
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2018ko maiatza 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Urretxu Lagunkoia  Euskadi Lagunkoia  markoaren barruan sustatutako egitasmoa da, Eusko 

Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ekimena.  

Laguntza teknikoa: 

Matia Instituto 

 

  



AURKIBIDEA 

EDUKIA 

1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK ......................................................................................... 5 

1.1. Egitasmoa OMEren markoan eta Zahartze Aktiboaren paradigmaren pean  ........................... 7 

1.2. Lan metodologia udalerrietan  .................................................................................................. 9 

2. DIAGNOSTIKOA ............................................................................................................................. 13 

2.1. Bigarren mailako iturrien analisia  ......................................................................................... 14 

2.1.1. Datu Soziodemografikoak  .............................................................................................. 14 

2.1.2. Eragileak .......................................................................................................................... 20 

2.2. EMAITZEN ANALISIA: .............................................................................................................. 21 

2.2.1. METODOLOGIA ................................................................................................................ 21 

2.2.1.1. Lagunkoitasunari buruzko galdetegia: fitxa teknikoa  ............................................ 22 

2.2.1.2. Herritarren topaketak: osaketa  ............................................................................. 23 

2.2.3. DIAGNOSTIKOAK: EMAITZAK  .......................................................................................... 24 

Alderdi orokorrak ................................................................................................................ 24 

1. Aire libreko guneak eta eraikinak  ................................................................................... 27 

2. Garraioa  ....................................................................................................................... 39 

3. Etxebizitza  ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



4. Parte-hartzea eta ehun soziala ........................................................................................ 55 

5. Herritarren parte-hartzea eta enplegua .......................................................................... 62 

6. Errespetua eta inklusio soziala ........................................................................................ 67 

7. Komunikazioa eta informazioa ........................................................................................ 69 

8. Gizarte eta Osasun Zerbitzuak ........................................................................................ 72 

9. Asebetetzea ..................................................................................................................... 74 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 75 

LABURPEN TAULA: Hobetzeko eremuak  ............................................................................ 76 

 

 



 

 

5 

 

 

1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK 

Euskadi Lagunkoia Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak sustatu eta Matia 

Fundazioak abiarazitako ekimena da eta bere helburua adinekoek eta, oro har, herritarrek 

Euskadiko udalerriak hobetzen parte har dezatela bultzatzea da, zahartu ahala nork bere bizimodua 

izaten jarraitu ahal izateko. 

Zer da? 

“Pertsona nagusiekiko hiri lagunkoia inguru integratzaile eta irisgarri bat da, zahartze aktiboa 

sustatzen duena”.  

Helburu zehatzak: 

 Adineko pertsonek Euskadiko herri eta hirietako bizitzan ongizate-sortzaile gisa eskaintzeko 
dutena baliatzea. 

 Herritarren parte-hartze prozesuak sortzea eta bultzatzea. 

 Ekimen lagunkoien sare bat sortzea Euskadin. 

 Inguruan aldaketak egitea erraztea, herritarren bizi-kalitatea hobetzeko. 

Biztanleriaren zahartzeak mundu osoan planteatzen dituen erronkak bi ikuspegitatik heldu 

daitezke: aberastasuna sortzeko aukera modura eta gizarte zaharkitu baten ongizateak sortzen 

duen gastuaren ondoriozko kezka. Ikuspegi biak bat datoz prozesu honek azterketarako, 

ikerketarako eta esku-hartzeko lehentasuna duela esatean, aukera sozioekonomikoak sortzeko. 

Euskadin gai honek indar haundiagoa hartzen du, kontuan izanik EAEn bizitzeko daukagun 

itxaropen altua. Pertsona nagusien taldeak daukan potentzial haundiak, gehienetan lan merkatutik 

kanpo,   gizartearen ongizatean eragin behar du, are gehiago krisi garaian. Pertsona nagusiek 

ongizatea sortzen dute, seme-alabei lagunduz bilobak zaintzen, ekonomikoki familiari lagunduz, 

langabeziaren ondorioz sortutako arazoak arinduz gure sistema babestuz, edo elkarteetan eta 

boluntario erakundeetan parte hartuz. Krisi garaian, inoiz baino gehiago, pertsona nagusiak sartu 

behar ditugu gizartearen konpromisoan, ongizatearen gizarteari eusteko eta eraikitzeko bidean.  

Donostia izan zen Euskadiko lehen hiria OME erakundeak sustatutako ekimenean parte hartu 

zuena. Geroago, Bilbo eta Gasteiz elkartu ziren. Jaurlaritzatik euskal lurralde osoan zabaldu nahi 

dute mugimendu hau, herri txikiak eta nekazal herriak ekimen honetan sar daitezen bultzatuz. 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/eu
http://www.matiainstituto.net/eu/home
http://www.matiainstituto.net/eu/home
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Bizitza aktiboaren eta autonomoaren luzapena, neurri haundi batean behintzat, hiriko diseinuaren, 

segurtasunaren eta etxe giroko egokitzapenaren menpe daude. Inguru horietako esku-hartzea 

izango da gaur egungo sektore estrategikoetako bat, osasunarekin batera. 

Udalerri lagunkoi batek bere egiturak eta zerbitzuak berrantolatzen ditu, pertsona guztiei, euren 

gaitasunaz aparte, kalitate, segurtasun eta erosotasun haundiena eskaintzeko, bizitzako esparru 

guztietan euren parte-hartzea bultzatuz. Garrantzizkoa da azpimarratzea herri lagunkoi bat adin 

guztientzat diseinatutako herri bat dela, eta ez bakarrik jende nagusientzat hobekuntzak lortzekoa. 

Modu horretan egituratutako herri baten abantailak eta onurak biztanle guztiek gozatzen dituzte: 

 Oztoporik gabeko eraikinek eta kaleek aniztasun funtzionala duten pertsonen, gazte nahiz 

nagusi, mugikortasuna eta independentzia hobetzen dute. 

