dagokionez. Hori aukeraketaren hipotesitik azal liteke. 
Hau da, herrira iritsi izana hein batean zor zaio migrazio-mugimenduaren egituraketan hartutako 
erabakiari. Horren haritik, logikoa dirudi erabaki hori bat etortzeak herrian irautearekin.  

Berriz ere, adinaren arabera aztertuko dugu, eragin handia baitu gogobetetasun mailan. Ikus 
daitekeenez, gazteenek (16-25) eman dute gogobetetasun mailarik txikieneko ehunekoa herrian 
bizitzeari dagokionez ("Oso pozik" aukera): % 47,1ek, zehazki. Aldiz, 26tik 64ra, % 55,7k, eta 64 
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urtetik gorakoen % 70,1ek. Halaber, nabarmentzekoa da pozik ez egotea adierazten duten 
aukeren batura ("Ez oso pozik" eta "Ez batere pozik") ehunekorik handiena dela gazteen artean: 
% 5,7. Aldiz, 26 eta 64 urte artekoen artean, % 3,3 da, eta 64 urtetik gorakoen artean, % 1,5. Oro 
har, beraz, esan daiteke herriko gazteenek gogobetetasun maila apalagoa dutela.  

132. Grafikoa)(Oro har, zer neurritaraino zaude pozik Burlatan? (adinaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Herrian irauteko desioa 

Herrian bertan bizitzen jarraitzeko desioa ere indarrez agertu da. Izan ere, grafiko honetan ageri 
denez, bost urte barru nos gustatuko litzaizuke bizitzea galdetuta, bizilagunen % 62,4k erantzun 
du Burlatan bizitzen jarraitzea gustatuko litzaiekeela.  

133. Grafikoa)(Non gustatuko litzaizuke bizitzea bost urte barru? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Grafiko honen emaitzek erakusten dute alde adierazgarria dagoela gizonen eta emakumeen 
lehentasunen artean. Izan ere, emakumeen % 66,9ri gustatuko litzaieke Burlatan bizitzea, eta 
aldiz, gizonen % 57,3ri. Ildo horretan, halaber, nabarmentzekoa da beste herrialde batean 
bizitzearen aukera bi aldiz handiagoa dela gizonentan (%12,6) emakumeetan baino (%5,5).  
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134. Grafikoa)(Non gustatuko litzaizuke bizitzea bost urte barru? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren arabera begiratuta, eta grafiko honetan ageri denez, Estatuko beste herri batzuetan 
jaiotakoen taldeak adierazi du lehentasunik handiena hurrengo bost urteetan Burlatan bizitzen 
jarraitzeko: % 73,3k, zehazki. Aukera hori % 67,7 da atzerritar jatorrikoen artean, eta % 57,4, 
Nafarroan jaiotakoen artean. Berriz ere, gogobetetasun mailan gertatu bezalaxe, oso 
adierazgarria da ikustea migrazio-mugimenduak egituratu dituzten pertsonak direla (Estatuko 
beste herri batzuetatik edo atzerritik abiatuta) lehentasun mailarik handieneko ehunekoak 
eman dituztenak Burlatan egun duten egoerari dagokionez.  

135. Grafikoa)(Non gustatuko litzaizuke bizitzea bost urte barru? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

57,3

6,3

4,9

5,6

2,8

12,6

10,5

66,9

3,7

7,4

6,7

3,1

5,5

6,7

Burlatan

Iruñean

Nafarroako beste leku batean

Estatuko beste leku batean

Bere jaioterrian

Beste herrialde batean

Ez du erantzun

Gizona Emakumea

57,4

5,1

8,2

6,2

0,5

11,8

10,8

73,3

2,2

4,4

6,7

6,7

4,4

2,2

67,7

6,5

1,6

6,5

8,1

3,2

6,5

Burlatan

Iruñean

Nafarroako beste leku batean

Estatuko beste leku batean

Bere jaioterrian

Beste herrialde batean

Ez du erantzun

Nafarroa Estatua Atzerrikoa



 

200)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Aurreko grafiko horretan ere ikusten da jaiotako herrialdera itzultzeko aukera atzerritar jatorriko 
pertsonen % 8,1ek aukeratu duela, eta Estatuko beste leku batzuetan jaiotakoen % 6,7k. 
Azkenik, bereziki da nabarmentzekoa Nafarroan jaiotakoen % 11,8k beste herrialde batean 
bizitzeko gogoa izatea.  

Datozen bost urtean non bizitzeko gogoaren azterketa bukatze aldera, adinaren araberako 
analisiak berriz ere eman ditu kontuan hartu beharreko emaitzak. Izan ere, grafiko honetan 
jasota dagoen bezala, oso deigarria da gazteenek (16 eta 25 urte artekoak) bizitokiz aldatzeko 
agertu duten gogo handia lehenik, gazteen % 28,7k soilik adierazi du Burlatan bizi nahiko lukeela. 
Aldiz, 26 eta 64 urte artekoen % 69,8k agertu du gogo hori, eta 65 urtetik gorakoen % 89,6k. 
Norabide berean, aipatzekoa da gazteenek bizitokiz aldatzeko gogo hori nagusiki bi aukeratan 
bildu dela: "Beste herrialde batean" (%23) eta "Estatuko beste toki batean" (%16,1). Emaitza 
horiek interpretatzeko, gazteenen bizi-jarrera hartu behar da kontuan. Izan ere, haientzat, 
lurraldearekiko loturak oro har txikiagoak izaten dira ondorengorik ez dutelako, ezta hipotekarik 
ere, etab.  

136. Grafikoa)(Non gustatuko litzaizuke bizitzea bost urte barru? (adinaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdetegiak gogoa eta probabilitatea erkatzeko parada eman digu. Hau da, galdera horrek ikertu 
nahi izan du non gustatuko litzaiekeen bizitzea elkarrizketatuei. Baina beste galdera bat ere egin 
zaie; hots, non uste duzun biziko zarela hemendik bost urtera, termino errealistagoetan. Grafiko 
honetan jasoa dagoen bezala, eta analisia azken bi ideia horietan pausatuta (itzulera eta 
atzerrira joatea), aukera guztiak jaitsi egin dira. Hau da, atzerritar jatorriko pertsonen (%8,1) eta 
Estatuko beste herri batzuetan jaiotakoen (%6,7) ehuneko adierazgarri batek esan zuen jaio 
ziren lekura itzuli nahi zutela. Baina atzerritar jatorriko pertsonen % 1,6k eta Estatuko beste leku 
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batzuetan jaiotakoen %4,4k bakarrik ikusten dute aukera hori egingarritzat. Hau da, gauza bat 
da gogoa, eta beste bat, egun lurraldearekin duten ebidentzia. Ildo berean, Nafarroan jaiotakoen 
% 11,8k beste herrialde batean bizitzea gustatuko balitzaieke ere, % 4,6k soilik ikusten dute hori 
posibletzat.  

137. Grafikoa)(Non uste duzu biziko zarela bost urte barru? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Ikusi dugun bezala, gehienek herrian bizitzen jarraitu nahi dute, galdetegiko emaitzek erakusten 
duten bezala. Hori, halaber, eztabaida-taldeetan parte hartutako Burlatako bizilagunek 
kontaturiko bizipenetan ageri da. Lurraldearekiko lotura hori ezberdintasunik gabe agertu da 
jatorriari dagokionez, lekukotasunotan ikusiko dugun bezala:  

“Yo no me cambiaba a otro sitio. Espero no irme a otro sitio. No me llama la atención 
ninguno”. (GAIE) 
 
“-Y yo no me he querido ir de aquí, así como hay gente que se va de aquí, que es de aquí y 
se va, yo vine aquí y es que, me gusta estar aquí, está al lado de Pamplona, tienes todos los 
servicios, si quieres no subes a Pamplona, sales de él, puedes hacer compra, tienes piscina, 
deporte, tienes cine, tienes de todo. 
(…) 
-Yo he nacido aquí y no me iría de aquí.  
-Yo tampoco me volvería a ir a otro sitio. Estoy muy a gusto aquí.  
-Yo soy un privilegiado de vivir aquí.  
-Que yo soy privilegiado de vivir aquí, la verdad. Porque tengo de todo, vamos. Podría vivir 
en el pueblo, podría vivir... Y la verdad es que aquí estoy muy bien.” (GANE) 
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Hezkuntza esparrua eta belaunaldi berriak  

Hezkuntza esparrua funtsezko leku bat da elkarbizitza garatzeko eta hobetzeko. Jatorri, kultura 
eta adin ezberdineko pertsonen arteko elkargune bat da. Ikasleak talde ugariena badira ere, 
hezkuntzan ari diren irakasleen eginkizuna funtsezkoa da, baita gurasoena ere. Hitz batez, 
hezkuntza komunitatea bat eratua dago, eta hartan, harremanak eguneroko kontua dira.  

Aurreko ataletan nabarmendu dugu, batetik, Burlatako ikastetxeetan egun dagoen dibertsitatea 
bai jatorriei bai kulturei dagokienez; hori bai, eredutik eredura, alde handiak daude. Bestetik, 
herritar gehienek jarrera ona dute errealitate horren aurrean.  

Atal honek, bestalde, sakondu eginen du diagnosiaren garapenean zeharka ageri diren bi 
aspektutan: bai ikastetxeak bai belaunaldi berrien ezaugarriak aukera historikoak dira herriaren 
dibertsitate-izaerari lotuta dauden erronka batzuk gainditzeko. Oraingo honetan, eztabaida-
taldeetatik eratorritako emaitzek leku handia izanen dute atalean. 

162. Irudia)(Amor de Dios ikastetxea 

Iturria)(Amor de Dios ikastetxea 

Ikastetxeen balorazio ona 

Ikastetxeak aukera egokia dira elkarbizitzarako. Horren abiaburuan ikastetxeen gaineko 
balorazio ona dago. Ondoren ageri diren diskurtsoetan ikusten da Burlatako herritarrek oro har 
dutela balorazio on hori (tratu egokia, hautatzeko aukera, kalitatea, etab.), jendearen jatorria 
alde batera utzita:  

“Y a mí me gusta el colegio. El profesor, los profesores, el director, la gente son buenas”. 
(GAIE) 
 
“Si vas a Pamplona o lo que sea, por ejemplo, para escuelas, es porque quieres, porque yo 
tengo 20 años y yo creo que me han educado muy bien con la educación que hay aquí”. 
(GANE) 
 
“Yo llevo ya años..., llevo años en pueblos, y vengo aquí, siempre aquí el mejor. Yo también 
llevo a mi hijo a este colegio, también, el colegio de Burlada, me gusta mucho”. (GAIE) 
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Horren haritik, eta ikastetxeek harremanen arloan duten eginkizun nagusiarekin bat (lehenago 
azaldu dugun bezala), nabarmentzekoa da atzerritar jatorriko pertsonek izugarri aitortzen 
dituztela ikastetxeek ematen dituzten aukerak erkidego guztiarekiko lotura eta atxikimendua 
areagotzeko.  

“-El colegio también... 
-Sí, el colegio. Me encanta ese colegio 
-Sí, ese colegio es bueno. 
-Yo con mi hija, que entró en segundo de primaria, ahora ya está haciendo grado superior. 
Bien. El director del colegio que este año, que ya no está, aún se lo encuentra una por la calle 
y te saluda, y te pregunta qué tal va la cría. 
-Sí, sí. 
-Sí, no sé, se agradece, son detalles que ves que formas parte de este lugar.  
-La nueva directora también es muy maja. 
-No le conozco, tengo mis sobrinos... 
-Es muy maja, muy maja. 
-Tengo mis sobrinos, pero no la he visto. Ahora estudian ahí mis sobrinos pequeños, pero no 
le conozco. Alguna vez he ido a recogerles, y así, pero no le conozco. Mi hija estudió ahí seis 
años. Y la verdad es que siempre muy bien. Ninguna queja.  
-Hasta ahora el colegio es maravilla. Hay un profesor que se llama (nombre), que es muy 
bueno... 
-¡Con ese estuvo mi hija! 
-Muy bueno. Muy majo. Con la mayor, la mía, bien. Ahora le toca la pequeña. Muy majo, de 
verdad”. (GAIE) 

Aurreko ataletan adierazi badugu ere, badirela ezberdintasun nabarmenak hizkuntza-ereduen 
artean (ikastetxe guztietan ez baita ageri herrian dagoen dibertsitatea), badirudi egoera 
aldatzen ari dela eta hori ere ontzat jotzen dela: 

“Ya, pues yo en euskera, o sea, he ido a ikastola y en mi vida he coincidido con una persona 
de otro lado. Y ahora ya veo que ya va la gente a Askatasuna y estoy diciendo "joé, un chico 
que..., pues no sé, de Ecuador o de donde sea". Que no había visto yo en mi vida. Me choca. 
Y me alegro, porque están haciendo por...”. (GANE) 

163. Irudia)(Askatasuna institutua 

Iturria)(Geuk egina 

Azkenik, eta ikastetxeek egin dezaketen ekarpenari begira, gazteek adierazi argi eta garbi 
adierazi dute ikastetxeetan dibertsitatea topatu eta ezagutzeko aukera hori lagungarria izan 
daitekeela arrazkeria Burlatan ez agertu eta zabaltzeko: 
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“-HABÉIS HABLADO TAMBIÉN DE LA MULTICULTURALIDAD. EN GENERAL, LAS CUADRILLAS, 
¿SON O TENDÉIS A MEZCLAROS CON PERSONAS DE OTRAS CULTURAS? ¿DE OTROS 
ORÍGENES? ¿O NO?  
-Yo, sí, yo, por ejemplo, voy con gente más, que es extranjera, más que de aquí. Pero 
simplemente porque me caen bien, los he conocido, y ya está.  
-O sea, yo, por ejemplo, en mi colegio... Estoy venga hablar yo. En mi colegio éramos, en el 
Amor de Dios, éramos la mitad de fuera y la mitad de aquí. Entonces sí, hombre, quieras que 
no, eso te hace, desde pequeño, si has convivido con gente, lo que menos eres es racista. O 
sea, y, joé, son gente. Entonces, estás con ellos. Siempre los gustos acaban siendo diferentes, 
entonces, bueno, unos tiran para una zona, otros para otra, ahora nos juntamos por 
Pamplona, pero, por ejemplo, unos van a un tipo de bares y otros a otros, pero siempre te 
llevas bien. Y tienes buena relación con ellos.” (GJNE) 

164. Irudia)(Jarduera Hilarion Eslava ikastetxean 

Iturria)(http://efisicahilarion.blogspot.cl/
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Aukera handiagoak gazteen artean 

Gazteen egoera berezia da diagnosiaren emaitza nagusietako bat. Hala galdetegiko18 nola 
teknika kualitatiboetako datuek azpimarratzen dute gazteen artean aukera handiak badirela 
kulturarteko elkarbizitza lortzeko. Dena dela, hipotesi hori sakon aztertu beharra dago. Horra 
atal honen helburua.  

Diagnosiaren funtsezko galderari helduko diogu lehenik, eta grafikoan ageri denez, gazteenek 
erakusten dute ehunekorik txikiena "Koexistentzia" aukeran, hau da, 16 eta 25 urte artekoek: 
zehazki, % 40,2 da. 26 eta 64 urte artekoak, berriz, % 50,3 da, eta % 44,8, 65 urettik gorakoen 
artean. "Elkarbizitza" aukeran erantzun ehunekorik handiena eman duen taldea ez bada ere (65 
urtetik gorakoak baitira buru, % 35,8rekin), koexistentziak leku txikiagoa izateak esan nahiko 
luke haien eguneroko errealitateetan bolumen handiagoa dutela jatorri desberdineko 
pertsonen arteko interakzioek. Azkenik, aipatu behar da soziabilitate egoera definitzen ez 
dakiten edo erantzun ez dutenen ehuneko handia gazteen artean; % 24,1 eta % 6,9, hurrenez 
hurren. Azterketa orokorrean adierazi dugunez, zailtasun horiek ulergarriak dira, galderaren 
izaera abstraktua ikusita, nahiz eta mota posible bakoitza taxuz azaldu den galdetegiaren 
garapenean. 

138. Grafikoa)(Soziabilitate egoera (adinaren arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Harreman maila handiagoa erraztuko lukeen hipotesietako bat eguneroko espazioen erabilera 
ezberdinetatik letorke. Adibidez, gazteenei dagokienez, kalean ibiltzea harremanetarako aukera 
da, zalantzarik gabe:  

“-Y EN VUESTRO CASO, POR EJEMPLO, ¿EN QUÉ ESPACIOS TENÉIS CONTACTO CON GENTE 
DE OTROS PAÍSES? 
- Pues, no sé, pues en la calle mismo, cuando te vas a un sitio, no sé, y hay más gente de 
otros sitios.” (GJNE) 

                                                           
18 Berriz ere azpimarratu behar da datu horiek adinaren aldagaiaren arabera aztertzeko aukera ematen dutela, baina 
hori tentu handiz hartu behar da, lagina ez baita eraiki adinaren araberako ordezkaritasuna emateko. Hori dela eta, 
adinaren araberako analisi honen xedea egoera arakatzea da, baina ordezkaritasuna zabaldu nahi izan gabe.  

40,2

5,7

23,0 24,1

6,9

50,3

5,4

22,8
18,1

2,7

44,8

0,0

35,8

16,4

3,0

Koexistentzia Etsaitasuna Elkarbizitza Ez daki Ez du erantzun

16-25 26-64 65 urtetik gora



 

206)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

165. Irudia)(Ipuin-kontalaria 

Iturria)(Burlatako Udala 

Helduek ere esaten dute gazteek gaitasun handiagoa dutela kulturarteko elkarbizitza maila 
handiagoak lortzeko, gai baitira naturaltasunez bizi izandako dibertsitate egoera bat 
barneratzeko. Diagnosia egiteko erabili diren teknika guztietan ideia hau azaleratu da: kultur 
aniztasunaren integrazioa askoz ere errazagoa eta naturalagoa da eta izanen da gazteentzat. 
Datozen psarteotan ikusten den bezala, helduek errealitate hori bereziki goraipatzen dute: 

“Yo creo que la gente joven, ese rechazo que dices tú cada vez es menor, porque ahora vas 
a cualquier colegio, me da igual Ermitaberri, Hilarión, que Notre Dame, y desde que eres crío 
hay gente de todos los lugares. Yo entreno a balonmano a niños y en mi equipo hay dos 
marroquís, dos sudamericanos, otro portugués y... Ya están... Yo creo que los niños, desde 
que son chavales, están acostumbrados a ese choque de... Por decirlo de alguna manera. 
No es choque, es roce de culturas y ya no les parece raro. Yo creo que ese rechazo sigue 
estando en personas mayores, todavía, ¿no? Que fue cuando de repente llegaron. Ahora ya 
es... Yo creo que si desde niño estás acostumbrado a eso ya es mucho menos, ¿no? Sí que 
sigue habiendo gente que... como dices tú, a los gitanos tiene miedo, gente gitana que sabes 
que hacen el mal, sudamericanos que hacen el mal, gente de aquí que hace el mal y 
entonces... Pero...” (GANE) 
 
“Y ahora se empiezan a ver... Yo, de mi edad, pues sí tienes amigos, pues, uno que es de aquí 
y otro que es de allá, pero sólo son 4 contados. Y ahora yo en los críos más pequeños sí que 
veo mucho más... eso, ¿no? Vas por la calle y ves un crío de 10 o 12 años, pero cuando 
empiezan a salir, que sí que se van mezclados. De mi edad, 23 años, es muy difícil todavía 
ver cuadrillas...” (GANE) 

Ildo berean, eta bildu ditugun diskurtsoen arabera, iduri luke denbora kontu hutsa dela 
("belaunaldi baten kontua") kulturarteko elkarbizitza egoerara iritsi ahal izatea.  

“-A mí me parece más sencillo, como dice él, cuando empiezan desde chiquiticos en el cole.  
-Claro, esto tiene que pasar tiempo. 
-O sea, los hijos de los que ya están aquí instalados. 
[Varios] – Sí. 
-Porque de momento, no sé. A mí me parece, por lo menos... 
-Sí, y en la edad de ellos aún se pueden hacer cosas.  
-Ahí es donde vendrá la multiculturalidad. Cuando pase una generación. (Asienten varios) 
Porque nosotros los mayores somos ya muy difícil de enderezar. Pero desde los pequeños 
que conviven en las escuelas... 
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(…)  
-Yo creo que hace falta tiempo.  
-Una generación. 
-A mí me parece que sí. Tiene que ser a partir de... 
-Eso. Las personas que está entrenando él, cuando sean mayores ya no lo verán..., no verán 
choque, no verán nada. Y tendrán ellos hijos y ya serán como una... 
-De aquí. Claro, o sea, ya... 
-Ya no se planteará la... 
-Es tiempo. No sé... Tiempo, yo creo.  
-Eso es normal.” (GANE) 

166. Irudia)(Jarduerak Burlatako espazio publikoan 

Iturria)(Burlatako Udala 

Adierazi dugun bezala, helduen artean gehienek esaten dute hori. Baina gazteenek berek 
berresten dute integratzeko aukera handiagoa dagoela esperientzia zehatzetik helduta; 
adibidez, ikastetxe batean jendea hartzeko prozeduratik. 