 Auzoetan inguru seguru bat edukitzeak kanpora konfidantzaz irteteko aukera emango die 

gazteei eta nagusiei, aisialdiko edozein ekimenetan parte aktiboa eduki ahal izateko. 

 Familiek presio txikiagoa jasan behar izaten dute etxeko nagusiek babes komunitarioa, 

publikoa eta pribatua, eta behar dituzten osasun zerbitzuak eskura dituztenean. 

 Komunitate osoarentzat onuragarria da herriko bizitzan pertsona nagusiek parte hartzea. 

 Herriko ekonomiarentzat mesedegarria da pertsona nagusiek hainbat arlotan parte-hartze 

aktiboa izatea. 

 

Egitasmo honen helburua da herritarren ekimenei eta eremu publikoari lotutako praktikak sortzen 

dituen berrikuntza prozesuen transferentziak indartzea. Herritarren parte-hartzea, gizarte 

erantzunkidetasuna, belaunaldien arteko harremanak, eta herritarren eta administrazioaren arteko 

komunikazioa sustatuz, pertsona guztien bizi-kalitatea hobetzeko asmoz. 

Inpaktu soziala eta sortutako etekinak biderkatu egingo dira zabalkunde mailaren arabera, 

herritarren, administrazioaren, sektore pribatuaren eta gizarte eragileen onarpen eta inplikazioaren 

arabera. 
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1.1. Egitasmoa OMEren markoan eta Zahartze Aktiboaren paradigmaren 

pean 

Inguruneak adinekoekin lagunkoiak izateko mugimendua Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) 

jarri zuen martxan 2005ean, Rio de Janeiroko Gerontologiako Munduko XVIII. Biltzarrean, Age-

Friendly Cities izenarekin. Ekimenaren ideologoa Alexandre Kalache doktorea izan zen, garai hartan 

OMEren Ageing and Life Course programaren zuzendari zena, eta, programa martxan jartzeko, gaur 

egungo munduko biztanleen bi joera bereizgarritan oinarritu zen: zahartze demografikoa eta 

urbanizazio-prozesua.Gero eta gizarte zahartuagoetan bizi gara, eta gero eta ingurune 

urbanizatuagoetan, hiri handietan.  Ekimen hau bi joera horiei erantzuna emateko ahaleginetik 

sortu zen, adin handieneko biztanleek duten ahalmenari ahalik eta probetxu handiena ateratzeko 

asmoz.  Herritarren partaidetza-prozesu handi bat sustatu nahi da, eta prozesu horretan adinekoak 

izatea protagonista, ongizate-sortzaile gisa. 

2002an (Zahartzaroaren Munduko II. Batzarra) “Zahartze aktiboa, esparru politiko bat” 

dokumentuan zehaztutako zahartze aktiboaren paradigmak barne hartzen duen teorian oinarritzen 

da ekimen hau. “Zahartze aktiboa osasun, parte-hartze eta segurtasun aukerak optimizatzeko 

prozesua da, pertsonak zahartzen ari diren heinean beren bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin” 

(Active Ageing: A Policy Framework. Geneva, OME, 2002). 

Adineko pertsonekiko hiri lagunkoi batean, politikek, zerbitzuek, inguruneek eta egiturek pertsonen 

zahartze aktiboa babesten eta errazten dute.  “Adineko pertsonak kontuan hartzen dituzten 

ingurune fisikoek independentziaren eta mendekotasunaren arteko aldea zehatz dezakete” (OME, 

2002). 
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Zahartze prozesua: adinaren eta gaitasun funtzionalaren arteko erlazioa 

 

 

Fuente: Kalache y Kickbusch, 1997. 

 

 

 

Gaitasun funtzionala haurtzaroan garatzen da, heldutasun goiztiarrean iristen da bere goreneko 

puntura, eta zahartze-prozesuarekin batera murrizten da. Murrizte tasa hori, hein handi batean, 

bizi-estiloarekin eta pertsonaz kanpoko faktore sozial, ekonomiko eta ingurumenekoekin lotuta 

dago.   Banakako erabakiek eta politika publikoek, hala nola adinarekiko ingurune lagunkoi baten 

sustapenak, eragina izan dezakete gainbehera horren abiaduran eta, kasu batzuetan, gaitasuna 

leheneratu ere egin dezakete. “Ingurune lagunkoi batek bizitza independentea, zahartze aktiboa 

eta autonomia pertsonala sustatzen ditu, osasun, parte-hartze eta segurtasun aukerak hobetuz; 

betiere, pertsonen kalitatea hobetzeko helburuarekin”. (OME, 2007) 

Pertsonen zahartze-prozesuaren kalitatea hobetzeko aukera bat da zahartze aktiboa. Zalantzarik 

gabe, zahartze aktiboak eragin zuzena du norbanakoen gaitasun funtzionalari eusteko ahalmenean, 

horrek maila pertsonalean, familiakoan edo sozialean dakartzan abantaila guztiekin. 

Horren dimentsio handiko paradigma honek ezerezte-prozesu bat jasan du 2002an teorizatu 

zenetik, eta ikuspegi “positiboa” eta “aktibista” duten adineko pertsonei zuzendutako edozein 

jarduerari lotu zaio. Hori dela eta, adinekoek ikusle, kontsumitzaile edo erabiltzaile papera besterik 

ez duten programei lotzen zaie, jardueretan eta erabakiak hartzeko prozesuetan izan dezaketen 

inplikazioa eta parte-hartzea alde batera utzita. 

Lagunkoitasun programan, adineko pertsonak ongizatea sortzeko prozesu baten protagonistak dira. 

Ongizate horrek gure eguneroko bizitzan eragina izango du, espazio publikoak zentzuz 

berreskuratzea eskatuko du, herritarren harremanetan eta zaintzen transferentzian eragina izango 

du, etab. Azken finean, udalerriko eguneroko bizitza denentzat pixka bat onberagoa eta 

pozgarriagoa izan dadila ahalbidetzen duten gauza txiki horietan guztietan eragingo du. 