“-ANTES HABÉIS SEÑALADO QUE ESTAS CUADRILLAS, EN LOS COLEGIOS, SE VE QUE SON 
MULTICULTURALES, SE VE QUE HAY GENTE DE DIFERENTES ORÍGENES, ¿NO? ¿TIENEN ESTAS 
PERSONAS MÁS DIFICULTADES O HABÉIS PERCIBIDO QUE TENGAN MÁS DIFICULTADES? 
-Yo pienso que, si vienen de repente a un curso, que acaban de venir de su país, de donde 
sea, nuevos, pues al final, quieras que no, el idioma y todo, les cuesta más. Pues al final... 
Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que desde pequeños han estado con nosotros, de 
Ecuador, y de Ghana, y de todos los lados, y que, al final, se integraban como uno más. No 
sé, no hay ninguna diferencia. Eso sí, si vienen de otro sitio, nuevos, recién llegados, pues al 
final cuesta más. Pero la gente suele ir aceptando.  
-A mi clase han llegado... Llegó uno nuevo, a principio de curso. Bueno, a mi clase, y a la 
otra, otra. Y ya está más que... De hecho, el primer día ya le elegimos, entre todos, al nuevo 
de clase para que fuese delegado, más o menos. O sea, que se siente súper integrado. Y 
ahora ha llegado otro nuevo de Houston, entonces, yo creo que, para ellos, igual, no es tan 
fácil. Tienes que ser empático, ponerte en su situación. Igual la gente va muy a su rollo, y no 
se dan cuenta del tío lo está pasando mal. Pero me parece que, con un poco de esfuerzo de 
cada uno, ya, pues es menos. 
-Que yo creo que es más fácil, de pequeños, que se integren más. Pero, luego, también, 
depende de cómo sea la gente, pues, conforme vas creciendo, te cuesta más integrarte.  



 

208)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

-ESTO ES ALGO QUE, A VECES, OCURRE, ¿NO? QUE LA INTEGRACIÓN EN ETAPAS MÁS 
INICIALES ES MÁS FÁCIL, PERO A VECES LLEGA UNA EDAD QUE, NO SÉ SI ES EL CASO O SI 
CONOCÉIS SITUACIONES, QUE, A PARTIR DEL INSTITUTO, YA OTRA VEZ CUESTA CONTINUAR 
CON ESAS RELACIONES. NO SÉ SI... ¿O NO? UNA VEZ QUE SE ESTABLECE, O QUE SE 
INTEGRAN, ¿FORMAN PARTE DE LAS CUADRILLAS Y CONTINÚAN, O NO? 
-En las extraescolares, más. O sea, yo soy de su instituto, y sí que en mi clase hay dos, una 
chica y un chico, que su padre, uno es de Senegal y los otros son de Suramérica, pero siempre 
han venido, o sea, entraron al colegio a la vez que nosotros. Y son buenos amigos y, o sea, 
no es lo mismo entrar desde pequeños que ahora, porque ya todo el mundo tiene las 
relaciones. Es diferente, yo por lo menos veo diferencia.” (GJNE) 

Pertzepzio horiek inkestaren bidez bildutako datu batzuekin erkatu behar dira. Batetik, 
ikastetxeetako dibertsitateari erreparatuta, gazteenek eman dute ehunekorik handiena iritzirik 
aldekoenetan, hau da, dibertsitatea aberasgarria dela jotzen dutenen artean: izan ere, 16tik 25 
urtera bitarteko gazteen % 55,2k esan du hori; 26 eta 64 urte artekoen % 50,3k, eta 65 urtetik 
gorakoen % 25,8k. Grafikoan ageri den bezala, aldeko jarrera dagoela dirudien arren, egia ere 
bada gazteek eman dute aukera honekiko gaitzespen ehunekorik handiena (% 2,3): "Ez zait 
gustatzen eta uste dut kaltegarria dela".  

139. Grafikoa)(Zer iruditzen zaizu Burlatako ikastetxe eta institutuetan kultura eta jatorri desberdinetako 
ikasleak egotea? (adinaren arabera)  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Gazteenek dibertsitateaz eta beste aspektu batzuez (laguntzak) duten iritzia baloratzen 
segitzeko, grafiko honek erakusten du gazteenek, gehienetan, jarrerarik aldekoenak dituztela. 
Izan ere, adierazten diren item guztiei dagokienez, "Oso ongi" eta "Ongi" aukeren baturak beste 
adin taldeen iritzien gainetik daude, kasu gehienetan. Hau da, 26-64 eta 65 urtetik gorakoen 
taldeen iritzien gainetik.  
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140. Grafikoa)(Iritziaz dibertsitateaz eta laguntzez (adinaren arabera). 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Ildo berean, gazteek irekiera eta aitortza maila handiagoa dute dibertsitateari buruz beste adin 
talde batzuek baino, eta gainera, gazteen jarrera ez da hain asimilazionista. Hau da, gazteek 
errespetu handia dute gizarteratze prozesuak egin behar diren moduekiko. Jarrera hori erakuste 
aldera, aski da ikustea zer-nolako jarrera duten jatorrizko ohiturak mantentzeari buruz eta 
harrera lurraldeko ohiturak hartzeari buruz.  

Lehenik eta behin, ondoren dagoen grafikoan ageri denez, gazteenek agertu dute ehunekorik 
handiena immigranteek beren jatorrizko kulturako ohiturak mantentzeari emaniko garrantzirik 
gorenean ("Asko" aukera): % 40,7k adierazi dute hori, zehazki. Aldiz, 26tik 64ra, % 39,6k, eta 65 
urtetik gorakoen % 26,9k.  

82,8

86,2

88,5

85,1

81,6

90,8

87,4

92,0

56,3

78,2

81,9

91,3

92,6

92,6

74,5

92,6

84,6

80,5

60,4

73,8

47,8

67,2

61,2

61,2

44,8

74,6

65,2

85,1

44,8

59,7

Jantziak

Hizkuntzak

Jakiak

Hazpegiak

Erlijioak

Artea eta kultura

Atzerritarrentzako lana

Langabetuentzako laguntzak

Ijitoentzako laguntzak

Atzerritarrentzako laguntzak

65 urtetik gora 26-64 16-25



 

210)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

141. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek beren jatorrizko kulturako ohiturei 
eustea? (adinaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Bigarrenik, eta aurreko emaitzekin bat, gazteek ematen diote garrantzirik txikiena immigranteek 
harrerako gizartearen ohiturak hartzeari. Horren haritik, nabarmentzekoa da "Batere ez" eta 
"Gutxi" aukeren batura % 25,5 da gazteen artean, eta % 4,7, berriz, 26-64 urtekoen artean, eta 
% 1,5, 65 urtetik gorakoen artean.  

142. Grafikoa)(Zure iritzian, noraino da garrantzitsua immigranteek harrera gizartearen ohiturak hartzea? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Laburbilduz, eta hasierako hipotesietan aurreratu dugun bezala, baieztatu daiteke gazteenek 
irekiera nahiz aitortza handiagoa eta jarrera hobea dutela kulturarteko izaera beren eguneroko 
bizitzetan txertatzeko. Dena dela, egiaztatu behar da ea jarrera hori egintza eta errealitate 
zehatzetan gauzatzen ote den.  

Aurreko ataletako batean zehatz-mehatz eman ditugu inkestatuaren jatorri bereko lagun 
kopuruari buruzko emaitza orokorrak. Galdera horri emaniko erantzunak adinaren arabera 
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bereizten badira, ikusiko dugu gazteek jada kultur integrazioa normaltasunez bizi dutelako ideia 
baieztatzen edo errefusatzen den.  

Horretarako, grafiko honetan ageri denez, 16 eta 25 urte arteko gazteek oso antzeko emaitzak 
dituzte 26 eta 64 urte arteko adin taldearen emaitzekin. Horren ondorioz, esan dezakegu, aldeko 
jarrera izanik ere, kulturarteko errealitatea ez dela bildu ditugun pertzepzio subjektibo zenbaitek 
adierazitakoa bezain bizia.  

143. Grafikoa)(Zure hurbileko lagunen artean zenbatek dute zure jatorri bera? (adinaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Aurreko atalean adierazi dugun bezala, sustraitzea erabakigarria da atzerrian jaiotako gazteenen 
artean edota jatorri hori duten gurasoen seme-alaben artean. Pasarte honetan begi-bistakoak 
dira herriarekiko atxikimendua eta lotura. Hori funtsezkoa da kulturarteko elkarbizitza garatuko 
bada:  

“-Yo, a mi hija la traje tan chiquita que, es que... Vino con 6 años y... Yo no he viajado, yo 
desde que vine ya no he viajado. Pero me..., no he vuelto a viajar a mi tierra. Y ella hace dos 
años estuvo, y fue para estar 15 días. A los 5 días, ella "mamá, quiero irme, por favor", me 
dice, venga a buscarme. O sea, ella, ella, allá va todo de forma desconocida. Estaba con su 
padre, sus primas, pero ella no se hallaba. Su vida está aquí. Y no... Hay veces que le digo de 
broma, "vamos a ir a vivir a Santo Domingo" y dice "si te vas, tú a mí me dejas la llave de la 
casa, me dejas todo y te vas". O sea que no tiene plan. No, no. Ya se ha hecho, o sea, es que 
lleva mucho más tiempo viviendo aquí que allá.  
-Yo creo que todos los hijos nacidos aquí no quieren ir allí. 
-No, no quieren. 
-Quieren quedarse. 
-Yo creo que se integran más que tú.  
-Tú coges el macuto y dices, te vas, y ellos van, pero... 
-El tema hijos, por ejemplo, tus hijas son dos, ¿no? Por ejemplo, no, es que, no, no se puede, 
tú le ves y no se puede diferenciar si es o no es de aquí. Porque, además, es que no tienen 
ningún acento ni nada, porque es que... al final uno de fuera que va a otro país a montar su 
vida y está muchos años y acaba él integrándose bien, o sea, sintiéndose de aquí, pues sus 
hijos, ¿qué más? O sea, es que, sus hijos ya, ahí ya es como que se acaba. Ya no puedes 
hablar... Si tú guardas algún sentimiento de tu país, o de que eres de fuera o lo que sea, en 
tus hijos, que los tienes aquí, que son nacidos aquí o criados aquí, o sea, es que yo creo que... 
Bueno, yo no tengo hijos, pero los que tengáis hijos yo creo que no veis en vuestros hijos... 
Y, es más, se ve en ese sentimiento de que "es que yo no me quiero ir allá, es que yo allá no 
conozco a nadie". 
-Eso es cierto, es cierto. Los hijos... 
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-Ellos lo que han visto es lo de aquí, es lo primero que han conocido. O sea, como... Hombre, 
pues, les puedes llevar y eso, y "mira, pues de aquí es mamá" y tal. O lo que sea, pero no... 
Van a estar mucho más integrados que tú aquí, aunque tú lleves aquí muchísimo tiempo, ya 
solo por el hecho de tener un hijo y tenerlo aquí, criarlo aquí. Ningún hijo de extranjero 
nacido aquí, criado aquí, o sea, más que nada, hablo de países con otros idiomas, porque 
claro, el que ya tienen el idioma no se le puede notar tanto. Pero gente de otros países que 
tenemos otro idioma, el tema de los acentos, finito. O sea, es que no va a tener acento. 
Cuando crezca y vaya a buscar trabajo nadie le va a... "Anda, si tú eres de tal, o de origen 
tal". ¿No? No van a ver eso. Van a ver alguien que ha estudiado aquí, es como uno más. No 
se va a ver nada del origen.  
-¿LO VEIS ASÍ LOS DEMÁS? 
-Por ejemplo, los críos están nacidos aquí en Burlada, pero estos no van a ir a mi país. Pero 
nosotros, por ejemplo, si algún día esto empeora, que no sea eso, pues si volvemos, los hijos 
no van a querer volver. Eso lo veo yo, ya te digo yo ahora que no. Lo veo yo muy claro.  
-No, no. 
-No.  
-Es que es la mentalidad. Es totalmente diferente. La mentalidad que ellos tienen nacidos o 
crecidos aquí es totalmente diferente. Piensan de otra manera. Ven las cosas de otra 
manera. Van a ir allá, se ven con niños de ahí, y "¿pero tú de dónde eres?" Muy diferente.  
-ANTES PARECÍA QUE ESTABAS DE ACUERDO CON ESTO, ¿SÍ? 
-Sí, con el tema hijos sí, es normal, que han nacido aquí, todo aquí. Luego dices "vamos a 
otro lado", y no. Es muy difícil. Difícil. Yo tengo ahora 32 años y...” (GAIE) 

167. Irudia)(Neskato-mutikoak jarduerak egiten Burlatako espazio publikoan 

Iturria)(Burlatako Udala 

Badirudi jendeak aho batez onartzen duela lotura handia egiten dela, harrera adin goiztiarretan 
egiten bada. Dena dela, aro kritikoak ere aipatzen dira; nerabezaroa, adibidez.  

“-Es como, también, cuando pasa el efecto contrario, que los traes de adolescentes, pues, 
aquí, pues no se adaptan.  
-Sí, sí. 
-Es muy difícil adaptarse. Porque tienen, o sea, les cuesta muchísimo adaptarse según la 
edad que vengan. Si vienen 12 o 15 años, te los cargas, es que les cuesta muchísimo hacerse 
a la vida de aquí. Pero cuando son pequeñitos pues es diferente. Ahí te cuesta llevártelos de 
aquí, te cuesta cambiarlos de... 
-Yo tengo una experiencia en ese sentido de que yo vine con 11 años. Entonces yo estaba en 
el límite. Entonces sí, es que fue un cambio... Es que las toneladas de lágrimas no voy a 
contar. Bueno. Y tengo una amiga que vino más tarde, bastante más tarde, igual tenía ya 
18 o así, que aún le cuesta. Aún le cuesta el tema del idioma, de relaciones con gente de 
aquí... Porque las relaciones con paisanos te puedes montar tu círculo de gente de tu país o 
de gente que conoces, y si llevas muchos años, pues... Pero el tema de relaciones con gente 
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de aquí le cuesta. Y eso es todo porque es que ya ha vivido muchos años allá, y entonces 
cambiar ahora y venir, no es lo mismo que cuando eres un..., hasta los 10, 11 o 12 años, que 
puedes volverte totalmente 180º o 360º incluso, y cambiar de forma de ver las cosas, de 
todo. Y eso se puede lograr. O sea, la experiencia que tengo yo, que vine con 11... Pero ahora 
también cuando me voy, es que tampoco me volvería, ¿sabes? No me volvería. Yo, cuando 
me voy, es que notas que chocas con la gente que ha seguido viviendo allá en tu país, 
llevando la vida que se lleva ahí, y cuando vuelves y te reencuentras ves ese choque de... De 
la diferencia que es el hecho de que tú has hecho la vida en otro sitio.” (GAIE) 

168. Irudia)(Neskato-mutikoak jostetan Burlatako udaletxe plazan 

Iturria)(Unai Beroiz (buenosstratosalainfancia.wordpress.com) 

Laburbilduz, gazteak Burlatako eguneroko jardueran pixkanaka sartzeari esker, gero eta jende 
gehiagok errazago ulertzen ditu bai migrazio-fenomenoak bai haiei lotutako dibertsitatea. Bildu 
diren lekukotasunen arabera, badirudi aldaketa horiek gaur egun gertatzen ari direla:  

“Hace mucho tiempo aquí había gente que no entendía la inmigración. Pero ahora lo 
entienden.” (GAIE) 

Horretarako, eta diagnosi honen xedea ere denez, gazteen aukera berezi horiek, jakina, talde 
horren beraren engaiamendua lortu behar dute. Ildo horretan, bildutako diskurtsoek 
haienganako arretarik eza edo gisako sentimendu bat nabarmendu dute.  

“El estudio éste, se supone que es de nuestra edad, ¿no? Pues sí que me parece interesante, 
lo que ha dicho, de que a veces, mayores y pequeños, y los que son como nosotros, la 
adolescencia, no se piensa mucho en ellos”. (GJNE) 
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Euskara, gizarteratzeko lanabes 

Beste aukera bat ere identifikatu da elkarbizitzarako, herriaren izaera anitzetik heldu dena. 
Adierazi dugun bezala, herriko dibertsitateetako bat hizkuntzari dagokiona da, eta koofiziala 
denez eta hiztun kopuru nabarmena duenez, euskara da bereziki aipagarria. Horren haritik, 
arestian ere esan dugu jendeak, oro har, hizkuntza-aniztasuna aintzat hartzeaz gain, aldeko 
balorazioa duela. Hau da, euskara bertako hizkuntza gisa jotzen da eta, gainera, balorazio 
positiboa jaso du.  

Norabide berean, galdetegiak galdetu du ea zer-nolako ekarpena egin lezakeen euskarak 
gizarteratzeko prozesuetan. Grafikoan ageri diren emaitzen arabera, elkarrizketatuen % 47,7 
"Oso ados daude" edo "Nahiko ados" daude euskara jakiteak integratzen laguntzen duela 
esaldiarekin. Ehuneko hori askoz ere handiagoa da kontrako aukerak adierazi dituztenen 
ehunekoa baino: "Ez nago batere ados" (%10,5) eta "Ez oso ados" (%15,4). Kontrako aukera 
horien batura euskara zer den badakitela adierazi duten pertsona guztien (inkestatuen % 73,5) 
% 25,8 besterik ez da. 

144. Grafikoa)(Iritzia euskara jakiteak integratzen laguntzen ote duen  

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Euskara gizarteratzeko tresnatzat jotzeko joera orokor horrekin bat, sexuaren araberako 
analisiak adierazi digu oraingo honetan gizonek dutela jarrera zertxobait aldekoago bat 
emakumeek baino. Izan ere, grafiko honetan ikus daitekeen bezala, euskara jakiteak integratzen 
laguntzen duela esaldiarekin "Oso ados nago" eta "Nahikoa ados" aukeren batura % 49,7 da 
gizonen kasuan, eta % 46, emakumeen kasuan. Ildo berean, emakumeen ehunekoa handixeagoa 
izan da "Ez nago batere ados" eta "Ez oso ados" aukeren baturan: % 27, emakumeen kasuan, 
eta % 24,5, gizonen kasuan.  
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145. Grafikoa)(Iritzia euskara jakiteak integratzen laguntzen ote duen (sexuaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Txosten honetan egin ohi dugunez, hainbat ideia atera daitezke aldagaien araberako analisiari 
begira, baina oraingo honetan, datuak tentuz aztertu behar dira, erantzunik gabeko galderen 
indizeak oro har nahiko altuak eta ezberdinak izan direlako jatorri desberdineko taldeen artean. 
Grafiko honetan ageri den bezala, Estatuko gainerako herrietan jaiotakoek pentsatzen dute hein 
txikiagoan euskara jakiteak ez duela integrazioan laguntzen; izan ere, emaitzarik apalena eman 
dute erantzun aldekoenen baturan ("Oso ados" eta "Nahiko ados" euskara jakiteak integratzen 
laguntzen duela esaldiarekin): % 35,6 (Estatuaren gainerakoa); % 45,1 (atzerria) eta % 50,8 
(Nafarroa). Baina, bestalde, atzerritar jatorriko pertsonek eman dute emaitzarik altuena ideia 
horrek kontrako aukeretan (hau da, "Ez nago batere ados" eta "Ez oso ados" euskara jakiteak 
integratzen laguntzen duela esaldiarekin): % 33,9 (atzerria); % 26,7 (Estatuaren gainerakoa) eta 
% 23 (Nafarroa).  

146. Grafikoa)(Iritzia euskara jakiteak integratzen laguntzen ote duen (jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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169. Irudia)(Burlatako Udalaren sostengua herriko euskaltegian izena emateko 

Iturria)(Unai Beroiz (buenosstratosalainfancia.wordpress.com) 

Esan daiteke, oro har, euskara ikastea aukera zehatz gisa ikusten dela gizarteratze prozesuak 
bultzatzeko. Bestalde, iritzietan nola halako desadostasuna atzematen da, erantzunak 
jatorriaren arabera bereizten baditugu, baina erantzun gabeko galderen tasa handiak eraginda, 
ezin dugu berariazko desadostasun hori biztanleria guztiarengana estrapolatu. Aldi berean, 
erantzun gabeko galderen ehuneko handi bat euskara bizi eta ikusteko mota konplexuen 
erakusgarria izan daiteke, begi-bistakoak baitira horri buruz dauden balorazio eta jarrera mota 
ugariak. Nolanahi ere, emaitza kuantitatibo eta kualitatiboen emaitzetan ikusi dugun bezala, bai 
eta diagnosiaren gainerako dinamika parte-hartzaileetan ere, hizkuntzak oztopotzat jo daitezke, 
edo aberastasun eta aukeratzat elkarrekintza eta elkarbizitzarako. Euskara jendea 
gizarteratzeko baliabide baliosa delako ustea oso era nabarmenean islatu da. Dena dela, 
identifikatu ere egin da aukera hori gauzatzea erraztuko duten baldintzetan sakondu eta lan egin 
beharra. 
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Herri parte-hartzailea, eta aukera askotarikoak 

Analisia ixte aldera, beste aukera nagusi bat ere badago, hots, Burlatak duen izaera parte-
hartzailea, eta hori funtsezkoa da etorkizunean ekintzak garatzeko. Izaera hori bi norabide 
nagusitan adierazten da.  

Lehenik eta behin, jendearen izaera parte-hartzailearen adierazpenik garbienetako bat 
elkarteko kide izatea da. Horren haritik, eta jendea ere kide izan daitekeenez herrikoak ez diren 
espazioetan, galdetegian galdetu da elkarteak non dauden. Grafiko honetan ikusten denez, 
elkarrizketatuen % 39 Burlatan kokaturiko elkarteetako kideak dira. % 18,4k, ordea, herritik 
kanpoko elkarteetan parte hartzen du.  

147. Grafikoa)(Elkarteren bateko kidea al zara? (Burlatatik kanpokoa eta Burlatakoa) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Arreta Burlatako elkarteetan parte hartzen duen pertsona taldean pausatuta (%39), sexuen 
araberako analisiak ezberdintasun adierazgarriak agertu ditu. Gizonek parte hartzen baitute 
emakumeek baino gehiago; % 42,7k eta % 35,8k, hurrenez hurren. Desberdintasun hori genero 
eta partaidetza sozialari buruzko azterlan askotan ageri da (ikusi INEren denboraren erabilerari 
buruzko inkesta), eta maiz, genero faktoreengatik azaltzen da, hau da, etxeko ardurak era 
ezberdinean banatuta egotea, bai eta zainketa faktoreengatik ere, batez ere emakumeen 
bizitzaren erdiko tartean, eta era berean, espazio publikoa historikoki gizontasunarekin lotuta 
egon delako. Gisako inkestetan, bestalde, ikus daiteke, gizon gehiagok parte hartzen badute ere 
bai elkarteetan bai boluntariotza jardueretan, parte hartzen duten emakumeek denbora 
gehiago erabiltzen dutela; adinez aurrera egin ahala, batez ere.  

Hala ere, begi-bistakoa dirudi jarduera batzuetan emakumeak hein handiagoan daudela 
espezializatuta, hala nola zainketei edo seme-alaben heziketari lotutako elkarteetan. Azkenik, 
Espainian edo Europan (INE, Eurofound) denboraren erabilerari buruz eginiko inkestek 
adierazten dute, oro har, oraindik ere emakumeek denbora gutxiago dutela aisiarako gizonek 
baino.  
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148. Grafikoa)(Burlatako elkarte edo talderen bateko kidea al zara? (Sexuen arabera) 

 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako analisiak ere emaitza adierazgarriak ematen ditu. Espainiar Estatuko beste 
herri batzuetan jaiotakoek adierazi dute partaidetza handiagoa Burlatako elkarte eta taldeetan 
(%46,7) Nafarroan jaiotakoekin alderatuta (%43,3), eta oso urrun, atzerritar jatorriko pertsonen 
ehunekotik (%22,6).  

149. Grafikoa)(Burlatako elkarte edo talderen bateko kidea al zara? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Galdetegiak, halaber, bizilagunak zer elkarte edo taldetan diren kide zehazteko bidea eman du. 
Taula honetan ageri denez, denetariko elkarte eta taldeak daude, baina adinekoendako, kirol 
arlokoak eta kulturalak dira nabarmentzekoak.  
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34. Taula)(Burlatako elkarteetako kide izatearen maiztasuna19  

ELKARTEA Maiztasuna 
Elkartea/Erretiratu elkartea 19 
Burladés, Burlata F.E. 9 
Axular 8 
Cáritas 7 
Hiru Herri, Atletismo taldea 6 
Aroa Jubilatuak 4 
Emakume Elkartea 3 
Gurutze Gorria 3 
Burlatako Malkaitz Eskubaloia 3 
San Blas Abesbatza, Adinekoen Kantua 3 
Euskalherria Peña 2 
Erripagañako auzokide elkartea 2 
Acuagym 1 
Aisialdi taldea: formakuntza (hazi hezten) 1 
Alderdi Politikoa 1 
Musika elkartea 1 
General asambly church Afrikako elkarte ebanjelikoa 1 
Elkarte gastronomikoa 1 
Ermitaberri Guraso Elkartea 1 
Bajera batekoa 1 
Musika Banda 1 
Liburutegia 1 
Burlatako txozna batzordea 1 
CB/BA Partido 1 
Club de Baloncesto Burlada 1 
Ibaialdeko Eskola Kontseilua 1 
Musika Taldea 1 
Euskal Herria peña 1 
Grupo de gimnasio 1 
Gaztelekua 1 
Gaztetxe 1 
Burlatako txistulariak 1 
Mendi taldea 1 
Elkarteko mus taldea 1 
Ehoziri-lana egiteko emakume taldea 1 
Igeriketa 1 
Medicus mundi 1 
Zero pobrezia 1 
Ghanako emakumeak 1 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

                                                           
19 Azterlanaren ardatza Burlata izan bada ere, 22. ERANSKINEAN bilduta daude Burlatako bizilagunak kide diren 
kanpoaldeko elkarte guztiak.  
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Partaidetzaren espazioa ikertu nahian, galdetegiak elkarteetako kide zergatik ez diren jakiteko 
bidea eman digu. Taula honetan ageri den bezala, arrazoi nagusiak denborarik eza eta/edo 
interesik eza dira. Dena dela, badira kontuan hartu beharreko beste alderdi garrantzitsu batzuk 
partaidetza areagotzeko, hala nola diruik eza, egonaldi denbora edota elkartee batzuekin 
identifikaziorik ez izatea.  

35. Taula)(Elkarteetan kide ez izateko arrazoien maiztasuna 

ELKARTEA Maiztasuna 
Okupatua nago; denborarik eza; ez dut astirik; ez dut denbora handirik, 
urtebeteko haur bat dudalako; ez baitut denborarik; ezin da joan 

23 

Ez zait interesatu; ez zait interesatzen; ez baitzait interesatzen; sekulan ez zaizkit 
interesatu horrelako gauzak; ez naiz kezkatzen; interesik eza.  23 

Ez dut nahi; ez dut inoiz izan nahi; oraingoz, ez dut gogorik; motibaziorik eza.  7 
Dirua; diruak eraginda; kontu ekonomikoak eraginda; batzuetan gustatuko 
litzaidake; baina ordaindu behar da 

5 

Ez dut aukerarik izan; ez da kasua eman; sekulan ez dut paradarik izan; ez zait 
halako aukerarik sortu.  

4 

Ez dut beharrik ikusten; ez dut beharrezkoa ikusten; ez zait falta izan; ez dut 
gogorik.  4 

Ez, eta kito; batere ez.  4 
Denbora gutxi daramat; iritsi berria 3 
Bere kasa joatea gustatzen zaio; nire kabuz ibili naiz; nahiago dut bakarrik joan 3 
Beti lanean aritu izan bainaiz; lan egin bakarrik; nire lehentasuna lana da 3 
Ez dakit zer dagoen ere; ez dakit; ez didatelako halakorik aurkezten.  3 
Burlatan bizi naizelako eta bizitza hemen egiten dut 2 
Ez naiz Burlatatik ateratzen; ez da ateratzen 2 
Ez naiz sekulan kide izan; inoiz ez zen kide izan 2 
Deigarri egioten ez zaizkidalako; ez dut atentzioa ematen didan deus ere aurkitu.  2 
Lehenago ikastetxeko Guraso Elkartean bai; lehenago bai 2 
Atarrabiako ekintzak Burlatan egiten direnak 1 
Aurreko urteetako nekea 1 
Adina 1 
Iruñeko orfeoiko kide ohia 1 
Dokumenturik eza 1 
Ez dut topatzen eta batzuekin ez naiz ados 1 
Ez dut aukerarik izan, ez jakin ere 1 
Ez zaio jendea ezagutzea gustatzen 1 
Ez naiz eroso sentitzen nikaraguarren elkarteetan, ezin ditu gauzak garbi esan, 
eta jendea ere ez da zintzoa 1 

Ez du beharrik 1 
Inoiz ez dut izan 1 
Urrun nabilelako 1 
Erretiratua bainaiz eta nire burua islatua ikusten dut 1 
Ni ez naiz herrira joaten 1 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Elkarteetan ez parte hartzeko arrazoien artean, kokalekuari lotutakoak ere bildu dira. Aurreko 
ataletan esan izan dugunez, Erripagañako garapenak ez du soilik eragina identitatearen 
dimentsioan, baita partaidetzaren dimentsioan ere. Datorren pasarte honetan ageri den bezala, 
bereizketa fisikoa oztopoa da aktibazioa pizteko, eta paradoxa bat sortzen du: kide garen herritik 
"kanpokoa" sentitzeko paradoxa, hain zuzen.  

“Ahora estoy residiendo en Erripagaña. Pero también es de los pisos de Burlada, que 
pertenece a Burlada. Y llevaré viviendo unos 4 o 5 años allí. Y sí es verdad que, antes de irme 
allá a vivir, que estamos al lado, pero ya, hay diferencia. O sea, cambia. Es un barrio... Es 
que ya es un barrio aquello. Y antes sí que hacía más vida que ahora en Burlada. Estaba en 
algún organismo, organizando actividades para jóvenes (…) Lo que pasa que, eso, al irte a 
vivir fuera, fuera de Burlada, ya, o sea, a Erripagaña, ya cambia un poco el asunto”. (GANE) 

Partaidetzaren bigarren dimentsio nagusia ez-formala da, hau da, Burlatan garatzen diren 
jarduera, ekitaldi eta/edo ekintzetan parte hartzearekin lotutako huraxe. Horrela, galdetegietan 
galdetu da herriko jarduera antolatuetan parte hartzen ote den. Grafiko honetan ikusten den 
bezala, ehuneko nabarmen batek baietz erantzun du (%43,3), baina ezekoa eman dutenen 
ehunekoa handiagoa da (%48,9). Hala ere, ezin da txartzat jo partaidetza ehuneko handia.  

150. Grafikoa)(Parte hartzen duzu Burlatako jarduera antolatuetan? 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Sexuaren araberako analisiak itxuraz adierazten du emakumeek gehiago parte hartzen dutela 
Burlatako jarduera antolatuetan gizonek baino, % 46,9k baietz esan baitu, eta gizonen artean, 
ordea, % 39,2k. Hala ere, berriz ere kontuan hartu behar da gizonen eta emakumeen erantzunen 
indizean dagoen alde handia; beraz, emakumeen partaidetza handiagoa dela tentuz hartu 
beharra dago.  

Bai
43,3

Ez
48,9

Ez du erantzun
7,9
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151. Grafikoa)(Parte hartzen duzu Burlatako jarduera antolatuetan? (Sexuen arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 

Jatorriaren araberako analisiak adierazi digu atzerritar jatorriko jendea dela parte-hartzaileena 
Burlatan antolatutako jardueretan (%46,8), nafar jatorriko jendearen aldean (%44,3). Estatuko 
gainerako herrietan jaiotakoen ehunekoa urrun dago (%35,6). Emaitza horiek parte-hartze 
formaletik lorturikoekin alderatzean, honako ondorio hau ateratzeko aukera izan dugu. 
Atzerritar jatorriko pertsonek ehunekorik txikiena agertu badute ere elkarteetan kide izateari 
dagokionez, haiek dira jardueretan gehien parte hartzen dutenak. Horrek esaten digu talde 
parte-hartzailea dela, baina beharbada ez duela aurkitu partaidetza formalerako bide bat egun 
diren erakundeen bitartez.  

152. Grafikoa)(Parte hartzen duzu Burlatako jarduera antolatuetan? (Jatorriaren arabera) 

 
Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Elkarteen kasuan bezala, galdetegiak jarduerak eta haien maiztasuna identifikatzeko aukera 
eman digu. Taula honetan, zehatz-mehatz ageri da jardueren sailkapen eta multzokatze bat. Era 
askotako jarduerak dira, baina, aldi berean, jai girokoak, prestakuntzakoak, eta kultur eta kirol 
arlokoak dira nagusi:  

36. Taula)(Burlatan garatutako jardueren maiztasuna20  

JARDUERAK Maiztasuna 
Jaietan; Festak; Festetan 20 
Mintzaldietan; Hitzaldiak 10 
Kontzertuetan; kantuz 9 
Ekintza kulturaletan 9 
Gazteleku; Ateraldietan; IMSERSO 7 
Kirol jarduerak; Entrenamenduak 6 
Zumba 5 
Uretakoak; Igerilekuak: Igeriketa: igerilekua 5 
Yoga; Gimnasia; Erlaxazioa 5 
Errege kabalkada; errege kabalkada ikastetxean; zenbait urtez kabalkadan; 
erregeak 

4 

Kultur Etxea 3 
Gaztelaniaz ikastea; hizkuntzak ikastea: gaztelaniazko klaseak 3 
Eskubaloia; Burlatako Eskubaloia Kluba 3 
Cáritas 3 
Semearen ikastetxekoak; ikastetxekoak 3 
Erretiratuak; erretiratuen elkarteko ikastaroak; erretiratuen jaiak.  3 
Gazte egunean; Gazte antolaketan 3 
Elikagai bankua; elikagai bakuaren bilketan boluntario 3 
Gizarte jarduerak; gizarte ekintzetan 3 
Irakurketa taldean; irakurketa 3 
Jai batzordetan; Herri mugimenduan 3 
Manifestazioak; manifak 3 
Zentroa 2 
Liburutegiko jarduerak 2 
Gurutze Gorria 2 
Gizarte zerbitzuek antolatutako jarduerak; gizarte zerbitzuetako ikastaroak 2 
Jarduera politikoak 2 
Dantza; Danza 2 
Euskara 2 
Gaztelekuko ekintzak; Gaztetxe 2 
Parrokia: San Juan parrokia 2 
Pilates 2 
Sukaldaritza ikastaroa; sukaldaritza 2 
Emakumearen aldekoak: emakume taldea 2 
Burlades futbol taldea; futbola 2 
Luzaketak  2 
Burlatako gimnasioko lasterketa taldea; gimnasioa 2 

                                                           
20 Elkarteen atalean bezala, azterlanak ardatz Burlata izan badu ere, 22. ERANSKINEAN Burlatatik kanpo egindako 
jarduerak ageri dira.  
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JARDUERAK Maiztasuna 
Eliza; San Juan eliza; sukaldaritza tailerra; solasaldiak 2 
Immigranteen bilerak; bilerak 2 
Meza 2 
Abesbatza 2 
Adinekoen zentroko jarduerak 1 
elkartearen jarduerak 1 
Kaleko jarduerak 1 
Erretiratuen ikastaro batzuk 1 
Lehenago, karaokea 1 
Akademia 1 
Jaioetako kalderetea 1 
Parrokiako jaiak 1 
Burlatako eguna; Burlataenea 1 
Futbito txapelketa 1 
Mus txapelketa 1 
Manifestazioak; herri lasterketak 1 
Kolaborazioak 1 
Aisia jarduerak 1 
Udalaren ikastaroak eta tailerrak 1 
Institutukoak 1 
Futbol taldearen ordezkaria 1 
Ekintza solidarioetan 1 
Olentzero 1 
Jarduera gastronomikoak 1 
Axularrek, Guraso Elkarteak eta beste talde batzuek antolatutakoetan 1 
Erakusketak 1 
Haurtzaindegira mozorrotua joatea 1 
Peñakoetan 1 
Lasterketetan 1 
Ludoteka 1 
Merkatu solidarioak 1 
Gurutze Gorriak antolatuak 1 
Zero pobrezia 1 
Caritas boluntariotza 1 
SOE (enplegu bilaketa) 1 
Oroimena lantzeko tailerrak 1 
Boluntariotza 1 
Spinning 1 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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Diskurtsoek, bereziki, herriko eguneroko dinamikan diren jardueren askotarikotasun hori 
azpimarratzen dute: 

“Veo que hay mucha actividad, tanto en fiestas como en verano, conciertos de blues, 
conciertos, cine, hay muchas actividades, lo que dice mi compañero de..., para la gente 
joven, para los padres, para los niños, o sea, que es un poco para todo. Para la gente mayor, 
hacen muchas actividades también aquí, en el parque Uranga de, por ejemplo, de comida, 
la feria de artesanía, también. O sea, yo veo que Burlada en los años que llevo aquí viviendo 
ha crecido mucho.” (GANE)  
 
“Sí que hay muchas cosas, ¿eh? Porque por ejemplo ahora que a mí me ha tocado, tengo a 
mi padre, 81 años, y no sabías a la mañana, estábamos todas trabajando, qué hacer con el 
abuelo. Y enterarte un poco y sí, servicios sociales, hay una jubiloteca, los tienen toda la 
mañana, están encantados, o sea que... Sí que están, para mí sí que están haciendo cosas.” 
(GANE) 
 
“Sí que creo que hay diversidad de oferta cultural. O sea, porque la casa de cultura yo creo 
que oferta bastantes cosas.” (GANE) 

Horretaz gain, bereziki azpimarratzen da azken urteetan nabarmen hobetu direla eskaintzen 
diren jarduerak, bai bolumenari dagokionez nola eta kalitateari dagokionez ere.  

“Yo me acuerdo de que, cuando yo era chaval yo creo que no se ofrecían tantas cosas para 
los niños, ¿no? Y gente joven. Yo me acuerdo de que, de pequeño, nunca se habría ofrecido 
ir a un PortAventura, hacer concurso de no sé qué, clases de zumba, de inglés, ¿no? Toda 
esa gama amplia de actividades que se pueden ofrecer. Y de deportes, que hay una variedad 
tremenda de deportes, yo creo que sí que ha ido mejorando. Además, este año he trabajado 
de coordinador de las colonias urbanas de Burlada, ¿no? Y he tenido trato con muchos 
padres, y me decían eso, ¿no? "Joder qué suerte poder tener unas colonias urbanas, poder 
tener un campamento, poder tener durante el año unas actividades de...", no sólo que sea 
fútbol, tener también judo, baloncesto, kick boxing, hay una amplia variedad de actividades 
y que vienen bien para los padres y para los niños.” (GANE)  

170. Irudia)(Erdi Aroko merkatua Burlatan 

 
Iturria)(Geuk egina 
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Nerabeen eta helduen diskurtsoak, ordea, ez dirudi bat datozenik. Lekukotasun hauetan ikusten 
den bezala, pertsonarik gazteenek hainbat gabezia adierazten dituzte:  

“-Para los jóvenes no hay mucha variedad de actividades para hacer. O por lo menos no se 
informa de ello. Eso es lo que, no sé, desde pequeña, por lo menos, siempre que hemos 
estado en la calle y así, pues está bien cuando hace sol, pero cuando llueve no sabes dónde 
ir. Y tienes el Gazteleku, pero tampoco está muy, no sé, abierto a todo el mundo. O sea, sí 
que está abierto a todo el mundo, pero la gente no es que vaya, mucha gente y así. O sea, 
sí, pero poca gente. Y no hay sitios como para estar o variedad de sitios para estar los 
jóvenes. Veo yo. 
-Claro, aquí en el gazte estás gente más, igual, 13, 14, 15 años. Pero luego de 16 hasta 18 
tampoco es... No nos, o sea, vemos que esto es, igual, para pequeños. O sea, para más 
pequeños que nosotros. Igual, yo siento eso. Que no... En plan que es para más pequeños. 
Pues que no hay gente de mi edad.” (GJNE) 

Gazteenen artean ez dago erabateko adostasunik eskaintzen diren jardueren inguruan, baina hala 
ere, jardueren berrien bila herria uzteko aukera nahiko ohikoa den formula dela esan daiteke: 

“- Al final, acabas reuniéndote con gente de otros sitios porque Burlada, al final, es grande, 
pero es pequeño. Y tiendes a tirar más a Pamplona y a otros sitios donde tienes más 
oportunidad para hacer cosas. 
- ¿SÍ? ¿HACÉIS MÁS VIDA SOCIAL TAMBIÉN EN PAMPLONA, EN GENERAL? 
- No, en Burlada. Al final toda la cuadrilla somos de aquí. Pues haces vida aquí. Aunque no 
tengan gran cosa que hacer, ¿no? Pues estás y ya está. 
- Yo, por ejemplo, voy más a Pamplona. Por ejemplo, en plan... Porque aquí vemos que no 
hay, o sea, por Pamplona te das una vuelta, o vas a tomar algo a algún lado, hay más 
jóvenes. Hay más gente, más ambiente. Aquí no se ve tanta vida como en Pamplona.  
- Yo, es que tengo lo suficiente aquí como para irme a otro sitio. No sé.  
- ¿Y QUÉ HACÉIS AQUÍ? 
- Solemos ir a la Nogalera y así, a pasar la tarde.  
- Yo, al final, quedo con gente de aquí, de Burlada, pero al final nos aburrimos y subimos a 
Pamplona. Porque hay más cosas qué hacer. Aquí, al final, es siempre lo mismo. Aunque, en 
Pamplona también, o sea, si subes todos los días luego se te acaban las opciones de lo qué 
hacer, pero bueno. (…) 
- Yo suelo quedar con mi cuadrilla, y así, y siempre solemos estar por Burlada. Pero, al final, 
hacemos siempre lo mismo y, a veces, es aburrido. (…) 
- Yo de pequeña hacía mucha más vida en Burlada. O sea, porque tenías más amigos aquí y, 
aparte, no te importaba hacer siempre lo mismo, porque tampoco tenías mucha esto para 
irte a Pamplona, ni nada. Entonces, estás aquí todos los días, y aunque te aburrías, intentas 
hacer cosas con las amigas. Pero ya eres más mayor y, yo creo que, cuando vas superando 
una edad ya te vas moviendo por más sitios. Yo creo que es un factor importante, la edad. 
O sea, más pequeños... Por ejemplo, mi hermano ahora mismo, por ejemplo, está todos los 
días por Burlada. Con las amigas, aunque vayan siempre a hacer lo mismo. Pero luego, más 
mayores, ya se ve que ya tiras para Pamplona, para conocer más sitios y eso.” (GJNE) 

171. Irudia)(Jarduera eskaintza Burlatako Gaztelekuan 

Iturria)(Geuk egina 
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Partaidetza formalaren espazioan bezala, Burlatan egiten diren jardueretan ez parte hartzeko 
arrazoiak bildu dira. Taula honetan ageri denez, hainbat arrazoi eman dira: besteak beste, 
denborarik eza, interesik eza, adina, dirua edo informazio falta.  

37. Taula)(Burlatan egiten diren jardueretan ez parte hartzeko arrazoien maiztasuna 

ELKARTEA Maiztasuna 
Ez daukat denborarik; Denbora libre gutxi 14 
Ez zait interesatzen; ez dut interesik; ez zait interesatu 8 
Adina; adineko nago; oso handia egin naiz; ez dugu deusetarako urterik; 
"parrandak" adinari nagusitzen zaizkio 

6 

Ez dut gogorik 5 
Dirua; diruagatik 4 
Ez naiz informatu; ez dut informaziorik 3 
Ez du egiten; ez baita joaten 2 
Ez zaio gustatzen; ez zaizkit gauza horiek gustatzen 2 
Ezin dut ikusmenagatik; osasun kontuengatik 2 
Lehenago OSCUSera joaten nintzen 1 
aspergarria delako 1 
Duela urte batzuk utzi nion beisbola egiteari 1 
Konpromiso falta 1 
Dokumenturik eza 1 
Caritasen eskatu dut; boluntario 1 
Urruntasuna 1 
Gustatuko litzaidake 1 
Batere ez 1 
Ez da aukerarik izan 1 
Ezin da joan 1 
Ez dut bizitza sozial handirik Burlatan 1 
Ez dut lagun asko 1 
Ez naiz nire herrira joaten 1 
Inoiz ez didate esan 1 
Ez didate inoiz atentzioa eman eta okupatua nengoen 1 
Honekin oso okupatua dagoelako Eta batzuetan, nagitasuna 1 
Nekatzen bainaiz 1 
Ez da paradarik izan 1 
Ez baitu nahi 1 
Deitzen badidate, parte hartzen dut; ez dakit nora joan behar dudan 1 
Beti hemen nago 1 
Egoera pertsonal oso txarra 1 
Etxezorroa naiz 1 
Itsua naiz 1 
Lanpetua nabil, lanarekin eta haurrekin 1 
Bera kasa doa 1 

Iturria)(Guk egina, Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi inkestako datuak erabilita. 
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emaitzen laburpena)(koexistitzen duten dibertsitateak 

Diagnosiaren emaitza nagusiak azaldu ondoren, eta emaitza horiek errazago barneratze aldera, 
orain haren hamabi ideia nagusiak gogoratu eta laburbilduko ditugu:  

1)  Migrazio-mugimenduekiko lotura historikoa. Herrian, gaur egun 78 herrialdetako eta 
bost kontinenteetako jendea bizi da. Herrian bizi diren erdiak baino gehiago Foru 
Komunitatean jaio dira (%58,9); % 17,3 Estatuko beste herri batzuetan jaio da (Jaen, 
Gipuzkoa, Badajoz eta beste probintzia batzuk nabarmentzen dira), eta % 17 atzerrian 
(hurrenkera honetan, gehienbat Ekuador, Kolonbia eta Errumanian).  