Mundu mailan, lagunkoitasun-maila neurtzeko 33 ekimen pilotu eginez eman zitzaion hasiera 

programari mundu osoko hirietan (besteak beste, New York, Rio de Janeiro, Tokio, Istanbul eta 
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Nairobi).  Ikerketa horretatik abiatuta, Gida: adinekoekin lagunkoiak diren hiri globalak lana 

argitaratu zen 2007ko urriaren 1ean, Adineko Pertsonen Nazioarteko Eguna zela eta. Gida hori, 

Vancouverko Protokoloarekin batera, mundu-mailako beste hiri batzuetako diagnostikoaren lehen 

fasearen garapenerako oinarri metodologiko gisa erabili da. 

Ordutik, OMEk koordinatutako Hiri eta Komunitate Lagunkoien Mundu Sarea osatu da.  Estatuan, 

IMSERSOk lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen erakunde horrekin, adineko pertsonekiko 

lagunkoiak diren Hiri eta Komunitateen Sare Iberoamerikarra sortzeko, Espainiako eta 

Latinoamerikako ekimen guztiak bateratzeko asmoz.  2011ko irailean Irlandan egindako Hiri eta 

Komunitate Lagunkoien Nazioarteko I. Biltzarrean, mundu guztiko 38 udalerri ordezkatzen zituzten 

alkateek eta tokiko agintariek Dublingo Adierazpena sinatu zuten.  Adierazpen horrek ekimenarekin 

bat egiten duten udalerriek beren gain hartzen dituzten hainbat balio eta printzipio barne hartzen 

ditu.  Urte honetako ekainean, beste 40 hirik sinatu zuten konpromiso hori A.H.A. Conference 

biltzarrean. 2013ko irailean, Hiri eta Komunitate Lagunkoien Nazioarteko II. Biltzarra egin zen 

Quebecen, goiburu honekin: “Elkarrekin biziz eta zahartuz gure komunitatean”. 

Zalantzarik gabe, programa martxan jarri zenetik igaro diren 9 urte hauetan aurrerapen itzela egin 

dugu.  OMEren babesa, erreferentziazko nazioarteko erakunde gisa, eta ekimen honekin bat egin 

duten udalerri eta ingurune guztiena (2014ko maiatzean, guztira 210), bai nazioartean bai nazio-

mailan, esperotakoa baino askoz ere handiagoa izan da, eta ingurune guztietara egokitzen den 

programa aldakor eta malgu baten aldeko apustu sendoa egitea ekarri du, helburu bakarrarekin: 

berrikuntza eta erantzunkidetasun sozialeko mugimendu bat sortzea, inguruneen lagunkoitasuna 

hobetzeko, adineko pertsonak protagonista gisa hartuta. 

 

  

 

1.2. LAN METODOLOGIA UDALERRIETAN 

 

Euskadiko herrietan ekimen honen garapenak OMEk zehaztutako lan metodologia jarraitzen du, 4 

fase dituena, etengabeko hobekuntza duen ziklo bat jarraituz (1. Diagnostikoa eta Planifikazioa, 2. 

Inplementazioa, 3. Ebaluazioa eta 4. Etengabeko hobekuntza). 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behetik gorako gertutasuna (“Bottom up”) du oinarri lan metodologia honek, eta beraz, herritarren 

parte-hartzea, eta bereziki, pertsona nagusien parte-hartzea da proiektuaren oinarri nagusia. 

Bertan inplikatutako eragile guztien parte-hartze prozesu bat sortuz garatzen da. 

Behetik gorako metodologia 
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 Pertsona nagusiek eta herritarrek oro har gaur egungo, iraganeko eta geroko egoeraren 

analisian parte hartzen dute, hain zuzen ere beraien zahartze prozesuan, herriko eguneroko 

arazoetan eta horien konponbidearen inguruan lagunkoi irizten diotenaren bitartez. 

 Administrazioaren, boluntarioen, zerbitzu hornitzaileen eta herriko dendarien parte-hartzeak, 

pertsona nagusien informazioarekin batera, udalerri bat lagunkoi izateko dituen alderdi onen 

eta txarren irudi osoago bat emateko balio du. 

 Ikerketaren arduradunek tokiko ebaluaketa honen berri ematen diete politikoei, 

planifikatzaileei, pertsona nagusiei eta herritarrei, jarduketen abiapuntu gisa, eta adinarekin 

udalerri lagunkoiagoa lortzeko Bidean. 

Ikerketa-ekintzak arautzen du prozesu hau, beti ere zortzi arlo kontuan hartuta: aire libreko guneak 

eta eraikinak, garraioa, etxebizitza, parte-hartze soziala, errespetua eta inklusio soziala, parte-

hartze zibikoa eta enplegua, komunikazioa eta informazioa, eta gizarte eta osasun Zerbitzuak. 

 

Ikerketa-Ekintza arloak 
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Lehen hiru gaiek (Aire Zabaleko Espazioak eta Eraikinak; Garraioa; eta Etxebizitza) udalerriko 

ingurune fisikoko funtsezko ezaugarriak biltzen dituzte.  Alderdi horiek eragin handia dute 

mugikortasun pertsonalean, segurtasunean, osasunaren sustapenean eta gizarteko parte-hartzean. 