2) Herriaren identitatea auzo-kokapenaren aurrean Elkarrizketatu gehienek (%54,6) ez 
dute onartzen Burlata lo-herria edo -auzoa denik (ideia hori, ordea, zabalduagoa dago 
duela gutxiko hirigintza garapenetan eta periferikoetan; Erripagañan, adibidez). Herri 
identitate hori gauza bereizgarria da, eta gainera, izaera hori gordetzen saiatzen da.  

3) Herri anitza eta irekia. Herriak dibertsitatea ezaugarri izan badu ere (ijito herria, euskal 
kultura, etab.), azken urteotan, dibertsitatea nabarmen ugaritu da, atzerritar jatorriko 
jendearen etorrerak eraginda. Askotariko osaera horri dibertsitate erlijiosoa eta 
hizkuntzari dagokiona gehitu behar zaizkio, bai eta ikastetxeetan dagoena ere. Gainera, 
dibertsitate horren gaineko balorazioa gehienbat ona da. 

4) Faktore soziekonomikoen eragina Egiturazko hainbat alderdik edo esparruk nabarmen 
baldintzatzen dute elkarbizitza, huraxe mugatzen edo bultzatzen baitute. Ildo horretan, 
lan, etxebizitza, osasun eta hezkuntza/prestakuntza egoera faktore erabakigarriak dira 
eguneroko harremanak garatzeko. Bereziki garrantzitsua da atzerritar jatorriko 
bizilagunek zailtasunak dituztela enpleguan sartzeko, eta horren ondorioz, egoera 
zaurgarrietan bizi dira.  

5) Harreman ezaugarriak kaexistentzia eta lasaitasuna dira. Elkarrizketatuen % 46,4k 
adierazi du Burlatan koexistentzia dela nagusia. Hau da, ia ez dago gatazkarik, baina 
pertsona desberdinen arteko harremanak ere ez dira sarriak. Horren ondorioz, 
elkarrizketatuen % 96,4 oso ados edo nahiko ados dago Burlata bizitzeko herri ona 
delako ideiarekin.  

6) Norabide bakarreko gizarteratze eskaria Hein bateraino, identifikatu da atzerritar 
jatorriko jendeari norabide bakarreko integrazio eskaria egiten zaiola, eta horrek 
integrazioaren logika asimilazionista adierazten du. Errealitate hori ezberdina da gazteei 
eta emakumeei dagokienez. Izan ere, bi taldeak, oro har, dibertsitatea onartzeko 
irekiagoak agertu dira, hain asimilazionistak ez diren jarreretan oinarrituta.  

172. Irudia)(Burlatako zubi zaharraren ikuspegia 

Iturria)(Geuk egina 
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7) Hitzez erraz adierazten ez diren ezkutuko gatazkak edo arazoak Koexistentzia eta 
elkarbizitza etsaitasunaren aurrean nabarmentzen badira ere, pertsonen % 17,3k 
adierazi du gatazkaren bat izan duela, eta % 34,6 “oso ados” edo “nahiko ados” dago 
Burlatak gatazkak dituela esaldiarekin. Hau da, badira elkarbizitza arazoak eta badira 
tentsioak, eta batzuetan, isiltzen dira. Haien artean, adibidez, nabarmentzen dira 
laguntzak atzerriko pertsonei eta pertsona ijitoei ematearen kontrako iritziak edota 
atzerritarrak eta ijitoak zerbitzu publikoan sartzearen kontrakoak.  

8) Adierazitako arazoak Hitzez gehien adierazi diren arazoak errespeturik gabeko tratuak, 
eguneroko espazioetako zaratak edota leku komunen zikinkeria izan dira. Zenbaitetan, 
eztabaidak identifikatzen dira eta, hein txikiagoan, irainak, erasoak eta mehatxuak. 
Alderdi on bat da gatazka horien erdia baino gehiago konpondu egin direla. Arazo 
gehienak konpondu dira pertsona inplikatuen artean zuzenean hitz egin ondoren 
(kasuen %46,2).  

9) Sustraitzea, gogobetetasuna eta hemen jarraitzeko nahia Herriarekiko lotura handia 
identifikatu da, eta hori ere beste gauza honetan atzeman da: Burlata oso leku egokitzat 
jotzen da bizitzeko. Herriarekiko identifikazioaren ikuspegitik, elkarrizketatuen % 79,1 
“asko” edo “nahiko” sentitzen dira Burlatako kide. Sentimendu hori txikiagoa da 
atzerritar jatorriko pertsonen artean. Talde horrek, dena den, Burlatan jarraitzeko gogo 
handia dauka.  

10) Hezkuntza esparrua eta belaunaldi berriak Oro har, iritzi ona dago Burlatako 
ikastetxeek ematen dituzten aukerez kulturarteko elkarbizitzan aurrera jotzeko, baita 
hizkuntza-ereduen gainetik ere (dibertsitateak, dena den, ez du leku berbera herriko 
ikastetxe guztietan). Adierazgarria da, halaber, nola atzerritar jatorriko pertsonek 
aitortzen dieten gaitasuna ikastetxeei erkidegoarekiko lotura eta sustraitzea 
areagotzeko. Bildutako emaitzek eta diskurtsoek ere erakusten dute burlatar gazteenek 
jarrera handiagoa dutela dibertsitatea integratzeko, zeren, oro har, harreman gehiago 
egiten baitituzte jatorri desberdineko pertsonekin.  

11) Euskara, gizarteratzeko lanabes Euskarari buruzko balorazioan begi-bistako 
desadostasuna badago ere, argi eta garbi esaten da euskara baliabide baliosa dela bai 
integraziorako bai kulturarteko elkarbizitza indartzeko.  

12) Herri parte-hartzailea, eta aukera askotarikoak Hala diagnosiaren garapenak nola 
haren emaitzek herriko entitateen eta bizilagunen interes maila handia eta parte 
hartzeko gogoa erakusten dituzte kulturarteko elkarbizitza hobetu eta sustatzeko 
prozesu batean.  

173. Irudia)(Bilera diagnosiaren prozesuan 

Iturria)(Geuk egina 

 



 

230)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

proposamena)(Udal Ekintza Plana Burlatako elkarbizitzaren alde 

Atal honetan, Udal Ekintza Planaren proposamena dago bildua Burlatako elkarbizitzaren alde 
Aurreko ataletan zehaztu dugunez, herriko ia ehun pertsonak parte hartu duten planaren 
prestaketan, hamasei herrialdetakoak. Guztiek ere, beren borondatez, beren ekarpena egin nahi 
izan dute esku-hartze komunitarioaren ildo estrategikoak eta jarduketa osatzeko, Burlatako 
kulturarteko elkarbizitzarako, datozen urteotan.  

Horren ondorioz, dokumentua talde lanaren emaitza izan da. Izan ere, gizabanakoek, elkarte eta 
taldeen ordezkariek, entitateek, alderdi politikoek eta hainbat esparrutako profesionalek talde 
lan horretan jardun zuten 2028ko otsailetik apirilera, diagnosiaren ariketan oinarriturik, 
Burlatako kulturarteko elkarbizitzaren bultzadan zeharkako lanaren eraginkortasunaren alde 
egite aldera21.  

Atal honen helburua da Burlatako Elkarbizitzaren aldeko Lehen Udal Ekintza Plana estrategiaz, 
edukiz eta zuzendaritzaz elikatzea. Horren haritik, esan daiteke proposamenak fidel jaso dituela 
Lan Batzorde guztiek egindako ekarpenak. Batzorde horiek prozesuaren bigarren fasean 
antolatu ziren, diagnosia egindakoan22.  

174. Irudia)(Lan Batzordeak 

Iturria)(Geuk egina 

Laburbilduz, atalak Burlatako Kulturarteko Elkarbizitzaren aldeko Udal Ekintza Planaren 
oinarrizko dokumentua izan nahi du. Horretarako, ondoren, prozesu parte-hartzaile berri 
honetan bildu diren helburuak eta ekintzak azalduko ditugu, esparruz esparru antolaturik.  

                                                           
21 Prozesuan erakunde hauen ordezkariak aritu dira: Aroa, Axular, Benkadi, de Mujeres, Flor de África, Integración sin 
fronteras, Nigeriana, Saharaui de inmigrantes de Navarra, Virgen del Cisne; Burlata Harrera Hiria; Burlatako 
Txistulariak; Cáritas San Juan; Cáritas San Blas; Burlatako Gurutze Gorria; Gaz Kaló; Jerejef; Peña Aldabea; Kirol 
Patronatua; udal teknikariak (kultu aniztasun eta migraziokoa; euskara alorrekoa; gazteria eta hezkuntzakoa; eta 
hirigintzakoa); Burlatako haur eskolako profesionalak; Amor de Dios-Regina Pacis ikastetxea; Burlatako Udal 
Ludoteka; Ermitaberri ikastetxea; Osasun etxea, Gizarte Zerbitzuak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko profesionalak 
eta ikasleak, eta Burlatako Udaleko hainbat ordezkari politiko (Burlata Aldatuz, EH Bildu eta PSN). 
22 Prozesu honetan hainbat lan batzordetako proposamen komunak bildu dira.  
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Hezkuntza arloa 

38. Taula)(Ekintzen helburuak (Hezkuntza) 

Zk. EKINTZEN HELBURUAK 

1 Atzerritar jatorriko haurren matrikulazioa sustatzea hala eskola publikoan nola D 
ereduan. 

2 
Ikasgeletan dauden kultura guztiak aitortzea eta ikastetxeko ikasle desberdinen arteko 
kulturarteko harremana sustatzea. 

3 Beste jatorri batzuetatik datozen haurren eta familien hezkuntza-integrazioa sustatzea, 
gurasoen elkartasunaren bidez. 

4 Ikasleak migrazio-prozesuez eta migratzaileen gizarteratzeaz sentsibilizatzea. 

5 Ikasgelan diren kultura guztiak jolasaren bidez nabarmentzea. 

6 
Ikasgelan diren kultura guztiak deskribatuko dituen erakusketa bat osatzea ikastetxean, 
margo, argazki, objektu eta abarren bidez. 

7 Eskolaz kanpoko jardueren bidez, kulturarteko harremana sustatzea. 

Iturria)(Geuk egina 

39. Taula)(Ekintzak (Hezkuntza) 

Zk. IZENA HELBURUA DESKRIBAPENA HARTZAILEAK 
GARAPEN 
LEKUAK EGUTEGIA 

1 

Egungo 
prestakuntza-
eskaintzen 
gaineko 
kanpaina. 

1 

Informazio-
kanpaina eskola 
publikoaz eta D 
ereduaz, atzerritar 
jatorriko familien 
ezaugarrietara 
egokituta: 
hizkuntzak, 
hizkerak, etab. 
(foiletoak, 
kartelak, artxibo 
digitalak, etab.). 

Atzerritar 
jatorriko aitak 
eta amak. 

Etxez etxe 
banatzea, 
webgunea, 
kartelak, 
etab.  

Otsailetik 
aurrera. 
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Zk. IZENA HELBURUA DESKRIBAPENA HARTZAILEAK GARAPEN 
LEKUAK 

EGUTEGIA 

2 
Eskolarteko 
inautea. 2 

 Burlatan diren 
kultura guztien 
inguruko eskola-
inautea 
antolatzea Desfile 
bat eginen 
litzateke, 
Burlatako 
ikastetxe guztiek 
parte hartzeko. 

Burlatako 
ikastetxeak eta 
ikasleak. 

Leku 
publikoa; 
ahal bada, 
Burlatako 
karriketan.  

Inauteriak. 

3 Familia-
lagun. 

3 

Elkartasunezko 
proiektua da, 
gaztelaniaz 
eta/edo euskaraz 
dakiten gurasoek 
hizkuntzarekin 
eta/edo ikasgelan 
ematen diren 
arloekin 
zailtasunak 
dituzten familiei 
laguntzeko, 
hezkuntza-
sistemara 
egokitze aldera. 

Burlatako 
ikastetxeetako 
gurasoak. 

Leku 
publikoak 
eta 
pribatuak. 

Ikasturtean 
zehar. 

4 

Bizipen-
dinamikei 
buruzko 
hitzaldiak. 

4 

Hitzaldiak egitea, 
migranteek beren 
bizipenak 
ikastetxeetako 
haurrei azaltzeko.  

Migratzaileak eta 
ikastetxeetako 
ikasleak. 

Ikastetxeak.  
Ikasturtean 
zehar. 

5 
Kulturarteko 
jolasaren 
eguna. 

5 

Jolasaren eguna 
antolatzea, 
Burlatako kultura 
guztiek jolas 
tradizionalen 
bidez beren lekua 
izan dezaten.  

Ikastetxeetako 
haurrak. 

Ikastetxeak. Ikasturtean 
zehar. 

6 
Kulturen 
erakusketa. 6 

Ikasgelan diren 
kultura guztiak 
deskribatuko 
dituen erakusketa 
bat osatzea 
ikastetxean, 
margo, argazki, 
objektu eta 
abarren bidez. 

Ikastetxeetako 
haurrak. Ikastetxeak.  

Ikasturtean 
zehar. 
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Zk. IZENA HELBURUA DESKRIBAPENA HARTZAILEAK GARAPEN 
LEKUAK 

EGUTEGIA 

7 
Eskolaz 
kanpoko 
ekintzak. 

7 

Jarduerak 
eskolako 
ordutegitik kanpo 
egitea; horrela, 
kulturarteko 
jardueren bidez, 
jatorri 
desberdineko 
haurren arteko 
harremanak egite 
aldera.  

Haurrak, oro har. 

Leku 
publikoak 
eta 
pribatuak. 

Urtean 
zehar 
(udan 
barne). 

Iturria)(Geuk egina 
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Arlo soziosanitarioa 

40. Taula)(Ekintzen helburuak (Soziosanitarioa) 

Zk. EKINTZEN HELBURUAK 

1 Migrazioen gaineko esperientziak partekatzea, esperientzia emozionaletatik abiatuta. 

2 
Burlatako bizilagunek etxebizitza eskuratu dezaten sustatzea, gizarteratzeko eta kulturarteko 
elkarbizitzarako gakoa baita.  

3 
Burlatako bizilagunek enplegua eskuratu dezaten sustatzea, gizarteratzeko eta kulturarteko 
elkarbizitzarako gakoa baita. 

4 Burlatara iristen den jendeari harrera egitea. 

5 Kulturarteko elkarbizitza hobetzea. 

Iturria)(Geuk egina 

41. Taula)(Ekintzak (Soziosanitarioa) 

Zk. IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK  GARAPEN 
LEKUAK  

EGUTEGIA  

1 

Migrazioen 
gaineko 
esperientziak 
partekatzea. 

1 

Udal informazio 
aldizkarian, migrazio-
esperientzien berri 
emanen duen atal bat 
egitea Adinekoen 
zentroarekin esperientziak 
trukatzea. Migratzaileen 
elkarteei buruzko 
informazioa sartzea 
webean, kontaktu eta 
helbideen berri emateko. 
Biziaren esperientziei 
buruzko dokumental bat 
egiteko aukera. 

Burlatako 
biztanleria. 

Adinekoen 
zentroa; 
beste 
instituzio 
publiko 
batzuk. 

Urtean 
zehar. 

2 Alokairu 
burtsa. 

2 

Gizarte arloko alokairu 
burtsa Burlatan sendotzea, 
alokatzaile izan 
daitezkeenei gauzak 
errazte aldera (neurri 
posibleak aztertu, Udal 
Buletina erabili).  

Etxebizitza 
beharrean 
dagoen 
biztanleria 
orokorra. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 
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Zk. IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK  
GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

3 Larrialdiko 
etxebizitza. 

2 

Gizarte alokairurako 
etxebizitzaren bat 
larrialdiko etxebizitzarako 
baliatzeko aukera 
aztertzea.  

Etxebizitzaren 
behar gorrian 
dauden 
bizilagunak. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

4 
Etxebizitza 
kooperatibak. 2 

Etxebizitza arloan 
kooperatibak garatzeko 
modua aztertzea. 

Etxebizitza 
beharrean 
dagoen 
biztanleria 
orokorra. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

5 
Klausula 
sozialak. 3 

Klausulak sozialak 
kontratazio publikoetan 
sar daitezen sustatzea. 

Burlatako 
bizilagun 
langabeak 
eta/edo 
enplegu 
prekarioa 
dutenak. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

6 
Sendotze 
teknikoa eta 
ekonomikoa. 

3 

Udaleko baliabide 
teknikoak eta 
ekonomikoak sendotzeko 
aukera aztertzea enplegu 
ekintzetarako. 

Bizilagun 
langabeak 
eta/edo 
enplegu 
prekarioa 
dutenak. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

7 
Prestakuntza 
ekintzak. 3 

Udalak prestakuntza 
ekintzak sustatzea; 1. 
mailako eta LHkoak, 
bereziki.  

Bizilagun 
langabeak 
eta/edo 
enplegu 
prekarioa 
dutenak. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

8 
Irakurri-
idaztea. 3 

Bestelako 
prestakuntzetara sarbidea 
ematen duten irakurketa-
idazketa ekintzen 
eskaintza hobetzea. 

Bizilagun 
langabeak 
eta/edo 
enplegu 
prekarioa 
dutenak. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

9 
Biztanleria 
immigranteari 
harrera egitea. 

4 

Berdinen arteko harrera, 
protokolo bat ezarriz eta 
boluntarioen burtsaren 
bidez. 

Biztanleria 
iritsi berria. Burlata. Etengabea 
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Zk. IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK  
GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

10 

Prestakuntza 
gatazken 
kudeaketan eta 
kulturartekotas
unean. 

5 

Burlatako zerbitzu eta 
entitateetako 
profesionalei prestakuntza 
eskaintzea, kulturarteko 
ikuspegitik eta kultur 
gakoak ezagutuz.  

Profesionalak. 
Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

11 

NGko Ijito 
Jendeari Arrea 
egiteko 
Planaren 
ekintzak 
betetzea. 

5 

Burlatako Udalaren 
konpromisoa bere 
eskumeneko neurri eta 
ekintzekin, Nafarroako 
Gobernuko Ijito Jendeari 
Arrea egiteko Plan berrian 
sartutakoak.  

Burlatako 
Udala. 

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 

12 

Zurrumurruen 
kontrako 
eragileak 
prestatzea. 

6 

Zurrumurruen kontrako 
eragile izan daitezkeen 
pertsonak prestatzea, 
zurrumurruak gezurtatzen 
laguntzkeo, askotan 
bazterkeriaren oinarria 
baitira.  

Bizilagunak, 
oro har. 

Herriko 
espazio 
publikoak. 

Urtean 
zehar. 

Iturria)(Geuk egina 
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Gazteen arloa 

42. Taula)(Ekintzen helburuak (Gazteak) 

Zk. EKINTZEN HELBURUAK 

1 Kultura eta koadrila desberdinetako gazteen arteko topaketa bultzatzea 

1.1 Espazio komunetan, kulturarteko elkarbizitzaren kudeaketa sustatzea; Gaztelekuan eta 
igerilekuetan, adibidez.  

1.2 
Koordinazioa eta sare-lana sustatzea, entitateen, elkarteen eta kultura desberdineko 
mugimenduen artean, kulturarteko topaketa sustatzeko.  

1.3 
Jarduera erakargarrien eskaintza sustatzea, kultura eta genero desberdineko pertsonen 
parte-hartzera bideratuak (kirolak, jarduerak), zabalkundean, eskaintzen diren gauza 
motetan. 

1.4 
 Kultura, aisia eta gizarte arloko jarduerak eskuratzen laguntzea, zailtasun ekonomikoak 
dituztenentzat. 

1.5 Hizkuntza-ereduetako ikasleen arteko harremana sustatzea. 

1.6 Berariazko trukaketa guneak sortzea emakumeentzat. 

2 
Bestelako jatorria duten pertsonen gainean zabaldutako zurrumurru, aurreiritzi eta 
estereotipoen aurka borrokatzea.  

2.1 Herri ekimena dibertsitateaz eta Burlata kulturan inklusiboagoa izateaz sentsibilizatzea. 

2.2 Kultura desberdineko pertsonen kultura, historia eta hizkuntzak hurbiltzea. 

3 Hizkuntzak ez jakiteak harremanetarako eragiten dituen oztopoak gainditzea. 

3.1 
Gazteen artean, hainbat hizkuntzaren irakaskuntza-ikaskuntza sustatzea. (euskara, 
frantsesa, ingelesa, Senegalekoak…). 

3.2 
Kartel eta paneletako informazio garrantzitsua beste hizkuntza batzuetara itzultzea 
(sendagilea, kultura, parte-hartzea, etab.).  

4 
Pertsonak eta profesionalak kulturartekotasunarekin eta gatazkak nahiz elkarbizitza 
kudeatzearekin lotutako kontuez prestatzea.  