Hurrengo hirurek (Sareak eta Gizarte-babesa, Herritarren Parte-hartzea eta Enplegua, eta 

Errespetua eta Inklusioa) nagusiki pertsonen parte-hartzeari eta ongizate subjektiboari eragiten 

dieten gizarte-inguruneko eta kulturako hainbat elementu islatzen dituzte.  Sareak eta Gizarte-

babesa eremuak gizarte babeserako sare informalei buruzko informazioa biltzen du.  Herritarren 

Parte-hartzea eta Enplegua eremuan, adineko pertsonei lan ordaindua eta ez ordaindua gauzatzeko 

eskaintzen zaizkien aukerei, erretiroaren esperientziari, herritarren parte-hartze jarduerei eta 

aisialdiari buruzko informazioa biltzen da.  Errespetua eta Inklusioa eremuan, adineko 

pertsonenganako pertzepzioak, jarrerak eta portaerak biltzen dira (adineko pertsonenak, beste 

pertsona batzuenak eta komunitatearenak, oro har). Azken bi eremuetan (Komunikazioa eta 

Informazioa; eta Gizarte eta Osasun Zerbitzuak), egungo baliabideen eta komunikazio nahiz 

informazioko bitartekoen azterketa bat egiten da, baita adineko pertsonek hirian egiten duten 

babeserako gizarte-zerbitzuen eta osasun-zerbitzuen erabilerarena eta ezagutzarena ere. Hiriko 

bizitzaren zortzi alderdi horiek gainjarri egiten dira eta elkarri eragiten diote; esaterako, gizarteko 

parte-hartzea gizarte-inklusioarekin erlazionatuta dago eta lotura handia du, aldi berean, 

informaziorako sarbidearekin. 

Modu horretan, zahartze-prozesua erabaki politikoen muinean ezartzen da, gizarte-zerbitzuetatik 

edo osasun-eremutik harago doazen esparruetan, ikuspegi integratzaile eta zeharkako batetik. 
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2. DIAGNOSTIKOA 

OMEk ezarritako estandarren barnean edozein udalerri lagunkoitzat hartzeko gauzatu beharreko 

faseetako lehenengoa, adineko pertsonei, zehazki, eta herritar guztiei, oro har, eguneroko bizitzan 

aurkitzen dituzten arazoei buruz galdetzean datza, beren udalerrien alderdi negatiboak eta 

positiboak identifikatzen saiatuz. Proiektuaren premisetako bat adineko pertsonak etapa guztietan 

parte-hartzaile nagusi gisa, alegia, protagonista gisa, sartzea da, beren egoera deskribatuz eta 

adieraziz edo aldaketarako iradokizunak eginez. Horrez gain, udalerrian identifikatutako arazoak 

konpontzeko ezarri behar liratekeen hobekuntza-proiektuei buruzko erabakiak hartzen lagundu 

beharko dute.  

Udalerriaren diagnostikoa egiteko, informazioa biltzeko honako tresna hauek hartu ziren kontuan: 

A. Bigarren mailako iturrien azterketa. 

Helburua: Udalerrian eskuragarri dagoen informazio guztia biltzea, bai alderdi 

soziodemografikoei dagokiena bai bertan parte hartzen duten eragileena edo garatzen ari 

diren programena. 

B. Herritarren eta eragileen arteko topaketak eta taldeak. 

Helburua: Herritarrekin beren udalerriko lagunkoitasun-mailari buruz eztabaidatzea, ideiak 

biltzea eta proiektua garatzeko lantaldeak osatzeko herritar liderrak identifikatzea. 

C.  Lagunkoitasunari buruzko galde-sortak. 

Helburua: Udalerrien lagunkoitasun-maila ezagutzea, herritarren eskutik, adierazle 

kuantitatiboak erabiliz. 
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2.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIEN ANALISIA 

Urretxuko Udalak Matia Institutuaren esku jarri du analisi hau egiteko informazio guztia, bigarren 

mailako iturrien bitartez. Horrez gain, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) eta Eustatek 

eskainitako datuak erabili dira. 

2.1.1. Datu soziodemografikoak 

Urretxu Urola Garaian kokatuta dago, Gipuzkoako hego-mendebaldean, Aizkorriko parke 

naturalaren magalean. Biztanleen Udal Erroldako azken datu ofizialen arabera (INE, 2017), 6.786 

pertsona zeuden Urretxun; horietatik, 1.429 lagun 65 urtetik gorakoak. Biztanleria guztiaren 

%21,05, hau da, Urretxun 10 biztanletatik 2 pertsona nagusiak dira. 

  

Urretxu: Biztanleria, sexu eta adinaren arabera, 2017 

 
Guztiak Gizonezkoak Emakumeak 

Guztira 6.786 3.353 3.433 

Guztira 65+ 1.429 622 807 

Portzentaia 65+ 21,0 18,5 23,5 

Guztira 80+ 460 170 290 

Portzentaia 80+ 6,7 5,0 8,4 

Iturria: INE Biztanleen Udal Errolda 2017 

 

 

Pertsona nagusi guzti horietatik, 460 lagun 80 urtetik gorakoak dira, herri osoko biztanleriaren %6,7 

eta biztanleria nagusiaren %32,2. Adin nagusiko talde hau etengabe igo da azken 16 urteotan, 

1996ko eta 2017ko biztanleen piramideetan ikusi litekeen bezala. 
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Urretxu: 1996 eta 2017ko biztanleriaren piramideak 

Iturria: INE Biztanleen Udal Errolda, 2017 

 

Biztanleriaren piramideek agertzen dute azken urteotan udalerriaren egitura demografikoan 

izandako aldaketa. Gaur egungo piramidea estutu egiten da bereziki 15 – 29 tartean, eta zabaldu 

egiten da 30 urtetik gora, 1996ko piramidean gertatzen zena, baina guztiz alderantziz. Adin 

haundieneko belaunaldien artean, zenbakiek gora egin dute, bereziki 75 urtetik gorako 

emakumeen artean; gaur egungo datuek bikoiztu egiten dituzte 1996koak. 