5 
Kultura desberdineko gazteen parte-hartzea sustatzea, gazteendako programen nahiz 
jardueren diseinuan eta antolaketan aritu daitezen.  

5.1 Kulturarteko elkarbizitza arloko ekimen publikoek gazteriaren berezkotasuna aintzat har 
dezaten sustatzea. 

Iturria)(Geuk egina 
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43. Taula)(Ekintzak (Gazteak) 

Zk. IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK  GARAPEN 
LEKUAK  

EGUTEGIA  

1 

Burlatako 
dibertsitatearen 
kantua 
grabatzea. 

1 

1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

Burlatako 
dibertsitatearen kantu 
bat elkarrekin sortzea, 
kultura desberdineko 
eta Burlatako musika 
munduari lotutako 
gazteek parte hartuta. 

Komeni da formak eta 
estiloak nahastea. 
Musika sortu 
ondoren, koreografia 
bat egin eta grabatu 
liteke, Burlatako 
gazteak aritzeko, bai 
eta huraxe grabatzeko 
(bideoklipa). 

Burlatako 
gazteak, 
kultura eta 
generoen 
dibertsitateari 
arreta berezia 
eginda.  

Gaztelekua 
eta 
Burlatako 
beste 
espazio 
publiko 
batzuk. 

Urtean 
zehar. 

2 
Hizketa 
Taldeak. 

3 

3.1 

2.2 

1.4 

Mintzakide 
ekimenaren antzeko 
programa, hizkuntza 
berean hainbat maila 
dituzten pertsonak 
bildu, hitz egin eta 
maila hobetzeko.  

Hainbat hizkuntzatako 
hizketa taldeak sor 
litezke.  

Burlatako 
gazteak. 

Gaztelekua 
eta 
Burlatako 
beste 
espazio 
publiko 
batzuk. 

Urtean 
zehar. 

3 Jai batzordea. 
5 

5.1 

Kultura desberdineko 
gazteen arteko lan 
talde bat sortzea, jai 
batzorde bat, gazteen 
elkarteen ordezkari 
gisa edo gizabanako 
gisa parte hartzeko. 
Helburua gazteendako 
ekitaldiak diseinatzea 
litzateke herriko jai 
guztietan; jai anitzak, 
barneratzaileak eta 
parte-hartzaileak.  

Udaleko 
gazteria eta 
aniztasuneko 
teknikariak. 

Gazteak. 

Gazteleku. 
Urtean 
zehar. 
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Zk. IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK  
GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

4 Musikaren 
inguruko jaia. 

5 

5.1 

1.4 

Burlatan musikaren 
inguruko jai bat 
antolatzea, musika 
herrian egiten duten 
kultura desberdineko 
jendeak parte hartuta, 
NOLA (Ibaiertzean) 
ekimenari jarraiki.  

Gazteak 
Hainbat 
musika talde. 

Intxaustia. 
Udaberria 
Udazkena 
Uda. 

5 
Sentsibilizazio 
kanpaina. 

2 

2.1 

1.5 

1 

3.2 

Burlatako 
kulturartekotasunaren 
aldeko sentsibilizazio 
kanpaina bat egitea, 
hainbat ikastetxetako 
gazteen artean.  

Kartelak/produktuak 
eta taldeak 
diseinatuko lirateke. 
Institutuetako taldea 
baterako sorkuntza 
prozesuan zehar 
bilduko dira (leloak 
eta irudiak 
aukeratzea, kartelak 
diseinatzea, herrian 
barna kartelak 
paratzea, etab.).  

Proposatu liteke 
kartelak elkarrekin 
paratzeko egun bat 
antolatu eta ospatzea. 
Hortik hainbat 
produktu interesgarri 
erator litezke, hala 
nola kartelak Kultur 
Etxean ikusgai 
paratzea, prozesuari 
buruzko 
dokumentazio lana, 
kanpaina zabaltzeko 
orribikoa, etab.  

Hainbat 
ikastetxetako 
bigarren 
hezkuntzako 
ikasleak. 

Burlatako 
institutuak 
eta espazio 
publikoak. 

Ikasturtea 
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Zk. IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK  
GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

6 Kirol jarduerak. 

1 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Kirol jarduerak 
antolatzea, kultura 
desberdineko gazteak 
topatzeko aukerak 
eragite aldera Onena 
litzateke jarduerak 
elkarrekin antolatu 
ahal izatea, eta 
antolaketa prozesuan 
herriko kultura 
txikietan egiten diren 
kirolak ezagutzeko eta 
horrelako kirol saioak 
egiteko aukera izatea, 
hau da, Burlatan gutxi 
ezagutu eta egiten 
direnak. Kirol horietan 
aritzean, garrantzitsua 
litzateke kirol talde 
guztietan kulturarteko 
nahasketa sustatzea. 
Gainera, jokoak 
aukeratzeko orduan, 
emakumezkoen 
partaidetza sustatzea 
hartu beharko 
litzateke kontuan.  

Burlata, oro 
har.  

Burlatako 
ikastetxeetako 
ikasleak. 

Lehen 
hezkuntzako 
ikastetxeak.  

Ikasturtea 

7 
Kirol 
minoritarioen 
jardunaldiak. 

1 

1.3 

1.4 

Kirol eta jolas 
minoritarioak 
agerrarazten 
saiatzeko jardunaldi 
bat antolatzea. 
Denetariko jarduerak 
egin litezke, gutxi-
asko ezagunak, baina 
ohikoan lekurik ez 
dutenak, ez 
antolatzen diren 
jardueretan, ez 
hedabideetan. 
Interesa du bai 
aurretiazko 
antolaketa prozesuak 
(kultura guztien 
ordezkariak izatea 
ziurtatu beharko 
litzateke) bai 
jardunaldiak berak.  

Burlata, oro 
har.  

Burlatako 
ikastetxeetako 
ikasleak. 

Burlatako 
kirol edo 
aisia guneak 
(Intxaustia, 
adibidez). 

Uda. 

Iturria)(Geuk egina



 

proposamena)(Udal Ekintza Plana Burlatako elkarbizitzaren alde)(241 

Kulturartekotasuna eta euskararen arloa 

44. Taula)(Ekintzen helburuak (Kulturartekotasuna eta Euskara) 

Zk. EKINTZEN HELBURUAK  

1 
Bestelako jatorria duten pertsonen gainean zabaldutako zurrumurru, aurreiritzi eta 
estereotipoen aurka borrokatzea. 

2 Gure herria osatzen duten kulturek eta haien ezaugarriek elkarri aitortzea lortzea.  

3 Haurren jarrera arrazistei eta xenofoboei aurrea hartzea, eta haurrak direnetik, 
kulturartekotasunaren aberastasuna irakastea.  

4 Gune bat ezartzea, kulturen arteko topaketarako, sozializaziorako eta jarduerak egiteko. 

5 Beste jatorri batzuetako haur gehiago D ereduan matrikulatu daitezen lortzea.  

6 Burlatan diren beste hizkuntzak jakitea.  

7 Jatorri desberdineko haurren arteko topaketa sustatzea, eta jolasari bere garrantzia 
ematea, kulturen arteko elementu integratzailea baita. 

8 Iritsi berriek gaztelania ikas dezaten sustatzea, eta ardura familiarrak dituztenei gauzak 
erraztea gaztelania ikas dezaten. 

9 Euskara haur erdaldunengana hurbiltzen saiatzea, eta haur erdaldunen eta euskaldunen 
arteko topaketa ere.  

10 Jatorri immigranteko haurrek beren ama hizkuntza mantentzea lortzea.  

11 
Topaketak antolatzea, gaztelaniaz ikasten dutenek aisian eta denbora librean erabil 
dezaten.  

12 
Euskal kultura eta haren ohiturak jatorri imigranteko pertsonengana edo hori kultura hori 
ezagutzen ez dutenengana hurbiltzen saiatzea. 

Iturria)(Geuk egina 
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45. Taula)(Ekintzak (Kulturartekotasuna eta euskara) 

Zk. IZENA HELBURUAK DESKRIBAPENA HARTZAILEAK GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

1 
Kulturarteko 
jaiak edo 
topaketak. 

2 

Elkarren arteko 
topaketa 
ahalbidetuko duten 
jaiak edo topaketak 
egitea, kulturaren 
bidetik: dantzak, 
artisautza, 
elikagaiak, etab.  

Bizilagunak, oro 
har.  

Udal 
espazioak.  

Urtean 
zehar. 

2 
Gazteak 
sentsibilizatzeko 
hitzaldiak. 

3 

Gazteendako 
sentsibilizazio eta 
prebentzio 
solasaldiak egitea, 
kulturartekotasuna 
aberatsa dela 
erakusteko.  

Gazteak. Institutuak Urtean 
zehar.  

3 
Kulturarteko 
topaketak 
egiteko lokala. 

4 

Gune bat ezartzea, 
kulturen arteko 
topaketara, 
sozializaziorako eta 
jarduerak egiteko.  

Biztanleria, oro 
har. 

Udal 
espazioa. 

Urtean 
zehar. 

4 
D ereduaren 
matrikulazio 
kanpaina. 

5 

Jatorri 
immigranteko 
haurrak D ereduan 
matrikulatzearen 
aldeko kanpainak 
egitea (kartelak, 
foiletoak hainbat 
hizkuntzatan, 
etab.). 

Atzerritar 
jatorriko 
familiak. 

Espazio 
publikoa 
eta etxez 
etxeko 
banaketa. 

Urtarrila-
otsaila. 

5 
Munduko 
jolasen eguna. 7 

Jatorri 
desberdineko 
haurrek beren 
kulturetako jolasak 
partekatzeko 
jardunaldi bat 
antolatzea, jolas 
horiek elkarren 
artean zertan diren 
berdin eta zertan 
desberdin ikusteko.  

Haurrak. 
Udal 
espazioak. 

Urtean 
zehar. 
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Zk. IZENA HELBURUAK DESKRIBAPENA HARTZAILEAK 
GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

6 

Gaztelaniazko 
eskolak ematea, 
haurtzaindegia 
barne.  

8 

Gaztelaniazko 
eskolak antolatzea 
iritsi berrientzat 
edo gaztelaniaz ez 
dakitenentzat, eta 
haurtzaindegi 
zerbitzu bat 
sortzea, ardura 
familiarrak 
dituztenek 
eskoletara joateko 
aukera izan 
dezaten. 
Haurtzaindegi 
zerbitzua 
boluntarioek eman 
litzakete, edo 
bestela, 
bertaratzen diren 
guztien artean 
elkartasunez.  

Gaztelaniazko 
maila altuko 
eta apaleko 
pertsonak. 

Udal 
espazioak. 

Ikasturtean 
zehar. 

7 
Euskara 
haurrengana 
hurbilduz. 

9 

Denbora libreko 
jarduerak 
antolatzea, euskara 
haur 
erdaldunengana 
hurbiltzeko, haur 
euskaldunekin 
harremanetan 
sartu ahal izate 
aldera. Gaztelania 
erabiliko litzateke, 
errazago ulertzeko, 
baina euskarak 
behar 
bezainbateko lekua 
izanen luke haurrek 
euskarari buruzko 
nozioak ikasteko.  

Haur 
euskaldunak 
eta erdaldunak. 

Espazio 
publikoak. 

Urtean 
zehar. 

8 
Ama hizkuntzak 
ikastea. 10 

Ama hizkuntza 
batzuetako klaseak 
ematea (arabiera, 
bulgariera, 
errumaniera, etab.) 
jatorri 
immigranteko 
haurrei.  

Atzerritar 
jatorriko familia 
immigratuetako 
haurrak. 

Udal 
espazioak. 

Urtean 
zehar.  
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Zk. IZENA HELBURUAK DESKRIBAPENA HARTZAILEAK 
GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

9 
Euskal 
kulturaren 
transmisioa. 

12 

Euskal kultura eta 
haren ohiturak 
jatorri imigranteko 
pertsonei edo hori 
kultura hori 
ezagutzen ez 
dutenei 
transmititzeko 
jarduera. 

Jatorri 
immigranteko 
pertsonak 
edota kultura 
hori zer den 
ezdakinetak. 

Udal 
espazioak. 

Urtean 
zehar. 

Iturria)(Geuk egina 
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Parte-hartze arloa 

46. Taula)(Ekintzen helburuak (Partaidetza) 

Zk. EKINTZEN HELBURUAK 

1 
Gizartearen partaide sustatzea, bai boluntarioen bidez, bai boluntarioak dituzten edo ez 
dituzten entitateen arteko harremanaren bidez (elkarteak, taldeak, etab.). 

2 
Pertsonen arteko, kulturen arteko eta belaunaldien arteko topaketak ahalbidetuko dituen 
leku bat moldatzea, egokia bai hirigintzaren aldetik, bai jarduerak egiteko, eta adierazpen 
askekoa.  

3 Herritarren eta udalbatzako alderdi politikoen arteko bilerak lortzea, herritarrei eragiten 
dizkieten gaiak aztertzeko eta era bateko zein besteko iritziak erkatzeko. 

4 Burlatako kultura guztien sozializazioa sustatzea kirolaren nahiz jarduera ludikoaren bidez.  

5 
Kulturarteko truke egiazko bat lortzea, Burlatako kulturarteko entitateen arteko lankidetza 
sustatuz.  

6 Burlatako kultur identitate guztien parte-hartzea lortzea.  

Iturria)(Geuk egina 

47. Taula)(Ekintzak (Parte-hartzea) 

Zk.  IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK 
GARAPEN 
LEKUAK  EGUTEGIA  

1 
Boluntariotza 
burtsa. 1 

Boluntariotza burtsa bat 
sortzea elkarteek eta 
taldeek boluntarioak 
eskatzeko aukera izan 
dezaten, hala unean 
uneko ekitaldietarako 
nola 
egunerokotasunerako, 
Udalak bultzatua, eta 
Udalaren eta elkarteen 
artean sare lana eginda. 

Elkarte 
guztietako 
boluntarioak 
eta 
boluntario 
izan 
daitezkeen 
pertsonak. 

Udal 
espazioa 
edo 
espazio 
pribatua. 

Urtean 
zehar. 

2 

Politikarien 
eta 
herritarren 
bilera. 

3 

Herritarren eta 
udalbatzako alderdi 
politikoen arteko bilerak 
herritarrei eragiten 
dizkieten gaiak aztertzeko 
eta era bateko zein 
besteko iritziak erkatzeko.  

Burlata, oro 
har.  

Udal 
esparrua. 

Urtean 
zehar. 



 

246)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Zk.  IZENA  HELBURUAK DESKRIBAPENA  HARTZAILEAK GARAPEN 
LEKUAK  

EGUTEGIA  

3 
Kultur 
trukaketa. 5 

Burlatako elkarteen 
arteko lankidetza 
bakoitzaren jarduerak 
trukatzeko eta ikasteko: 
dantzak, musikak, 
janariak, etab. 
Elkarteetakoak ez diren 
pertsonek ere parte hartu 
lezakete.  

Burlata, oro 
har. 

Udal 
espazioa 
edo 
espazio 
pribatua. 

Urtean 
zehar. 

4 

Bigarren 
eskuko 
merkatu 
txikia. 

6 

Bigarren eskuko merkatu 
txiki bat antolatzea 
Burlatako kultur 
identitate guztien arteko 
harremana trukearen 
bidez sustatzeko.  

Burlata, oro 
har. 

Udal 
espazioa. 

Urtean 
zehar. 

Iturria)(Geuk egina
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eranskinak)(material gehigarria 
Eranskina 1)(Harremanetan jarritako erakundeen zerrenda 
 

Nº ASOCIACIÓN / ENTIDAD 
1 APYMAS NOGALERA FEDERACIÓN 
2 ASOCIACIONES GITANAS GAZKALO: FEDERACIÓN 
3 A. (JUBILADOS) SAN JUAN 
4 A. A.C.N.A. 
5 A. ANTIGUOS DE BURLADA 
6 A. APROFENA 
7 A. COBANA 
8 A. CULTURAL BAEZA 
9 A. DE NIGERIA 

10 A. DE VECINOS ERRIPAGAÑA 
11 A. DESENFOQUE 
12 A.E.K. 
13 A. FLOR DE ÁFRICA 
14 A. INTEGRACIÓN SIN FRONTERAS 
15 A. LA CAMPANA  
16 A. LA TERANGA 
17 A. LAGUNDU ARAKIL 
18 A. LARRATZ DANTZARI TALDEA 
19 A. MALIENSE 
20 A. MUJ. DE NUESTRO PUEBLO 
21 A. NYO MOYE KAFO 
22 A. PENSIONISTAS AROA 
23 A. VIRGEN DEL CISNE 
24 A. DE ANTIGUOS DE BURLADA: BARRACHICHAR 
25 ALEGRÍAS DE BURLADA 
26 APYMA AMOR DE DIOS 
27 APYMA ASKATASUNA 
28 APYMA ERMITABERRI 
29 APYMA HILARIÓN ESLAVA 
30 APYMA IBAIALDE 
31 APYMA IRABIA 
32 APYMA NOTRE DAME 
33 APYMA REGINA PACIS 
34 ATENCIÓN A LA MUJER (SALUD) 
35 ATENCIÓN PRIMARIA SALUD 
36 ATENCIÓN SALUD MENTAL 
37 AY. ALCALDE C.B. / B.A. 
38 AY. BIBLIOTECA INFANTIL 
39 AY. BILBIOTECA ADULTOS 
40 AY. Concejal BILDU cutura y euskera 
41 AY. Concejal BILDU, serv. Sociales 
42 AY. Concejal BILDU, teniente alcalde; participación ciudadana, juventud 
43 AY. Concejal BILDU. Comercio y delegado Centro Mun. de mayores 
44 AY. Concejal BILDU. Educación y escuela infantil 
45 AY. Concejal C.B. / B.A. Deportes 
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Nº ASOCIACIÓN / ENTIDAD 
46 AY. Concejal C.B. / B.A. Igualdad 
47 AY. Concejal C.B. / B.A. Obras 
48 AY. Concejal C.B. / B.A. Diversidad cultural y migración. 
49 AY. Concejal I.U. 
50 AY. Concejal PSN 
51 AY. Concejal U.P.N. 
52 AY. Escuela de Música Hilarión Eslava 
53 AY. GAZTELEKU 
54 AY. JEFE POLICÍA 
55 AY. LUDOTECA 
56 AY. PATR. CULTURA. 
57 AY. PATR. D. coordinador deportivo 
58 AY. PATR. D. gerente (piscinas) 
59 AY. PATR. D. respon. Instalaciones 
60 AY. PATR. DEPORTES 
61 AY. SER. SOCIALES 
62 AY. T.S. DIVERSIDAD Y MIGRACIÓN 
63 AY. TE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
64 AY. TE EUSKERA 
65 AY. TE IGUALDAD 
66 AY. TE VIVIENDA 
67 AYTO EDUC. LUDOTECA MUNICIPAL 
68 BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE BURLADA y txaranga TXOGARIMA 
69 BURLATA HERRIKO GAITEROAK 
70 BURLATAKO TXISTULARIAK 
71 CÁRITAS SAN BLAS 
72 CÁRITAS SAN JUAN 
73 CENTRO DE MAYORES 
74 COL. AMOR DE DIOS (primaria). Combinado con Regina Pacis (secunda.) 
75 COL. IRABIA 
76 COL. NOTRE DAME 
77 COL. P.  ERMITABERRI 
78 COL. P. HILARIÓN ESLAVA 
79 COL. REGINA PACIS (secundaria) combinado con Amor de Dios (primaria) 
80 COMPARSA DE GIGANTES 
81 COORDINADORA ALFAB. EUSKERA 
82 CORAL SAN BLAS 
83 CORAL SAN JUAN 
84 CORO ROCIERO 
85 CRUZ ROJA BURLADA 
86 DEP. BALONCESTO BURLADA 
87 DEP. NATACIÓN BURLADA 
88 DEP. PELOTA ZUGARRALDE 
89 DEP: ATLETISMO 
90 DEP: ATLETISMO 
91 DEP: BURLATAKO FÚTBOL ESKOLA 
92 DEP: CULB DEPORTIVO ARGA 
93 DEP: GIMNÁSTICO IBAIALDE 
94 DEP: LUCHA Y YUDO BURLADA 
95 DEP: MALKAITZ ESKUBALOIA 
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Nº ASOCIACIÓN / ENTIDAD 
96 DEP: U.C.D. BURGALES 
97 E. P. DIV. Y TÉCNICA DIVERSIDAD 
98 E. PROMOTOR DIVERSIDAD 
99 ESC. INFANTIL EGUNSENTI 

100 ESC. INFANTIL MUNICIPAL: E. KAMIRA 
101 ESC. PRIVADA INFANTIL DUMBO 
102 ESC. PRIVADA INFANTIL PRINCIPITO 
103 F.P.: CENTRO INTEGRADO BURLADA FORMACIÓN PROFESIONAL 
104 I.E.S. IBAIALDE 
105 I.E.S. ASKATASUNA 
106 INDEPEND. SECCIÓN DIVERSIDAD 
107 JUV. A. DISFROUND 
108 JUV. A. HIRI BIRIKA 
109 JUV. A. ZAGALES 
110 JUV. GAZTE MUGIMENDU 
111 JUV: A. KLIK ELKARTEA 
112 JUV: A. LA MOREA 
113 JUV: CRUZ ROJA JUVENTUD BURLADA 
114 JUV: GAZTELEKU 
115 LARRATZ DANTZARI TALDEA 
116 MEDICUS MUNDI 
117 PEÑA ALDABEA 
118 PEÑA EUSKALERRIA 
119 PEÑA KARRIKAGOITI 
120 PLAT. AFECTADOS POR LA CRISIS 
121 RED DE BUEN TRATO INFANTIL 
122 SOC. CULT. AXULAR 
123 SOLIDARIOS CON ARUA 
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Eranskina 2)(Bertako helduen eztabaida taldean aritzeko aukeratuekin harremanetan jartzeko erabilitako 
aurkezpen testua 

 

 
  

 

 
BurladaCon)(vive  
Burlatanelkar)(bizi 

 

Texto para introducir los encuentros a personas seleccionadas 
 
 
Se está llevando a cabo un estudio sobre Burlada. Estamos buscando a 
personas con diferentes perfiles que estén dispuestas a darnos su 
visión particular sobre este tema. Para ello, se realizará un 
encuentro el día 4 de oct ubr e, a las 17. 00hs ó 19. 00hs horas en el 
Pal acet e de Bur l ada. La duración estimada del encuentro será de una 
hora y media aproximadamente. Posteriormente habrá un aperitivo con 
las personas participantes. Se ruega puntualidad.    
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Eranskina 3)(Gazteen eztabaida taldean aritzeko baimen eredua 
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Eranskina 4)(Galdetegia gazteleraz 
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Eranskina 4)(Galdetegia gazteleraz 
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Eranskina 4)(Galdetegia gazteleraz 
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Eranskina 4)(Galdetegia gazteleraz 
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Eranskina 4)(Galdetegia gazteleraz 
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Eranskina 4)(Galdetegia gazteleraz 
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Eranskina 5)(Galdetegia euskaraz 
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Eranskina 5)(Galdetegia euskaraz 
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Eranskina 5)(Galdetegia euskaraz 
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Eranskina 5)(Galdetegia euskaraz 
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Eranskina 5)(Galdetegia euskaraz 
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Eranskina 5)(Galdetegia euskaraz 
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Eranskina 6)(Inkestatzaileen formakuntza saiorako erabilitako aurkezpena 

 

 

  

  

    

    

    

    

   

Burladacon)(vive
Burlatanelkar)(bizi

FORMACIÓN DE ENCUESTADORES/AS
INKESTATZAILEEN FORMAKUNTZA
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Eranskina 7)(Inkestatzaileei banatutako profilen adibidea 

 

Burladacon)(vive 
Burlatanelkar)(bizi 

 

PERFILES PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO 

POBLACIÓN NAVARRA-ESTADO  

(QUE NO ES DE ORIGEN EXTRANJERO) 

 

Edad 
Sexo 

Hombre Mujer 

16 a 29 1 1 

30 a 44 1 2 

45 a 64 2 2 

Más de 65 0 1 
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Eranskina 8)(Inkestatzaileei emandako aurkezpen gida (gazteleraz) 

 

 

 

 

 



 

eranskinak)(material gehigarria)(281 

Eranskina 9)(Inkestatzaileei emandako aurkezpen gida (euskaraz) 
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Eranskina 10)(AMIA teknikaren bidez jasotako emaitzak 
 

ÁMBITOS ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS PROPUESTAS 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

PRESENTE 
Fortalezas-capacidades 

PRESENTE 
Debilidades-barreras 

 Más recursos, mejor 
gestión y distribución. 

 Tener todos los servicios  
 Ayuntamiento propio 

que conoce las 
necesidades de los 
ciudadanos/as.  

 Pequeño. 
 Utilización generalizada 

de los servicios sanitarios 
públicos. Universal. 

 Ayuntamiento: vivienda 
en alquiler con persona 
de referencia, más 
personalizado, no 
centralizado en zonas.  

 Falta de recursos, 
saturación de los 
Servicios sociales y otros. 

 Dificultades 
administrativas.  

FUTURO  
Oportunidades-posibilidades 

FUTURO 
Amenazas-riesgos 

 Personas de diferentes 
etnias accediendo a 
empleos con 
reconocimiento. 

 ¿Se elige Burlada para 
vivir? No hay vivienda en 
alquiler.  

    

ÁMBITOS ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS PROPUESTAS 

RELACIONES 
SOCIALES 

PRESENTE 
Fortalezas-capacidades 

PRESENTE 
Debilidades-barreras 

 Crear espacios de interés 
común.  

 Conocimiento de 
diferentes clases de 
culturas.  

 Facilitar un buen 
contacto de presentación 
entre usuarios de 
diferentes servicios que 
presta a personas 
emigrantes.  

 Buscar nexo entre los 
diferentes centros 
educativos 
independientemente de 
su línea. 

 Presencia de diversidad, 
históricamente. 
Importante movimiento 
social y asociativo 
popular.  

 Pluralidad lingüística.  
 Localidad que por nº de 

habitantes y tipologías 
permite el conocimiento 
entre vecinos y vecinas.  

 Composición 
sociológica/convivencia 
de clase/barrio obrero.  

 Cohesión social. 

 Inestabilidad del 
movimiento asociativo 
migrante.  

 Dos fuertes impactos 
migratorios que no 
vinieron acompañados 
de dotación de recursos 
e infraestructuras 
(planificación urbana, 
etc.).  

 "Competencia por 
recursos" entre personas 
en dificultades.  

 Control social / 
fiscalización.  

 Desigualdad de género 
con diferentes 
manifestaciones.  
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ÁMBITOS ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS PROPUESTAS 

FUTURO  
Oportunidades-posibilidades 

FUTURO 
Amenazas-riesgos 

 Creación del área de 
Diversidad.  

 Estudio de la convivencia 
en Burlada.  

 Sección. 

 Miedo a lo diferente / al 
pobre.  

 Diferentes usos del 
espacio.  

 Aumento de prejuicios / 
estereotipo sobre la 
población musulmana / 
islamofobia. 

    

ÁMBITOS ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS PROPUESTAS 

CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL 

PRESENTE 
Fortalezas-capacidades 

PRESENTE 
Debilidades-barreras 

 Generar encuentro, 
actividades de relación. 

 

 No hay conflictos porque 
no hay convivencia.  

 No hay comportamientos 
racistas.  

 Desde el ayuntamiento 
hay interés en trabajar el 
tema: ludoteca, sección 
ciudadanía. 

 Personas de diferentes 
orígenes.  

 Sociedad acogedora, con 
una historia propia 
migratoria.  

 Existe arraigo 
mayoritario.  

 Presencia de diversidad 
cultural en el ámbito 
festivo. 

 Buena acogida 

 La convivencia entre los 
diferentes es escasa. Hay 
relación, dificultad en 
espacios más abiertos.  

 Miedo al rechazo.  
 Con el salto generacional 

hay una mayor difusión 
de rumores.  

 Se da un rechazo porque 
se piensa que la gente de 
fuera copa todas las 
ayudas en detrimento de 
la gente de aquí. 

FUTURO  
Oportunidades-posibilidades 

FUTURO 
Amenazas-riesgos 

 El estudio: creemos que 
es una oportunidad para 
mejorar. 

 La participación de la 
ciudadanía hace pensar 
que este tema es de 
interés. 

 Si el aspecto económico 
empeora puede ser el 
detonante de una 
convivencia conflictiva.  

 Poca relación entre 
colectivos, más 
coexistencia que 
convivencia. 



 

284)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

ÁMBITOS ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS PROPUESTAS 

COMERCIO  

PRESENTE 
Fortalezas-capacidades 

PRESENTE 
Debilidades-barreras 

PRESENTE 
Propuestas presentes 

 Variedad de comercios. 
 Supervivencia de parte 

del comercio local. 

 Grandes superficies 
cercanas.  

FUTURO  
Oportunidades-posibilidades 

FUTURO 
Amenazas-riesgos 

FUTURO 
Propuestas futuras 

   

    

ÁMBITOS ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS PROPUESTAS 

ÁMBITO 
POLÍTICO 

PRESENTE 
Fortalezas-capacidades 

PRESENTE 
Debilidades-barreras 

 Conocimiento de otras 
culturas.                                   

 Sensibilización. 
 

 Ayuntamiento variopinto 
 Presencia de incidencia 

política en el municipio. 
 Intereses políticos. 

FUTURO  
Oportunidades-posibilidades 

FUTURO 
Amenazas-riesgos 

  

    

ÁMBITOS ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS PROPUESTAS 

ÁMBITO 
EDUCATIVO 

PRESENTE 
Fortalezas-capacidades 

PRESENTE 
Debilidades-barreras 

 Modelos con euskera 
como asignatura.     

 Fomentar acceso a 
modelo D entra la 
población de origen no 
autóctono.                                      

 Generar posibilidades 
para el acceso a la 
Educación para todas las 
personas.  

 
 

 Centralización en tres 
centros (Amor de Dios, 
Hilarión Eslava, Ibaialde). 

FUTURO  
Oportunidades-posibilidades 

FUTURO 
Amenazas-riesgos 
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Eranskina 11)(Talde irekia iragartzeko kartela 
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Eranskina 12)(Talde irekiaren emaitzak 
 

 

  

ASPECTOS POSITIVOS (+) 

 Burlada está formada por emigrantes, de otras localidades navarras, de otras 
autonomías y ahora de otros países. 

 Existe un importante movimiento asociativo y popular. Las fiestas, Burlatako eguna,… 

 Burlata es un pueblo de clase trabajadora y esa conciencia de clase es un factor 
positivo. 

 Existe una disposición favorable hacia la convivencia. 

 Burlata es diversa desde siempre, no solo con personas extranjeras sino también del 
Estado y junto al pueblo gitano. 

 Burlata cuenta con servicios públicos educativos (centros escolares, deportivos, 
ludotecas, gazteleku,…) donde se convive sobre todo niños y niñas 

 Ludoteca. Convivencia. 

 Centro de mayores. Bar. 

 Nivel social parecido. Burlada. 

 Parque infantil. Parrita. 

 Parque municipal. 

 En la iglesia, salida de la parroquia. 

 Pueblo tranquilo. Acogedor. Servicios completos. 

 Trabajo en pro de la convivencia, cursos de castellano, ayudas sociales, médicos… 

 Actividad deportiva diversa. 

 El tamaño del pueblo favorece que nos conozcamos. Cómodo y seguro para vivir. 

 Este proceso que está en marcha. Este Ayuntamiento. Área de diversidad. 

 El hecho de que haya tanta diversidad y que la mayoría seamos de fuera. 

 Gente de Burlada que ha vivido en países donde vienen inmigrantes y que puedan 
hacer de enlace con ellos. 

 Mucha diversidad de orígenes. 

 La gente de Burlada tiende a “Escuchar” y “Acoger”. 

 Hay una vida tranquila que propicia el encuentro. 

 El ser un pueblo con servicios favorece la proximidad entre las personas. 

 Acogida buena en las casas, el trabajo, en la calle, en el bar… 

 Ubicación del pueblo. Lo hace atractivo por su cercanía a Pamplona. 

 Tamaño del pueblo. Permite que haya mucha gente de distintos orígenes. 
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ASPECTOS NEGATIVOS (-) 

 Distintos grupos culturales ideológicos, nos respetamos pero no interaccionamos. 

 Prejuicios por el origen. Se juzgan más severamente las acciones de los y las de fuera. 

 El hecho de que haya tanta diversidad. 

 Las diferencias culturales pueden ocasionar conflictos. 

 Las crisis llevan a culpabilizar a las últimas personas que han llegado. 

 Por falta de información la gente nueva tiende a cerrarse en grupos pequeños. 

 Desconfianza hacia las personas que vienen de fuera (rumores, estereotipos, etc.). 

 Clichés, estereotipos que tenemos en general: los latinos, los rumanos, etc. 

 No tener papeles. No se pueden relacionar por miedo. Aislamiento. 

 Nuestra forma de asociarnos en cuadrillas. 

 Grupos o cuadrillas diferenciados por países de origen y también por motivos socio-
económicos o culturales. 

 Con la crisis económica ha crecido el rechazo a las personas extranjeras. 

 Los/as “nativos/as” somos un poco cerrados/as. 

 Falta de conocimiento mutuo (culturas). 

 Cerrados. Sociedades. Migrantes. 

 Separación euskera y castellano. 

 Hay miedo a lo desconocido, lo que limita la convivencia. 

 Los diferentes grupos de origen no se mezclan entre ellos. 

PROPUESTAS () 

 Crear espacios de encuentro para convivir: Deportes, Culturales, Gastronómicos. 

 Actividades y fiestas conjuntas. Un espacio, dos escenarios. 

 Centros compartidos. 

 Realizar actividades deportivas conjuntas. 

 Crear dinámicas que inviten a participar. Salidas, actividades desde el Ayuntamiento. 

 Espacios en fiestas, Casa Cultura, Biblioteca, Centro juvenil. Preparando programa 
fiestas. 

 Informar sobre la existencia del euskera y fomentar su aprendizaje niños/as. 

 Generar puntos de encuentro culturales y deportivos. 

 Acompañadores, facilitadores. Favorecer el uso de los espacios. 

 Espacio calderetes en fiestas. Intercambiar gastronomías y relaciones. 

 Hacer el esfuerzo de acoger a las personas que llegan nuevas. 

 Personas que han llegado antes compartan su experiencia (Andalucía…). 

 Crear espacios de encuentro para escuchar y conocer. 

 Trabajo educativo, trabajo con la población. 

 Mejorar/ampliar espacios de convivencia para conocimiento mutuo. 

 Crear espacios comunes. ¿Qué espacios? ¿Cómo crearlo-construirlo? 

 Difusión de estudios sobre inmigración para contraponer a opiniones xenófobas. 

 Acceso gratuito a lengua y cultura vasca básica. 

 Trabajar el mutuo conocimiento y reconocimiento. 

 Compartir para aprender unas culturas de otras. Ejemplo: puntualidad, estrés… 

 Crear círculos de relación en torno a grupos de deporte, etc. 
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Eranskina 13)(World kafean erabilitako materialaren adibidea 
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Eranskina 14)(World Kafeko emaitzen adibidea 

 

Burlatako Gazteak – Jóvenes de Burlada 
 

Fortalezas 
 

- Espacios públicos adecuados para el ocio: parques, plazas, canchas. Los más jóvenes los 
usan y juegan, y se relacionan en esos espacios. 

- Gaztetxe: es un espacio positivo para la convivencia, porque entran bastante juventud de 
muchos tipos, de diferentes culturas, y ahí se relacionan, hablan, y se juntan para hacer 
actividades. *[No había consenso sobre esta percepción] 

- Colegios: excepto en los centros con modelo D, los centros educativos facilitan que se 
conozcan y relacionen personas de diferentes orígenes y culturas, y que lo hagan con 
naturalidad y sin distinguirse ni separarse en grupos por culturas.  

- Los más jóvenes: cuadrillas mixtas; sienten que hacen amistades con facilidad, que sus 
grupos y cuadrillas no son cerrados, sino flexibles y amplios. Percepción de que hay 
numerosas cuadrillas formadas por personas de diversos orígenes y culturas.  

- Deporte: es una actividad que reúne mucha gente diversa, participan personas de diferentes 
culturas y además facilita las relaciones (como por ejemplo el balonmano), no sólo en el 
interior del equipo, sino también con personas de otros equipos (aunque compitan). Se ve 
como una actividad con potencial para la convivencia intercultural.  

- Actividades extraescolares y de ocio: se ven como espacios donde la gente se puede 
conocer y relacionarse, y que reúne personas de diversas culturas. 

- Se valora positivamente una iniciativa que realizó el Ayuntamiento para que las personas 
inmigradas practiquen el castellano y lo mejoren en grupos de conversación con gente 
autóctona; se valora especialmente que en esos grupos también se enseñaban palabras y 
expresiones básicas en euskera para familiarizarse con el idioma y facilitar la comunicación 
más básica. Se propone que se repita, pero siempre que haya personas autóctonas, porque 
la crítica a los servicios/cursos para aprender el castellano es que normalmente sólo reúnen 
gente extranjera.  

- Se valoran positivamente las iniciativas de organizaciones de voluntariado, como Cruz Roja, 
que organiza eventos como fiestas, calderetes, que permiten participar de forma festiva a 
personas de Burlada de culturas diversas. Personas extranjeras en el grupo valoran la 
oportunidad que ofrece de conocer gente y entablar relación. Este tipo de celebraciones 
tienen potencial. También la oferta cultural de conciertos y otras actuaciones que incluyen 
culturas diferentes. 

- Desde la perspectiva de las personas extranjeras, en Burlada han podido encontrar personas 
que les ayudan con el idioma, que les ayudan a encontrar trabajo o les buscan información 
o les leen el periódico (dueños de comercios, de cafeterías). Y se percibe un ambiente 
acogedor, ya que sienten que pueden ser como son, decir lo que piensan o hacer lo que 
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quieran sin que se les juzgue rápida o duramente (es más fácil ser como quieren ser aquí 
que en su país). 23 

5 fortalezas más importantes 
 

1- Deportes como actividad con mucho potencial para la convivencia 
2- Centros escolares en castellano (realidades diversas y existen relaciones, y se puede trabajar 

ahí para mejorar 
3- Existen lugares públicos adecuados para el ocio y la convivencia (sobre todo en opinión de 

los más jóvenes). Se podrían potenciar. 
4- Lugares como el Gaztetxe, espacios donde hay asociaciones y movimientos juveniles, 

permiten la convivencia intercultural (se podrían potenciar) 
5- Eventos y celebraciones culturales realizadas por asociaciones de Burlata que facilitan la 

relación entre personas de diferentes culturas 

 

Debilidades 
 

- Relaciones en cuadrilla: se establecen grupos de amistades muy cerrados (o que se hacen 
más cerrados conforme la gente se hace mayor). Es difícil entablar relación con otros grupos 
o personas, o que la cuadrilla se abra a más gente. Se ve que otros grupos, como personas 
de Latinoamérica, tienen una forma de relacionarse y de disfrutar del ocio más comunitaria 
(no en pequeños grupos cerrados). Es algo positivo que no se suele ver ni valorar por parte 
de las personas autóctonas. 

- Creen que nos cuesta a todos relacionarse con gente de otras culturas. La gente 
desconocida, y especialmente la gente desconocida de otra cultura/origen se ve como lejana 
o quizás peligrosa (prejuicios). 

- Las actividades que se ofertan en Burlata son insuficientes, y las que hay no se enfocan a 
promover la participación diversa. Faltan más propuestas y sobre todo que se hagan en 
diversidad. Creen que cuando se participa en actividades se hace de forma segregada y que 
hay estereotipos y prejuicios: un “tipo de gente” se apunta a un “tipo de cosas”, etc. Entre 
autóctonos y entre extranjeros, y entre todas las culturas existen estas percepciones. 

- La ideología o identidades de la gente también es un obstáculo a veces para relacionarse o 
tener disposición a conocerse o participar juntos en cosas, también entre gente de Burlada, 
por ejemplo, con el tema del euskera. 

- Burlata es un pueblo grande, y aunque esto permite que viva gente muy diferente (que es 
bueno) también dificulta que haya relación entre personas y grupos. Resulta difícil tener 
oportunidad o dar el paso de conocer personas de otras culturas. La gente se dispersa y se 
segrega en zonas diferentes, o hacen uso segregado de espacios según el momento del día 
y de la semana (canchas y asadores, Plaza Nueva, etc.). Pasa también con determinadas 
calles y bares. Hasta en las piscinas, dicen, se está de forma separada. 

                                                           
23 Dos de las personas que había en este grupo no viven en Burlata o no viven siempre. Una chica es de Uharte, 
aunque tiene amigas en Burlata y pasa tiempo aquí; otro chico vive, además de en Burlata, en un barrio de Iruña y no 
va al colegio en Burlata, pero tiene grupo de amistades y equipo deportivo en el pueblo.  
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- Gazteleku: no es mal lugar para poder reunirse y relacionarse gente muy diversa, pero suele 
haber gente “problemática” y conflictos. Esto hace que determinados grupos del pueblo no 
quieran ir (o no quieran ir si está determinada gente). Faltas de respeto que dificultan la 
convivencia. Se percibe que determinadas etnias, por sus estilos de relacionarse, son más 
cerradas y reacias a abrirse a otras culturas, como las personas de etnia gitana.  

- Cuando existe diversidad de gente de diferentes culturas es difícil gestionarla. Suelen surgir 
discusiones o conflictos por cuestiones como valores importantes. Ha salido el ejemplo de 
los temas de género y la libertad de las mujeres, que no se entiende igual en todas las 
culturas, pero que en espacios de convivencia entre jóvenes es un valor de referencia, y que 
no es fácil de trasladar y compartir. 

- Con frecuencia, creen, los conflictos y problemas vienen por razones que no tienen que ver 
con lo cultural, sino con las dificultades socioeconómicas de determinados jóvenes y con 
problemas familiares. Se tiende a asociar con aspectos culturales, pero hay problemas 
económicos y sociales de fondo. 

- Modelo lingüístico: el modelo D segrega a los autóctonos del resto, impide la diversidad 
intercultural. Se acepta como un hecho evidente. Creen que después es más difícil ya 
conocer y abrirse a otras personas de otras culturas/identidades. 

- No hay muchas cuadrillas mixtas, donde haya personas de orígenes o culturas diferentes.  
- Faltan espacios o actividades que impulsen específicamente la diversidad. 

 

5 debilidades más importantes 
 

1- Falta de espacios y de actividades orientada a promover la diversidad, en la participación y 
en lo que ofrecen. 

2- Estilo de relación en cuadrillas, poca disposición a abrirse. 
3- Prejuicios y estereotipos sobre personas de culturas y orígenes diferentes, sobre todo desde 

la postura de la gente autóctona, pero también por parte de algunos grupos con otras 
culturas. 

4- Modelo D/Segregación desde la infancia 
5- Dificultad de gestionar la diversidad (cómo llegar al consenso sobre mínimos para la 

convivencia). 

 

Propuestas 
 

- Centro comunitario que aglutine los movimientos asociativos del pueblo, tanto de gente 
autóctona como de gente de otros orígenes o de otras culturas. Permitiría coordinarse, 
conocerse, pero también aprender a trabajar conjuntamente en la gestión del espacio y de 
su uso. Sería una vía para intervenir de forma transversal en muchos ámbitos y problemas 
del pueblo, podría articular muchas otras propuestas y estrategias. 

- Más oferta de actividades donde participen todas las culturas, y que se oriente a una 
participación diversa, porque de forma natural no se da. Por ejemplo, en el patronato. 
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o Deportes: ir a hablar con asociaciones de otras culturas, o grupos de personas en 
diferentes lugares de Burlada, para conocer qué deportes practican, y poder ofrecer 
espacios o actividades deportivas que no son habituales aquí (incluir esos grupos en 
el diseño de programaciones; explorar por redes asociativas si hay personas 
suficientes interesadas en actividades o deportes de otras culturas). Ejemplos: 
beisbol (ya se practica), pero hay otros, como el criquet, que hay gente de Burlada 
que lo practica. 

o Actividades culturales que estén más asociadas a otras personas, pero ofrecerlas 
para que sean interesantes para todo el mundo, y se relacione la gente a través de 
esas actividades. 