1936 eta 1941 urteen tartean jaiotako balaunaldiek gerra zibila bizi izan zuten, eta ondorioz 

biztanleria nagusi orokorraren (65 eta gehiago) igoera txikiagoa izan da. Hala ere, bizi-itxaropenak 

gora egin duela ikusten da. 2060. urterako aurreikusten da biztanleria nagusiaren ia erdia 80tik 

gorakoak  izango dela; beraz, gerora begira ezinbesteko elementua izango da mendekotasun 

egoerei babesa ematea. 
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65 urtetik gorako biztanleria Urretxun, Gipuzkoa, CAPV, Estatua eta EB, 2017 

  GUZTIRA BIZT. +65 % BIZT. +65 

Urretxu 6.786 1.429 21,0 

Gipuzkoa 719.282 155.453 21,6 

CAPV 2.194.158 476.115 21,7 

Estatua 46.572.132 8.764.204 18,8 

EB 551.522.671 99.235.398 19,4 

Iturria: INE Biztanleen Udal Errolda, 2017 

65+ biztanleen portzentaia Urretxun, Gipuzkoa, CAPV, Estatua eta EB, 2017 
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Iturria: INE Biztanleen Udal Errolda, 2017 

Urretxun 65 urtetik gorako biztanleen portzentaia (%21,05) Gipuzkoan eta Euskal Autonomia 

Erkidegoan dugunaren oso antzekoa da, eta Estatukoaren eta Europar Batasunekoaren bi puntu 

altuagoa. 

Urretxu: Demografia, 2017 

Portzentaiak Udalerria Eskualdea Gipuzkoa CAPV 

Biztanleriaren aldaketa urteen artean (%) -0,27 -0,15 0,20 0,21 

Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 0,36 3,61 3,50 2,44 

Haurtzaroaren indizea: 0 – 14 urteko biztanleria  (%) 15,60 16,01 14,69 14,04 

Zahartze indizea. 65 urte eta gehiagoko biztan. (%) 21,05 21,21 21,61 21,69 

Gainzahartze indizea. 75 urte eta gahiagoko biztan. (%) 10,90 11,05 10,61 10,84 

Iturria: Eustat: Udalmap, 2017 
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Urretxuko biztanlerian urteen arteko aldaketa %-0,27koa da, hau da, urte batean biztanleriaren 

portzentaiaren aldaketa aurreko urtearekiko %0,27 egin du behera; Gipuzkoan, aldiz, %0,20 gora, 

eta EAEn %0,21. 

Urretxun biztanleriak gora egin du azken hamarkadako biztanleriaren aldaketa erreferentzia 

hartuta. 2017ko biztanleriaren aldaketa portzentuala 2007koarekiko %0,36koa da. Zenbaki hori 

urruti dago eskualdeko igoeratik (%3,61), Gipuzkoatik (%3,50) eta EAEtik (%2,44). 

Haurren portzentaia (0 – 14 urte) %15,60koa da, 65 urtetik gorakoena baino baxuagoa (%21,05), 

bizntaleria zahartuaren ezaugarria hain zuzen ere. Antzeko fenomenoa gertatzen da eskualdean, 

Gipuzkoan eta EAEn.  

Mendekotasun egoeran dagoen biztanleria 

BEHAGIko iturrien arabera, 2016. urtean 216 pertsona ziren mendekotasun egoeran zeuden 65 

urtetik gorakoak, eta pertsona nagusien artean %15,2koa zen mendekotasun tasa. 

 

Mendekotasun egoeran dagoen biztanleria Urretxun, Behagi, 2016 

Edad Mujeres Hombres Total 

0 – 5 0 3 3 

6 – 17 1 5 6 

18 – 64 34 29 63 

65 – 79 39 12 51 

80 o más 126 39 165 

Total 200 88 288 

Iturria: Behagi, 2016 

 

Taulan ikus daitekeen moduan, mendekotasun egoeran dauden pertsonak emakumeak dira 

nagusiki, 80 urtetik gorakoak. Mendekotasuna duten pertsonen artean, %43,75   80 urtetik gorako 

emakumeak dira. 80 urtetik gorako emakume guztien artean %43,45 mendekotasuna dute. 
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ZERBITZUAK ETA PROGRAMAK 

Zerbitzuak, baliabideak eta Gizarte programak 

Urretxuko Gizarte zerbitzuen sarea, Behagi, 2016 

  Urretxu Eskualdea Gipuzkoa 

EELren babesa 65 urtetik gorako pertsonei (%) 1,55 2,32 2,07 

Telelaguntza babesa 65 urtetik gorako 

pertsonei (%) 

8,02 7,42 8,65 

Eguneko zentroen babesa 65 urtetik gorako 

pertsonei (%) 

1,48 1,28 0,94 

Egoitzen babesa 65 urtetik gorako pertsonei 

(%) 

2,39 2,82 2,93 

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoen 

babesa (%) 

10,2 11,71 8,30 

Ezgaitasuna, eguneko zentroen babesa (‰) 1,47 0,79 0,92 

Ezgaitasuna, egoitzen babesa (‰) 0,88 0,92 1,12 

 RGI/AGI babes bateratua (%) 1,98 1,71 2,26 

Etxebizitzarako prestazio osagarriaren babesa 

(PCV) (%) 

0,85 0,71 1,01 

 PNCs, FBS eta LISMI babes bateratua (%) 0,54 0,35 0,50 

Iturria: Behagi, 2016 

 

Taulan ikusten den bezala, gizarte baliabide nagusienetan eskualdekoaren eta Gipuzkoakoaren 

antzeko babesa dauka Urretxuk. EEL zerbitzuan, 65 urtetik gorako pertsonekin, zertxobait baxuagoa 

du Urretxuk eskualdekoarekin eta Gipuzkoakoarekin alderatuta. Era berean, eguneko zentroetan, 

65 urtetik gorako pertsonentzat eta ezgaitasuna dutenentzat, Gipuzkoakoa eta eskualdekoa baino 

babes haundiagoa du Urretxuk.  
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Pertsona nagusientzako baliabide eta zerbitzuei dagokienez, herritar guztientzako osasun 

baliabideez eta baliabide orokorrez gain, pertsona nagusiek “Aterpe” Jubilatuen Egoitza erabili 

dezakete, ileapaindegiaren zerbitzu eta guzti, eta beste hainbat jarduera (psikomotrizitate tailerra, 

estimulazio kognitiboa…); baita ere Santa Barbara eguneko zentroa, etxez etxeko laguntza zerbitzua 

eta Gurutze Gorriaren laguntzak. Era berean, Tipi-tapa eta kirol egokitu ikastaroak gauzatzen dira. 

Udal zerbitzu eta baliabideak 

Herritarren aisialdiari begira jarritako hainbat baliabide eta zerbitzu daude, adina kontuan izan 

gabe, eta modu honetan sailkatu litezkeenak: kulturalak, kirolekoak eta aisialdikoak. 

Kultur zerbitzu eta baliabideen artean honako hauek ditugu: Labeaga aretoa, Juan de Lizarazu 

erakusgela, kultur etxea, udal liburutegia, KZgunea, Urrelur mineral eta fosilen museoa, Aikur 

erleen zentroa, Santa Barbara eta Ipeñarrieta jauregia. 

Era berean, kirol baliabide hauek: Pagoetako igerilekua, Pagoetako skate park eta Aldiri kiroldegia 

eta Ederrena pilotalekua. 

Azkenik, aisialdirako baliabide eta zerbitzu garrantzitsuenak, Gaztelekua, Gazte Bidean gunea eta 

Txolarte elkartea ditugu. 

 

Sare asoziatiboa eta irabazi asmorik gabeko erakundeak 

Urretxuk 74 elkarteko eta Gobernu Kanpoko 2 erakundeko sarea du, horietatik 5 pertsona nagusiei 

bideratuak. 

Pertsona nagusientzako elkarteak hauek dira: Mairi (bereziki emakumeen prestakuntzarako 

bideratua); Nagusilan (persona nagusien boluntariotza, bakarrik daudenei laguntzeko); Harizpi 

Elkartea (eskulanetan eta artisautzan aritzen dena), APPALUR (Urola Garaiko aurrejubilatuen eta 

pentsiodunen elkartea) eta Gueske (Esperientziaren Eskolako ikasle ohiak, formakuntza jarduerei 

bideratua). 
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2.1.2. ERAGILEAK 

 

Diagnostikoa egiterakoan eragile askok parte hartu dute eta horiei esker egin ahal izan da analisi 

hau. Ondorengo hauekin lan egin dugu Urretxuko Lagunkoia markoaren barruan:  

Urretxuko Udala 

Elkarteak: 

 Bitartean dendarien elkartea 

 Gueske elkartea 

 Cáritas 

 Al Amal 

 ATERPE Jubilatuen Egoitza 

 Duintasuna elkartea 

 Alanbike 

 Eiluz 

 Irimo Abesbatza 

 Himunpro elkartea 

Ikastetxeak 

• Gainzuri Ikastetxe Publikoa (0-12 urte) 

• Urretxu-Zumarraga Ikastola (13-18 urte) 
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2.2. EMAITZEN ANALISIA 

LAGUNKOITASUNARI ETA HERRITARREN TOPAKETEI BURUZKO GALDETEGIA 

Urretxuko lagunkoitasunaren maila neurtzeko eta aztertzeko, Udalak eskainitako informazioarekin 

lan egiteaz gain, parte-hartze prozesu bati eman zitzaion hasiera, eta bertan azterketa kualitatiboa 

egin zen, herritarren topaketa bidez, eta beste bat kuantitatiboa, galdetegien bidez. 

2.2.1. METODOLOGIA 

Galdetegi bidezko informazioa Urretxuko Udalaren laguntzarekin jaso zen. Galdetegia betetzeko, 

Gainzuri Ikastetxearekin eta Urretxu-Zumarraga Ikastolarekin jarri zen harremanetan Udala; 

kalekoa ere udal langileen bitartez bete zen. Eta gainera, galde-sorta bera elkarteetan banatu zen. 

 

Topaketak egin ahal izateko, Udalak jardunaldi batera deitu zien herriko elkarteei egitasmoa 

aurkezteko, hogei bat elkarte agertu zirelarik. Ondorioz, 10 lagun inguruko lantaldea sortu zen, 

hainbat elkartetako ordezkariak eta ezaugarri ezberdineko pertsonak, herriaren inguruko hainbat 

ikuspegi ukitzeko, honako aldagai hauek kontuan izanik: sexua, adina, auzoa, mendekotasun egoera 

edo zaintza egoera, besteak beste. 
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2.2.1.1. LAGUNKOITASUNARI BURUZKO GALDETEGIA: FITXA TEKNIKOA 

Guztira 194 galde-sorta jaso dira Urretxuko herritarren eskutik. Horien artean, 149 emakumeenak 

dira, eta 44 gizonezkoenak (pertsona batek ez zuen erantzun). Hau da, %76,8 emakumek eta %22,7 

gizonezkok osatzen dute lagina. 

Bestalde, adinaren arabera begiratuz gero, galde-sorta bete dutenen artean %72,7  65 urtetik 

beherakoak dira, hau da, 141 urretxuar; aldiz, 65 urtetik gorakoak %22,7 dira (44 pertsona). 

Galde-sorta jasotzeko landa-lana 2016ko lehen hiruhilekoan egin zen. 

Urretxu: Lagunkoitasunari buruzko galdetegia 

  Portzentaia N  

  Sexua   

Gizona 22,7 44 

Emakumea 76,8 149 

ED/EE 0,5 9 

  Adina   

Bataz 
bestekoa     

< 65 urte 72,7 141 

≥ 65 urte 25,8 50 

ED/EE 1,5 3 

  100,0 194 

Urretxu: Laginaren osaketa. 
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Inkesta modu autoadministratuan egin zen eta laginik gabe. Aztertu diren emaitzak ez dira gizarte 

urretxuarraren adierazgarri, baina orientagarri gisa erabil daitezke lagunkoitasunaren inguruko 

tendentziei dagokienez. 