- Música: en eventos, pero también en cursos, talleres o actividades que permitan 
intercambiar, oír, conocer o explorar de forma conjunta estilos diferentes. Impulsar espacios 
de ensayo y también de grabación para crear conjuntamente (idea de grabar una canción 
de la diversidad de Burlada mezclando formas y estilos). 

- Facilitar desde las instituciones públicas el acceso de personas con dificultades económicas 
a todas las actividades de ocio, cultura, sociales, etc. Ejemplos: piscinas, deportes, 
extraescolares, etc. 

- Traducir a otros idiomas con presencia importante en Burlada los letreros, señales e 
información importante, sobre todo en centros de servicio público. 

- Fiestas de Burlata más incluyentes. Fiesta como actividad que gusta a todo el mundo. 
Proponen introducir en el programa de fiestas convivencia de actos relacionados con 
diferentes culturas en el mismo espacio. Que participen asociaciones de diferentes culturas 
en la preparación y en el programa, traducir el programa a otros idiomas. 

o Desde los colectivos del pueblo, en las txosnas, también se puede hacer lo mismo, 
o tomar el ejemplo de la iniciativa NOLA, donde organizan fiestas en torno a la 
música, con la participación de diferentes personas de diversas culturas que hacen 
música en el pueblo. 

5 propuestas más importantes 

 

1- Centro comunitario: a través de este, muchas de las otras propuestas se pueden ir 
desarrollando. 

2- Facilitar acceso a actividades para gente con dificultades económica. 
3- Fomentar oferta de actividades orientadas a la participación de personas de diferentes 

culturas (deportes, actividades), en la difusión, en el tipo de cosas que se ofertan, en las 
ayudas para apuntarse. 

4- Traducir información importante en carteles y paneles a otros idiomas. 
5- Fiestas más diversas e incluyentes, más participativas. 
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Eranskina 15)(Emaitzen aurkezpen publikoa iragartzeko kartela 
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Eranskina 16)(Partaideei emandako ziurtagiri eredua 
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Eranskina 17)(Burlatako informazio boletinean argitaratutako emaitzen laburpena (gazteleraz) 
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Eranskina 18)(Burlatako informazio boletinean argitaratutako emaitzen laburpena (euskaraz) 
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Eranskina 19)(Burlatan bizitzeaz gehien gustatzen zaidana 
 

LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 
EN PRIMER LUGAR  

Tranquilidad, ambiente tranquilo, es un  lugar tranquilo, tranquilo, lasaia da 42 

Que tiene los hijos, mi pareja es de Burlada, cerca a toda la familia y amigos, 
conozco a la gente, las relaciones (cuadrilla), conozco a mucha gente, por estar 
cerca de mi hijo, conocer a la gente, que conoce a toda la gente, familia, su 
familia ha vivido aquí siempre, lagunekin egotea, amigos, conozco a todo el 
mundo, tengo familia y conocidos, lagun taldea, nos conocemos la mayoría, 
tenemos el grupo de amigos los niños y nosotros, mi hijo tiene aquí los 
amiguicos, todos los amigos están aquí, la cuadrilla y la bajera 

28 

Cerca de Pamplona y transporte, está todo cerca, Pamplona cerca, cercanía, 
cerca de la naturaleza, bien comunicado, Burlatako kokapena Iruñetik gertu 
egotea, cercanía a mi centro de trabajo, gauza guztietatik (dendak, hospital,…) 
hurbil dago, enseguida llegas a cualquier sitio, kokapena (Irunerrian), está cerca 
del centro 

17 

Servicios de una ciudad en un pueblo, hay de todo, servicios, todo tipo de 
servicios, acceso a los servicios es fácil y rápido, servicio sanitario, zerbitzuak,  
zerbitzu eta instalazio  askorekin, pueblo grande con servicios, tiene varios 
centros escolares, dituen zerbitzuak (igerilekua, liburutegia, osasun zentroa, 
dendak, kirol zerbitzuak), tiene  de todo sin tener que estar en el centro, 
tenemos todo lo que hay en el centro pero no con tanta gente 

16 

La gente, jendea 13 

Ambiente acogedor, gente buena, harremanak, la gente se llevan muy bien, 
gente abierta y simpática, proximidad de la gente, giroa ona da, harremanak 
dago adin ezberdineko pertsonen artean, buena convivencia, el trato  que hay, 
no hay discriminación, convivencia, kuadrilen arteko harremanak, está a gusto 
con la gente que le rodea, nos ayudamos y respetamos 

13 

Ambiente, ambiente que hay, el ambiente entre los que se sienten burladeses, 
el buen ambiente entre la juventud, buen ambiente, ambiente del fin de semana 

12 

Todo, todo por donde quiera que vayas, le gusta todo, estoy a gusto con todo 12 

Que estoy hecha a esto, se siente cómodo, pues es mi pueblo donde he vivido 
siempre, está bien, llevo aquí toda la vida, para mí es el barrio de toda la vida, 
estoy muy agusto, llevo toda la vida aquí, llevo aquí desde siempre 

11 

Parque Uranga, Uranga parkea, verde para pasear, el paseo del Arga, parques, 
mucho parque para los niños 

9 

Que es pequeño y conozco todo, pequeño, es un pueblo, herria txikiak  dela, 
que no haya mucha gente, tamaño del pueblo, Es un buen pueblo, es todo como  
un pueblo 

8 

Mucho comercio, hay mucho comercio, hay tiendas, tiendas (mercería y 
supermercado), hay bastantes tiendas y supermercados 

5 

Actividades culturales 3 

Nada 3 
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LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 

Muchas cosas, denetarik dagoela 2 

La verdad es que es un barrio muy completo, tengo todo lo que necesito aquí 2 

Echar la partida 1 

Posibilidad de practicar deporte 1 

Estoy bien (cole, piso) 1 

Zona nueva 1 

Las mujeres 1 

Me recuerda a Curichiba 1 

No hay mucho que me guste 1 

Askatasuna 1 

Calle Mayor 1 

Une honetan udalbatza aurrerakoia 1 

Lo conozco todo 1 

Conozco el barrio desde siempre 1 

Todo funciona bien aquí 1 

Vivo bien en casa de mis padres 1 

Hay trabajo 1 

Hay  ayudas para mi familia 1 

Hay aparcamiento 1 

No me conoce nadie 1 

Vistas preciosas 1 

LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 
EN SEGUNDO LUGAR  

Kokapena, Pamplona cerca, buena comunicación con la ciudad, cerca de 
Pamplona, bien comunicado, Iruñetik hurbil dagoela, tienes todo cerca, 
cercano transporte público, transporte para Pamplona, Iruñerriko 
hurbiltasuna, está cerca del centro, 

22 

Familia cerca, los amigos y mis amigos viven aquí, mi hija tiene aquí el grupo 
de amigos, amistades, amigos del marido, está mi gente, casi toda mi familia 
vive ahí, familia cerca, nos juntamos, amistades, tengo amistades, sus amigos 
están aquí, Jendea, gente/amigos 

18 

Es un pueblo con servicios suficientes para vivir cómodamente, tiene todos los 
servicios, tiene de todo, zerbitzu publikoak, hay de todo a mano, servicios 
básicos bien, hay de todo, los servicios, Servicios muy buenos de autobuses, 
centros de salud, tenemos todos los servicios en el mismo sitio y no hace falta 
moverse más que para trabajar, hay de todo, no hace falta ir a Pamplona, 
Tiene de todo 

14 

La amabilidad, el trato entre las personas, buena gente, gente amable y 
abierta,  buena convivencia, buen rollo, las relaciones con los vecinos son muy 
buenas, gente muy cordial y amable, es un barrio acogedor, la gente es buena 

12 
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LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 

Paseo del Arga, parque Uranga, la plaza estupenda, Argako ibilbidea, tienes 
zonas verdes, La Nogalera, zonas y espacios verdes, parques, hay bastantes 
plazas 

11 

Tranquilidad, tranquilo 5 

Que le dan la pensión, ayudas que dan, la gente me ha ayudado 4 

Ambiente, hay  muy buen ambiente 4 

Seguridad, seguro 4 

Piscina, igerilekua, carpas deportivas 4 

Todo está bien, es completo, está muy bien, es un buen barrio para vivir 4 

Comodidad, es cómodo para vivir 3 

Muchas actividades, hay cosas para hacer, actividades culturales 3 

Todo 2 

Menos tráfico, no hay zona azul 2 

Tiene algo de pueblo, el pueblo 2 

Es mi pueblo, conozco todo esto de pequeña 2 

Estudio español en Burlada 1 

Más unión 1 

Conozco funcionamiento 1 

Grande, anonimato 1 

Honradez 1 

El clima 1 

D eredua dago 1 

La limpieza que tiene 1 

Ir de bares de vez en cuando 1 

Hay trabajo 1 

Buen transporte urbano 1 

Las fiestas 1 

La gente de fuera 1 

Lo imprescindible está aquí 1 

Tiene muchos supermercados 1 

Buenas infraestructuras 1 

LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 
EN TERCER LUGAR  

Cercanía con Pamplona, la ubicación próxima a Pamplona, está cerca de 
Pamplona, muy bien comunicada con Pamplona y otros, bien conectado, 
distancia con Pamplona, accesibilidad, todo cerca 

13 

Tiene servicios, servicios, hay todos los servicios, ditugun zerbitzuak, servicios 
públicos, buenos servicios, transporte bueno, servicios sociales te prestan 
mucha ayuda, tiene de todo, hay servicios para niños y jóvenes 

11 

Familia, mucha gente conocida y la familia, tengo amistades 6 

Pueblo tranquilo, es tranquilo 5 
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LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 

Ambiente, giroa, la gente agradable, la gente, no hay problema con la gente, 
me llevo muy bien con la gente 

5 

Los paseos y zonas verdes, Arga ibaiaren ibilbidea, campo 3 

Es más pequeño que Pamplona, que no hay mucha gente, no aglomeración 3 

La tranquilidad, es un lugar tranquilo 2 

Buen comercio, tienda 2 

Me han atendido muy bien desde que vine 1 

Que he vivido muchos años 1 

Vivienda asequible 1 

Seguro 1 

Piscina 1 

Mendiez inguraturk dagoela 1 

Bizitza propioa daukala 1 

Se siente cómoda 1 

Realizar las compras en establecimientos pequeños 1 

Herria osotasunean 1 

Haurtzaroaren oroitzapenak 1 

Hay  marcha por las noches 1 

Hay personas a las que no les gustamos 1 

Colegios 1 

Los profesionales son buenos/as 1 
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Eranskina 20)(Burlatan bizitzeaz gutxien gustatzen zaidana 
 

LO QUE MENOS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 
EN PRIMER LUGAR  

Nada, me gusta todo, no veo nada negativo, nada que le disguste 16 

Lo sucias que están las calles, la suciedad que hay por las calles y plazas, falta de 
limpieza en la parte vieja, limpieza (sobre todo alrededor de colegios), Calles 
sucias, zikinkeria, pintadas de la calle, suciedad en las calles a pesar de que 
limpian, limpieza, ver que tiran cosas al suelo, no pintar las calles, herri zikin bat 
dela: udalak ez du ongi garbitzen, falta de limpieza: cacas de perro,  que los 
perros orinan donde no deben, más control sobre perros y su suciedad, control 
de perros: limpieza y que estén atados 

16 

Ijitoak, algunas personas, gente, mucha gente de fuera que no se comporta, 
jende txar asko, los que hacen lo que les da la gana, las personas que no se 
involucran en el pueblo, la gente que solo se duerme 

8 

Muchos coches, la circulación, coches en exceso, tráfico, kotxe gehiegi 6 

Los jóvenes no acaban de hacer piña entre ellos, ez daude leku asko gazteentzat, 
gazteentzat ez dago leku nahikorik, gaztetxerik ez izatea, los problemas para el 
gaztetxe que se quitó 

6 

Los ruidos, el ruido, el ruido de adolescentes en la calle, a veces el ruido, en 
nuestra casa por la hora bastante ruido,  

5 

Aparkatzeko arazoak, pocos aparcamientos, problemas  de aparcamiento, no 
poder aparcar el coche donde vivo, 

4 

El frío, el clima, el frío, viento,… 4 

No encuentro trabajo, poco trabajo, pocas oportunidades de empleo,  4 

Mala comunicación del barrio con Burlada y Pamplona, Comunicación con 
Burlada, barrera física con Burlada, distancia con Pamplona 

4 

Físicamente no es bonito, feo, que es feo 3 

Piscinas y gimnasio caro, piscina y gimnasio públicos, no hay gimnasio público 
con piscina, piscinas,  

3 

Peleas de latinos entre ellos, conflictos, en fiestas siempre hay movidas 3 

Hirigintza, urbanización de Burlada es mala, no hay planes, las edificaciones 3 

Erripagaña no tiene colegios ni guardería pública, pocas oportunidades de 
educación, las condiciones poco adecuadas del colegio público Ermitaberri 

3 

Ir al centro de mayores le aburre, aburrimiento 2 

Falta de viviendas en alquiler, no hay viviendas de alquiler, alquileres muy caros 2 

Más presencia policial en la zona de Erripagaña, ya que suele haber carreras y 
gran velocidad, Erripagaña al estar más apartado a veces le falta un poco más 
de control de los municipales 

2 

Batzuetan ez da segurua, lapurketak daude, lapurketak 2 

Los jóvenes que ocupan bajeras sin control, las bajeras de los jóvenes 2 

Hay que renovar el barrio, está muy viejo el barrio, está viejo 2 

Las manifestaciones semanales, las protestas de "esos vascos" todas las 
semanas 

2 



 

302)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

LO QUE MENOS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 

Cada vez hay más gente de fuera, los extranjeros 2 

A veces la gente habla en euskera y no lo entiendo, no me puedo comunicar con 
la gente 

2 

Jende falta, pequeño 2 

En el centro de Jubilados no se respeta el volumen con el que se habla, Club de 
Jubilados: poco horario y el bar no es público, es empresa 

2 

Tranquilidad, es una ciudad dormitorio 2 

Los servicios wc en la calle para los mayores, mobiliario público en mal estado 2 

No es mi pueblo, somos nuevos 2 

La política y el nuevo Ayuntamiento, está muy politizada 2 

No hay cine 1 

Jende guztiak ezagutzen duzula 1 

No hay casi bajeras 1 

La falta de interés por parte de personas por mantener las formas 1 

Debe haber más integración entre gente latina y española 1 

Alcohol 1 

Racismo 1 

Andar por ahí 1 

Euskaldunen eskubideak ez errespetatzea 1 

Ez du hiri handi batek dituen baliabideak 1 

El centro de salud está siempre sin cita 1 

Problemas con las fiestas 1 

Algo más de zonas verdes 1 

Aun te miran con extrañeza 1 

Necesitan ayudas para su iglesia evangélica y tener un local para reunirse 1 

LO QUE MENOS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 
EN SEGUNDO LUGAR  

La suciedad, kale zikinak, pintadas que hacen parecer un pueblo dejado, 
jendeak ez ditu eremu publikoak errespetazen. Grafitiak, apurketak etabar 
egiten ditu, Burlatako biztanleak ez dute zaintzen herria: kaleak garbiagoak 
egon daitezen, Cuesta mucho arreglar los desperfectos y pasan meses hasta 
que se arreglan, se debería embellecer ciudad: plantas, flores, balcones, 
protección desde el ayuntamiento de la estética de la ciudad 

9 

Trabajo, el Ayuntamiento ofrece más trabajo que ayuda, que hubiera más 
trabajo, contratar a gente extranjera 

3 

En ocasiones me da la sensación de que el pueblo se muere, Poca gente 3 

Los ruidos del Horno Artesano, Mucho ruido en algunas zonas 2 

Falta de actividad nocturna, más actividades para conocerse más 2 

Las instalaciones deportivas están viejas, no hay sala de fútbol 2 

Gizarte zerbitzuak eta osasun mental zentroak kolapsatuak, los horarios del 
Ayuntamiento (no hay para todos) 

2 

Problemas, vecinos que no respetan: ruidos, animales, etc 2 
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LO QUE MENOS GUSTA DE VIVIR EN BURLADA/BURLATA FRECUENCIA 

En los Jubilados poco espacio 1 

Las fiestas que hay ahora con este Alcalde 1 

Mucha gente que no conozco 1 

La dificultad para aparcar 1 

Más iluminación en el paseo desde la Nogalera a Erripagaña 1 

Azkenean aspertzen zarela hemen bizitzeaz 1 

Ideologia politikoek sortutako gatazkak 1 

En general no nos identifican con Burlada 1 

Erripagaña no tiene médicos 1 

La falta de educación en la calle 1 

Ez dago berdintasuna 1 

Que te critiquen 1 

EN TERCER LUGAR  

En los Jubilados demasiada calor y falta de ventilación 1 

El club de Jubilados tiene que ser de una planta 1 

El mal tráfico 1 

En ocasiones la convivencia no es respetuosa entre los vecinos del pueblo 1 

La mala urbanización del pueblo 1 

No saber a qué ayuntamiento ir o qué centro de salud 1 

Erripagaña al pertenecer a cuatro municipios a veces no es muy claro en qué 
lugar debes recibir el servicio 

1 

Itsusia dela 1 

Programas de empleo y ayudas 1 

La mala imagen del pueblo, por ejemplo con las sábanas tendidas 1 

Dificultad de aparcamiento 1 

La gran cantidad de gente que hay en los bares, no se puede estar 1 

No hay lugares para salir 1 

Txakur kakak leku guztitan daude. Txakur nagusiek ez dute errespeturik 
bizilagunarekiko 

1 

Que la gente no educa bien a sus hijos, adolescentes que fuman y no está bien 1 

 

 



 

304)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Eranskina 21)(Elkarbizitzarako oinarrizko arauak 
 

 

 
NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 
EN PRIMER LUGAR  

Respeto, respeto entre ciudadanos/as en el pueblo, respeto mutuo entre la gente, 
respeto por la diversidad, aniztasunari begira bakoitzaren kultura errespetatzea, 
errespetua, respeto a los autóctonos, respeto  por todas las partes, respeto a los vecinos, 
respetar a todo el pueblo (mobiliario, ruido), errespetua (animali, gizaki zein 
landareengan), edozein pertsonaren jatorria edo kultura errespetatzea, respeto cultural, 
respeto entre las diferentes razas y personas de otros orígenes, respeto en la 
convivencia, respeto por las normas establecidas, respetarse los unos a los otros, 
respetarnos, besteak errespetatzea, respeto a la cultura local, más respeto, respeto 
hacia todo tipo de personas, respeto de los pequeños hacia los mayores, respetar lo que 
es de todos (lo público), el respeto entre todos, que respeten a la gente, respetar la ley, 
besteekiko begirunea, elkarrenganako begirunea eta elkarlana, errespetua- kultur eta 
hizkuntza aniztasunarekikoa, respeto mutuo entre la gente, respeto hacia las personas 
y las creencias, respeto por las personas mayores, respetar a las personas como 
nosotros, respetar todas las culturas, respeto por todos, elkar errespetatzea, respeto de 
unos y otros, respetar todas las religiones, respetarse en todos los sentidos 

169 

Educación, Más educación escolar, educación ciudadana, educación hacia todos 15 
Llevarse bien, convivir bien, vivir y dejar vivir, llevarse bien, entenderse, buenas 
relaciones, no tener problemas, buena conducta, paz, no hagas lo que no quieras que te 
hagan, ser feliz, que los colegios trabajen y que no se enfrentes los niños y padres 

14 

Tolerancia, tolerarse, tolerancia hacia las demás culturas/ religiones 13 
Igualdad, trato por igual a todo el mundo, igualdad entre personas de diferente origen, 
eskubide berdintasuna izatea, berdintasuna, gutxiengoen eskubideak kontuan hartzea 

8 

Trabajo para todos, más trabajo, que todo el mundo tenga trabajo, que trabajen los que 
vienen de fuera, empleabilidad 

6 

Hay que mantener todo limpio, que todos trabajemos para mantener Burlada limpio, 
Recoger las cacas de los perros, limpieza, garbitasuna, cuidar Burlada 

6 

Que todos se comporten como manda la ley, respetar las leyes que hay, las normas de 
circulación, hacer las cosas como hay que hacerlas, respetar las normas, cumplir las leyes 

6 

Civismo 4 
Intentar crear una unión entre todos, unión entre la gente, que todos hagamos algo por 
el pueblo, estar integrados 

4 

Tener amistades, amistad, buenas amistades y amigos 3 
Arrazismoa ez egotea, que no se discrimine a nadie 2 
Comunicarse con la gente de fuera, escuchar a la gente 2 
Más atención para personas con dificultades económicas 2 
Que los jóvenes anden bien (con trabajo y sin drogas), gazteentzat proiektu gehiago 
egitea 

2 

Más de esto en los jubilados 1 
Flexibilidad en las costumbres para adaptarse 1 
Konfiantza erakustea 1 
Empatía 1 
Que los de fuera se adapten a la convivencia 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 
Que se ayude la gente 1 
Seguridad 1 
Actitud 1 
Justicia 1 
Desberdintasun ekonomikoak desagertzea 1 
Que no haya gentuza por la calle 1 
Bilingüismo real: euskera y castellano a nivel institucional y educacional 1 
Ijito gutxio 1 
EN SEGUNDO LUGAR  

Respetarse, respeto, más respeto para todos, respeto mutuo, respeto a la gente que 
vive en este lugar, respeto sexual, respetar la propiedad ajena, respetar a las diferentes 
personas, respeto de la ley, errespetua, respeto a la cultura que llega, respetar 
nosotros y ellos, respetar, respetarse con educación 

23 

Tolerancia 20 
Educación 8 
Civismo (Cosas rotas, cacas de perros, etc.), no se puede mear en la calle, hacer menos 
ruido, cuidar las cosas que sean públicas 