 

2.2.1.2. HERRITARREN TOPAKETAK: OSAKETA 

Herritarren topaketa bidezko informazioa jasotzeko ordu eta erdiko 10 bilera egin ziren, arlo 

bakoitza eztabaidatuz. Guztira 10 bat lagun elkartzen ziren, hainbat elkarte eta erakundetako 

jendea: Bitartean dendarien elkartea, Gueske elkartea, Caritas, ATERPE Jubilatuen Egoitza, 

Duintasun elkartea, Alanbike, Eiluz, Irimo Abesbatza eta Himunpro Elkartea. Bilera guztietan udal 

langileen eta Matia Institutuko teknikari baten laguntza izan zuten. 

 

Data Aztertutako gaiak 

2017/01/12 Galde-sorten analisia 

2017/02/16 Etxebizitza 

2017/03/16 Herritarren parte-hartzea eta enplegua 

2017/04/27 Herritarren parte-hartzea eta enplegua 

2017/05/18 Komunikazioa eta informazioa 

2017/06/22 Garraioa 

2017/09/14 Aire libreko eremuak eta eraikinak 

2017/10/19 Errespetua eta inklusio soziala 

2017/11/23 Gizarte eta osasun Zerbitzuak 

2018/01/25 Parte-hartzea eta ehun soziala 

2018/03/15 Herritik ibilaldia hobetzeko eremuak identifikatzeko 
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2.2.3. DIAGNOSTIKOAK: EMAITZAK 

Herrian egindako topaketetatik eta galdetegietatik bildutako informazio guztia jasotzen da atal 

honetan. Ikerketa-ekintzako zortzi arloen arabera azaltzen da informazioa.  

ALDERDI OROKORRAK 

Galde-sorta bete zuten urretxuarren artean gehienek (%57,3) bizitzeko herri oso edo nahiko 

atsegintzat jo zuten; aldiz, %6,7k ez dela oso atsegina dio. Iritzi bera partekatu da topaketetan: oro 

har, herri lagunkoia dela, gehiago edo gutxiago herritar guztiek elkar ezagutzen dute eta giro ona 

dago. Gainera, esan dute urretxuarrentzat Zumarraga eta Urretxu herri bakarra dela. 

Udalerriko alderdi orokorrak 

 

 
Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Garbia 1,0 7,2 43,8 43,3 4,6 0,0 

Zaratatsua 3,6 17,5 46,4 23,7 8,2 0,5 

Atsegina 0,5 6,7 35,1 48,5 8,8 0,5 

Merkea 16,0 34,0 42,8 4,1 2,6 0,5 
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Udalerri batean bizitza atsegintzat hartzeko garaian garbitasuna da elementu garrantzitsuenetako 

bat. Urretxuk duen garbitasun maialari dagokionez, %47,9k herria oso edo nahiko garbi dagoela 

dio. 

Herritarren topaketetan aipatu da pozik daudela zerbitzuarekin, baina aipatu da bidegorrian 

eserlekuen ingurua garbitu beharko litzatekeela; Matxinportatik kanposantua pasa arte dagoen 

garbitasun falta azaldu da. Nolanahi ere, garbitasun arazoak herritarren errespetu faltagatik direla 

esan dute, zerbitzuaren arazoa baino gehiago. 

Bestalde, ez da oso herri zaratatsua (%42,1k “gutxi” edo “ezer ez” diote). 

Azkenik, Urretxun bizimodu osoa eta asebetea izateko, galde-sorta bete dutenen iritziaren arabera  

erosteko ahalmen maila bat eduki behar da, izan ere herritarren %50 inguruk dio herria ez dela 

batere merkea, eta aldiz, %6,7k nahiko edo oso merkea dela dio. Beste herri batzuekin alderatuta, 

Urretxu bataz bestekoan dagoela diote. Nolanahi ere, tabernetako prezioetan aldeak daudela 

argitu dute. 

Azkenik, herrian komun publikoen falta dagoela azaldu da. Bereziki, Etxeberritik (Zumarraga) 

“mahairaino”, errotondatik Legazpi aldera eta Labeaga eta Ipeñarrieta kaleetan, gune horietan ez 

baitago komun publikorik. Era berean, paperontzi eta eserleku gehiago jartzea beharko litzatekeela 

uste dute, eta iturri bat errotondatik Legazpi aldera. Txakurren gorozkiak jasotzea agertzen duen 

kartel bat badagoela, baina ez dago ontzirik botatzeko. 
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Alderdi positiboak 

- Oro har, herri atsegina da Urretxu; herritarrek elkar ezagutzen dute, eta harremanak 
dituzte auzokoekin. 

- Herritarrentzat, herritarrak udalerri bakar batean bezala bizi dira Urretxun eta 
Zumarragan, herri bera balira bezala. 

- Garbitasun maila ona. 

- Prezioetan aldeak udalerriko tabernetan. 

- Oro har, gainerako udalerrietako prezioen antzekoak. 

- Paperontzi nahikoa. 
 

Alderdi negatiboak 

- Garbitasun maila eskasa bidegorriko bankuen inguruan eta Matxinportatik kanposantua 
pasa arte. 

- Gizalegearen kontrako jarrerak, zikintasuna dakartenak.  

- Komun publikoen falta. 

- Prezioetan aldeak udalerriko tabernetan. 

- Biribilgunetik Legazpi aldera, paperontziak, bankuak eta iturriak falta dira. 

- Badira txakurren gorotzak jasotzeko kartelak, baina ez dago horrelakoak botatzeko 
zakarrontzirik. 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Garbitasuna sustatzea, batik bat bidegorriko bankuen inguruan, eta etxe berrietatik 
hilerrira bitartean.  

- Udalaren aldetik zainketa areagotzea, Madaia eta horrelako guneetan batez ere.  

- Biribilgunetan Legazpira bitartean, paperontziak, bankuak eta iturriak ezartzea. 

- Komun publiko gehiago ezartzea. 