6 

Igualdad, berdintasuna egotea, tratu berdina ezberdinei 5 
Aceptar diferencias, aceptación, aceptar la diversidad, tolerancia a la diversidad (no 
racismo) 

5 

Elkarbizitza, convivencia, hacer la convivencia amena, tener costumbre y aprender a 
convivir entre diferentes culturas, conocimiento de culturas 

5 

Solidaridad, Ayudarse 4 
Garbitasuna, mantener todo limpio, Tenerla limpia 4 
Socializarse, Buenas amistades 3 
Vivir y dejar vivir, Vivir tranquilos 3 
Higiene 2 
Empatía 2 
No utilizar la violencia nunca, buen comportamiento 2 
Llevarse bien, llevarse bien entre emigrantes y todos 2 
Comprensión, saber entenderse 2 
Comunicación, herriaren kexak entzutea eta haiei konponbidea ematea 2 
No racismo, cero xenofobia 2 
No robar, no delincuencia 2 
Actividades de convivencia entre diferentes edades, convivencia 2 
Eskuzabaltasuna 2 
Vecinos que cuiden los edificios, mobiliario y servicios que se ofrecen en el pueblo, hay 
que cuidar el barrio porque somos muchos 

2 

Askatasuna, libertad 2 
Apertura de mente 1 
Atender a los demás y no cada uno lo suyo 1 
La ayuda entre ciudadanos 1 
Ser buenas personas 1 
Justicia 1 
Que los que venga de fuera se adapten al país 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 
Confianza 1 
Que haya normas y cumplirlas 1 
Libertad de expresión 1 
Bertako ezaugarriak bermatzea 1 
Para la integración social, aprendizaje en euskera para todos los inmigrantes 1 
Democracia 1 
Comodidad 1 
Más apoyo para niños 1 
Acoger más a la gente de fuera, somos iguales 1 
Ideologia politiko ezberdinek gatazkak ez eragitea 1 
Mínimas prestaciones sociales 1 
Honradez 1 
Consideración 1 
No juzgar por la imagen 1 
Que no se crean los reyes del mambo 1 
EN TERCER LUGAR  

Respeto, Respeto por el pueblo desde las personas hasta los lugares públicos, respeto 
a la gente y las normas de cada lugar, respeto a diferentes formas de pensar, respeto a 
las señales de tráfico, semáforos y velocidad, Respetar las normas 

9 

Educación 5 
Tolerancia 5 
Solidaridad, elkartasuna, ayudarse entre todos 4 
Aceptación 3 
Capacidad de ponerse en el lugar del diferente, empatía 3 
Elkar harrerak, elkarbizitza, unidad entre la gente 3 
Higiene 3 
Igualdad, igualdad de derechos 3 
Eskuzabala izan, eskuzabaltasuna 2 
Mejorar servicio de limpieza, garbitasuna 2 
Adierazpen askatasuna 1 
Asistencia social 1 
Cariño 1 
Comprensión 1 
Conocerse todos 1 
Disponibilidad 1 
Espacio joven libre 1 
Fiabilidad 1 
Fomentar cultura y sanidad 1 
Humildad 1 
Justicia 1 
Libertad 1 
Más bolsas de empleo 1 
No meterse en la vida de los demás 1 
No mirar mal, dar oportunidad 1 
Ongi bizitzeko beharrak bermatzea, justizia soziala 1 
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA FRECUENCIA 
Regular o aplicar la normativa canina 1 
Religiones al ámbito privado 1 
Saludarse por la calle 1 
Sociable 1 
Trabajo 1 
Valoración 1 
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Eranskina 22)(Elkarbizitzako arauak berdin errespetatzen ez dituzten pertsona edo taldeak eta arrazoiak 
 

PERSONAS O GRUPOS MOTIVOS 
La gente mayor Porque son irrespetuosas 
La gente mayor Por la educación y porque antes no venían 
La gente mayor Por la educación y porque antes no venían 
La gente mayor Porque hemos tenido otra educación 

Personas mayores Porque somos así 
Conductores/as Porque no respetan 
Los y las jóvenes Por la educación recibida  y que la vida está mal 

En todos los grupos de gente hay 
personas que no respetan 

Por educación, forma de vida,… 

La gente joven Falta de educación 
La gente que está por ahí y 

drogadictos 
Porque no están bien 

Los Gitanos Porque lo  tienen fácil y no quieren integrarse 
Los mayores Porque creen que están por encima de los demás 

Gente joven 
No hay demasiada educación. Partenden cosas, pero no 

respeto a los demás 
La gente con perros (por orinas en 

arenas, portales,..) 
No contesta 

Gitanos rumanos y latinos Porque tienen sus propias normas y reglas 
Los latinos Porque tienen diferente cultura 

Puede que entre las personas de 
Burlada y algunas personas que 
vienen de fuera ( No todos/as) 

Falta de costumbre, no se hacen a la diversidad 

Los jóvenes Cuando beben faltan el respeto 
Los/as autóctonos/as educación 

Los jóvenes Por la educación que reciben 
Algunas personas inmigrantes Por supervivencia respeto a la gente ya asentada 

la juventud Por la mala educación de los padres y por la sociedad 
No se puede generalizar, en todos 

los sectores sociales 
Falta de educación 

La chavalería, tanto la de aquí como 
la de fuera 

Falta de educación y valores 

Porque hay gente mucho menos 
tolerante entre las personas mayores 

Quizás porque hay gente que piensa que la gente que viene e 
invade 

Algunos jóvenes No hay educación, no es como la de antes 
Los gitanos Porque no respetan, no saben convivir 

Personas que pasan de todo No se implican en los problemas y no hay unión 
En general, gitanos que no cumplen 

lo básico 
Mala Educación, Incívicos 

No contesta No quieren saber de los demás 
Hay gente muy diferente No contesta 

Gitanos y algunos musulmanes 
Gitanos por la raza que es y los musulmanes porque no se 

adaptan 
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PERSONAS O GRUPOS MOTIVOS 
Las personas que dejan que sus 

perros meen,… 
Porque dejan las meadas 

No contesta Porque al no ser libres hay abusos 
Las personas de ideología de 

derechas 
Se sienten amenazados en su estatus de trabajo 

Los jóvenes Tienen la cabeza loca, la cultura y manera de vivir 
Los de fuera No sabe 

Racismo No contesta 
Algunos negros o sudamericanos Porque son racistas 

La sociedad mayoritaria Por miedo a otras culturas y a lo desconocido 
Ideologia eskuindarra dutenak Enpatia falta 

Los chavales/as Al ser cultura diferente vacilan 

Jende helduena 
Itxiagoak direlakoz eta ere beldurra daukatela ezezagun kultur 

aurrean 
Hay gente de aquí y extranjeros que 

no respetan 
Riñas y jaleos por el bus a las noches, antes no había tanto 

Vecinos Problemas de convivencia 
La gente emigrante Se relacionan más entre emigrantes 

Gente gitana rumana Por temas de comportamiento, sociedad, etc 

No contesta 
Algunas personas a quienes no les gusta que haya gente de 

fuera 
Hay gente que no respeta, tipos de 
personas que viene a hacer cosas 

malas 
Los que vienen pero no a trabajar, sino a otras cosas malas 

La gente que no tiene problemas 
(parte de ellos) 

Sentirse superiores 

Jóvenes Muchas formas de crianza 
Gente mayor Por mala fama 

Jóvenes y personas de otras culturas 
Jóvenes consentidos y personas de otras culturas por sus 

costumbres 
Gente con menos cultura y que 

rechaza lo de fuera 
Piensan que les van a quitar las oportunidades 

No contesta Racismo 
Los/as mayores y Jubilados Porque nos ven de fuera 
Personas que tienen perros No recogen excrementos 

Gente autóctona mayor (algunos), 
gente extranjera (dominicanos, 

africanos, algunos) 
Los primeros te miran mal y los segundos no se integran 

Todos en general Depende de cada uno 
En general No contesta 

Gente de fuera que se aprovecha Por los políticos 
Indistintamente Somos todos diferentes en todas las comunidades 

Juventud No constesta 

Heziketa ona jaso ez dutenak 
Txikitatik ez dietelako gurasoak ongi irakatsi jendea eta 

inguruan errespetatzen 
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PERSONAS O GRUPOS MOTIVOS 
Vecina, música alta. Dominicana, 

enfrentamientos 
No tiene en cuenta  que los hijos tienen que estudiar 

Los latinos De vecindario 
Los jóvenes de edades entre 15 y 22 

años 
Les importa poco el daño que puedan causar 

Algunos adolescentes y la gente que 
hace carreras de coches 

Ensucian las calles, no cuidan del mobiliario y con las carreras 
pueden causar un accidente 

Gehienbat datozen pertsonak beste 
herri batzuetatik lan egitera, 

atzerritar zein nafartar 

Bere herria ez denez ez dute pertsonengan eta herriarengan 
errespetua 

Beste pertsonei mina egitea axola ez 
zaienak 

Bere onuran pentsatzen dutenak bakarrik 

Las personas mayores Por costumbres 
No sabe Porque siempre hay alguien que se las salta 

Aquellos que solo piensan en ellos 
mismos y les da igual destrozar lo de 

los demás 
Influencias ya sea paternas o por amigos 

No sabe Porque siempre hay alguien que se las salta 
Autóctonos Por la crisis 

La gente que no tiene educación Piensan que les estamos quitando alguna cosa 
No contesta No contesta 

Adolescentes Tutean a los mayores, es algo cultural 
En general, no juzga No se puede juzgar 

Los/as intolerantes, racistas, 
machistas 

No contesta 

Autóctonos Por la procedencia 
No sabe Porque algunas personas no se comportan como deben 
No sabe Porque algunas personas no se comportan como deben 

Menores de edad de entre 15 y 18 
años 

Educación y formación que reciben 

Los gitanos y los jóvenes Influencias o presión de grupo 
Los adolescentes Hormonas 

Pues según qué mala gente que se 
encuentra siempre en el mismo lugar 

realizando malos actos 
Porque no tienen nada mejor que hacer 

No contesta Porque  no a todo el mundo le gusta lo mismo o no lo acepta 
Sobre todo los gitanos y latinos por 
lo que me ha tocado a mí, pero en 

general todos (jóvenes) 
Porque se sienten superiores 

Personas con otras maneras de 
interpretar las normas 

Por la educación que reciben 

Las personas muy politizadas Ensucian las calles para sus mensajes 
Políticos Porque no atienden demandas ciudadanas 

Nerabeek Zabor guztia lurrera botatzen dutelako 
Los jóvenes Porque pueden estar influenciados o poco centrados 
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PERSONAS O GRUPOS MOTIVOS 
Generación de inmigrantes 

españoles que igual no tienen tanta 
formación 

Por la falta de educción, ya desde los padres 

Perfil de personas de más de 60 años 
por miedo a lo desconocido 

Miedo al cambio, a su mundo tradicional, se puede considerar 
que usurpan su tradición 

Derecha Navarra 
Que se lo pregunten a ellos, ¿por qué no quieren que se 

desarrolle la lengua vasca? 
Le parece mal Porque tienen derecho a estar aquí igual que nosotros 

Las mujeres más tacañas (no se 
refiere a dinero) 

Las hurañas y cotillas 

Gente de fuera de Burlada, 
adolescentes 

Por la falta de educación, ya desde los padres 

Los inmigrantes 
Cuando vienen y se les da de todo tipo de ayudas y se creen 

con derecho a todo y los de aquí no podemos acceder 

Desde los jóvenes hasta los adultos 
Por el tipo de educación que se ha recibido o épocas que han 

vivido 
Los jóvenes, los que están etre 13 y 

17 
Por el vandalismo, tiran cosas en el portal 

Los adolescentes Son irrespetuosos y destrozan mobiliario urbano 
Latinos y africanos Acostumbrados a sus costumbres, no quieren cambiar 

No sabe Pertsona bakoitza ezbedin pentsatzen duelakoz 
Ijitoak Erasokorrak direlako 
Ijitoak No contesta 

No contesta Ez dituztelako arauak bete nahi 
Ijitoak No sabe 

No contesta Guztiok beti ez dutelakoz errespetatzen 
Adin gehiago duten pertsonek Errespetuarekin elkarbizitzeko irakatsi diete 

Atzerritarral batez ere, 
sudamerikarrak 

Hona datozte eta erregeak direla uste dute 

Hezkuntza txar bat duen norbait Ez diotelako ongi irakatsi 
Heziketaren bat  ez duen norbait Ez diotelako ongi irakatsi 

Gazteek Ez daukate errespeturik 
Atzerritarrak Arauak ez akitelako 

Adin txikikoak Ezagutzen ez dituztelakoz 
La gente mayor Porque a los de fuera les ayudan más 

Los padres/madres Por permisividad 
20 años para abajo No se les puede decir nada 

Los chiquilicuates y esta gente que 
tiran papeles, no se adaptan a lo que 

ven 
No se adaptan 

Los que conocen menos las normas 
de aquí 

Poco conocimiento 

Los jóvenes rebeldes y los niños Porque están mal educados 
No se respetan de igual manera por 

unos que por otros 
No hay acercamiento entre diferentes 

Los jóvenes Porque no tienen conciencia de integración 
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PERSONAS O GRUPOS MOTIVOS 
Ijitoak No contesta 

Los que alquilan, no pagar No paga impuesto y está en negro 
Juventud Nueva generación 

No creo en razas y etnias No contesta 
La gente de fuera que les dan todo No contesta 

4 o 5 que hay por ahí Cobras renta básica, repetirla mal. Se enfadan los de Cáritas 
Los críos pequeños no están muy ??? no legible 

Los que se sienten que son 
superiores a ti 

Hacen injusticias 

La escoria de Burlada (esa gente que 
se cree los reyes del mambo y  hace 

daño) 

Porque en verdad se ven menos que los demás y necesitan 
llamar la atención 

Los jóvenes rebeldes Porque no  respetan 
Porque hay gente que se cree que 

solo tiene derechos pero no 
obligaciones 

No contesta 

Algunas personas de edad temprana 
y alguna gente de fuera 

Por culturas diferentes 

La gente de extrema izquierda y de 
extrema derecha 

Por los enfrentamientos que hay entre ellos 

La juventud y jóvenes inmigrantes Porque se creen que tienen derecho a todo, por su inmadurez 
Los mayores Por choque generacional 
Los gitanos Porque se creen que viven ellos solos 

Las personas de ideologías de 
derechas 

Porque tienen una mente muy cerrada 

Menos los niños, todos en cierta 
forma 

Por el entorno y la educación 

Los jóvenes Porque no lo piensan 
Algunas personas mayores, jóvenes y 

extranjeros 
Por la mala educación 

Publikoa bultzatzen ez duenak Erabakietan herritarrok parte hartze zuzena izatea 
La juventud Están sin trabajo 
Los gitanos Por su forma de vivir 

Besteetaz pentsatzen ez dutenek No contesta 
Los latinos Se creen superiores y en el fondo somos iguales 

No puedo generalizar Por querer imponer 
Los latinos Porque se creen superiores a los demás 

Diferencias ideológicas Política 
Los que no piensan igual que yo Político, social y económicos 

Gazte zehatz batzuek No sabe 
Beste kultura errespetatzen ez duena No contesta 

Los jóvenes Por gamberrismo 
La juventud Ruido y suciedad en las bajeras 

Los católicos intransigentes No admiten otras religiones 
Pertsona itxiak buruz gogorrak Ezezagunari beldur diotelakoz 
Siempre hay algún maleante Les parecerá divertido 
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PERSONAS O GRUPOS MOTIVOS 
Los de fuera a veces Tiene otra cultura 

No sabe Siempre hay algún mandarra 
Siempre hay alguna cuadrilla que 

hace de las suyas (chavales jóvenes) 
Están en la edad 

Hay personas que no toleran otras 
culturas, idiomas 

No contesta 

Siempre   hay gente que parece que 
le gustan los problemas 

Por su cultura 

Jóvenes Están en la edad del pavo 
Igual los jóvenes, con tanto ruido No contesta 
Siempre hay alguno que no hace 

caso a nada 
No sé, será por su raza 

Todo el mundo nos saltamos algo. 
Empezando por los políticos 

No contesta 

Gitanos, los de fuera No se adaptan a nuestra cultura, no son limpios 
Los de afuera, extranjeros sin 

distinción 
No se adaptan a la cultura 

Siempre habrá gente que no No contesta 
Las personas mayores no respetan a 

las personas como yo (extranjero) 
Diferencia Cultural 

Algunas personas a veces No respetan la educación que se les ha dado 

Jóvenes 
Se meten mucho con los chicos que no son de aquí, ponen 

motes,… 

Algunas personas mayores 
Porque están menos acostumbradas. En su época no había 

muchos negros. Café tertulia con mujeres, excursiones 
relajantes de mujeres, gimnasios, básquet, tenis 

Algunas personas de aquí y de fuera Falta de educación 
Gitanos jóvenes Siempre andar a la noche buscando bronca 

Algunos van por libre y no respetan Su cultura 
Jóvenes No contesta 

Jóvenes, menores No contesta 
Gitanos No respetan, roban 

Jóvenes, algunos Educación 
No creo que sea de un colectivo, hay 

de todo 
No contesta 

Intolerantes, racistas Agreden a otras culturas 
Algunos jóvenes Porque hay una falta de identidad 
Los y las gitanas Tienen otra educación, cultura,… 

Algunas personas gitanas Están mal educados 
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Eranskina 23)(Burlatatik kanpoko elkarteetan parte hartzea 
 

ASOCIACIÓN Frecuencia 

Jubilados, Jubilados de Arguedas, Jubilados Pico de Ori, Jubilados del pueblo, 
Jubilados de San Juan 

10 

Sociedad, Sociedad gastronómica, Sociedad Del Pueblo, Sociedad en Ochagavía 5 
Hiru Herri, atletismo taldea 5 
Voluntario de Cáritas, Parroquia 4 

Igeriketa, Piscinas, Natación, Igeriketa Taldea 4 
Asociación Yoar 3 

Saskibaloi talde 3 
CC.OO.  2 
Musika kultura banda, tromboia jotzen dut, Musika taldea 2 
Anfas 2 

Intermon Oxfam 2 
Cruz Roja, Voluntario en Cruz Roja 2 
Actividades deportivas 1 

Adorador eucarístico (Adoración perpetua) 1 

Aitonak 1 

Aldeas infantiles 1 

Amaia C.D.  1 

Paz de Ciganda (fundador) 1 
Anaitasuna 1 
Antes en la ONCE 1 

Asociación africana 1 

Asociación cultural 1 

Asociación de castillos 1 

Asociación de cazadores de Lezaun 1 

Asociación de colombianos y latinoamericanos 1 

Asociación fiestas de Sangüesa 1 

Asociación Lakarra y San Andrés 1 

Asociación Lupus 1 

Asociación Mejorana 1 

Ática 1 

Burlatar bizi naizelako 1 

Conor-saltoki / MTB TALDEA mendiko txirrindula 1 
Donante 1 
ELA 1 
En Huarte, en el club de artic, patinaje sobre hielo artístico 1 
Familiares de alcohólicos anónimos 1 
Flor de África 1 
Futbol Ardoi 1 
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ASOCIACIÓN Frecuencia 

Grupo de montaña 1 
Grupo de runners 1 
Judo Club Erice 1 
LAB 1 
Los chicos del Choco 1 
Médicos sin Fronteras 1 
Amnistía Internacional 1 
Greenpeace 1 
ONG técnicos sin fronteras 1 

Pablo Sasate kontserbatorioa 1 

Peña La Única 1 

PSN 1 

Sasoia, mayores contra la crisis 1 

Scout de Villava 1 
Voluntario en San Juan de Dios 1 
Yoga 1 
Zumba 1 
Grupo de mus de la sociedad 1 
Grupo mujeres para hacer bolillo 1 
Medicos mundi 1 
Pobreza cero 1 
Mujeres 1 
Mujeres de Ghana 1 
Musika eskola 1 
Coro 1 
U.C.D. Burladés 1 
Vecinos 1 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi 



 

316)(Elkarbizitzari buruzko diagnosia Burlatan. Udal Ekintza Plan bat egiteko proposamena 

Eranskina 24)(Burlatatik kanpo parte hartutako ekintzak 
 

ACTIVIDADES  Frecuencia 
Manifestaciones, Manifestazioetan, Manifestazio solidarioetan, reivindicaciones 7 
Senderismo, alguna salida al monte organizada en Txantrea, vacaciones y 
excursiones, monte 6 

Actividades culturales, kulturekintzetan, kultur jarduerak, eventos culturales 6 
Fiestas, festetan, actos festivos, comidas populares, 4 
Actividades deportivas, Deporte 3 
Charlas, Conferencias 3 
Kontzertuetan, conciertos 3 
Carreras populares, carreras de montañas del club, lasterketetan 3 
Actividades de calle 2 
Clases de Zumba 2 
Cursos de Cruz Roja, Cursos y talleres de Cruz Roja 2 
Visitas al planetario, Port Aventura ateraldia 2 
Actividades de la ONCE 1 
Actividades de un centro ocupacional 1 
Actividades extraescolares de su hija 1 
Actividades para mejorar Villava 1 
Actividades de la asociación 1 
Aitonak 1 
Ática 1 
Civican y civivox 1 
Concentraciones, manifestaciones, actividades festivas y folclóricas 1 
Coro Antonove (Etxabakoitz) 1 
Actividades de ocio 1 
Actividades políticas y sociales 1 
En alguna asamblea 1 
Gimnasio de Villava 1 
Gizarte ekintzetan 1 
Gurasoen sorterrian 1 
Huerta 1 
Intercambios musicales con otros pueblos 1 
Las de la asociación 1 
Parroquía de Barañain 1 
Reuniones de inmigrantes y fiestas culturales 1 
Reuniones, actos organizados 1 
San Fermín 1 
Teatro 1 
Torneos y competiciones 1 
Voluntariado puntual (clases) 1 
Yoga 1 
Máster en Tajonar 1 

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Burladacon)(vive / Burlatanelkar)(bizi 