- Txakurren gorotzetarako zakarrontziak ezartzea, bai eta ordenantza bat ere, beren 
betebeharra betetzen ez dutenak zehatzeko. 
  

- Txakurrentzako berariazko gune bat zehaztea.  
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1. AIRE LIBREKO GUNEAK ETA ERAIKINAK 

Etxebizitza baldin bada eremu pribatuaren adierazgarri haundiena, aire libreko guneak dira 

soziabilitatearen eremua, norbanakoaren eta taldearen arteko lotura. Begi bistakoa da ze 

garrantzia duen aire libreko gune egokiak edukitzea, aisialdiaz gozatzeko eta beste batzuekin 

harremana izateko tokiak. Gune horien egituraketa funtsezkoa da herriko egunerokoan herritarren 

parte hartzea sustatzeko, eta azken finean, zahartze aktiboa bultzatzeko. “Kanpoko inguruak eta 

eraikin publikoek inpaktu garrantzitsua dute pertsona nagusien mugikortasunean, independentzian 

eta bizi-kalitatean” (OME, 2007). Toki irisgarriak, seguruak, ondo argiaztatuak eta egoki 

mantenduak edukitzea herriko bizitzarako oinarrizko elementuez gozatzea da.  

PARKEAK, AIRE LIBREKO GUNEAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK 

Berdeguneak eta eremuak 

 
Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Babes bereziko udal azalera 2017 0 19,74 23,21 21,5 

Hiriko parke, lorategi eta berdegunez 
okupatutako azalera (% hiriko 
lurzorua) 

2009 4,95 12,43 20,11 14,4 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Udalmap 

Urretxun parke, lorategi eta berdeguneek okupatzen duten azaleraren portzentaia (%4,95) dezente 

txikiagoa da eskualdekoa baino (%12,43) eta Euskal Autonomia Erkidegokoa baino (%14,40), 

Gipuzkoako bataz bestekoa baino 15 puntu txikiagoa delarik (%20,11). 

Zenbateko horiek bat datoz herritarrek emandako iritziekin, izan ere galdetegiari erantzun dioten 

%33k uste dute parke gutxi edo batere ez dagoela. Hala ere, %32,5k aitortu dute nahiko parke edo 

asko dagoela Urretxun. Bide horretatik agertu dira topaketetan parte hartu duten pertsonak; 

horien ustez berdegune nahikoa dago, nahiz eta parke estali bakarra dagoen jolaserako elementu 

gutxirekin. 

Galdetutako pertsonen artean %56,2k uste dute gutxi edo batere hornitu gabe daudela parkeak eta 

berdeguneak. Herritarren topaketan, berriz, aipatu da atsedenerako eserlekuak kanpoan daudenez, 

hezeak egoten direla, eta horregatik proposatzen dute toki estalietan jartzea eserlekuak, adibidez 

Berrikin edo Madaiareneko arkupetan. 
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Parke eta lorategietara maiztasunez joateari dagokionez, %33k bakarrik aitortu du nahiko sarri 

joaten dela. Portzentaia garrantzitsua, kontuan izanik harreman berriak eta lotura sozialak egiten 

diren tokiak direla. 

Parkeak eta aire libreko eremuak 
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Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Nahikoa daude 7,2 25,8 33,0 25,3 7,2 1,5 

Ondo zainduta daude 4,6 20,1 36,1 32,0 6,7 0,5 

Ondo kokatuta daude 5,2 10,8 37,1 39,2 7,2 0,5 

Ondo hornituta daude 20,6 35,6 24,7 14,4 3,6 1,0 

Maiz joaten da 8,2 25,3 28,4 17,0 16,0 5,2 

 

Parke eta berdeguneen kokapenari dagokionez, %46,4ren iritziz kokapena ona da, baina gutxiengo 

batek (%16) modu negatiboan baloratzen dute. 

Azkenik, gimnasia egiteko elementuak dituen parke bat aipatu da. Hasiera batean kiroldegiko 

teknikari bat zegoen horren erabilera erakusteko. Parke osasungarriaren alderdi negatibo gisa, 

pertsona nagusi batzuk elementuen altuera aipatu dute, kokapena urruti dagoela eta herritarrek 

erreparoa dutela erabiltzeko. Egoitzatik saiatu ziren, baina jendea ez da animatzen. Erabilera 

errazteko, seto bat jartzea proposatu dute, eremu intimo eta diskretuagoa izan dadin.   
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Alderdi positiboak 

- Bada parke estali bat. 

- Berdegune nahikoa. 

- Bada parke osasungarri bat, eta baita parkea erabiltzen hasteko teknikari baten laguntza ere. 

 

Alderdi negatiboak 

- Jolaserako elementu gutxi estalitako parkean. 

- Egurra egoera txarrean dago Madaiako parkean. 

- Kanpoan dauden bakuak hezetasuna dute. 

- Parke osasungarrietako aparatuak altuegi daude. 

- Pertsonek gutxi erabiltzen dituzten parke osasungarriak, dauden tokian daudelako eta 

erabiltzeko dituzten eragozpenengatik. 

 

Hobetzeko proposamenak 

 

- Estalitako guneetan bankuak ezartzea (Berriki, Madaiako arkupeak). 

- Landare-hesi bat ezartzea parke osasungarrian, diskrezioa areagotzeko. 

- Madaia parkeko egurrak hobetzea. 

- Elementu gehiago ezartzea estalitako parkean. 
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KALEAK 

Herrietako kaleen eta espaloien egoera da alderdi garrantzitsuenetako bat hiri lagunkoitzat 

hartzerako orduan, neurri haundi batean eragina baitauka herrian zehar mugitu behar denean. 

Espaloiak egoera txarrean edukitzeak galarazi egin dezake pertsonak herrian zehar modu 

autonomoan mugitzeko. 

Galdetegiaren datuen arabera, galdetutako pertsonen artean %30,9k uste du Urretxuko kaleak 

nahiko edo oso ondo zainduta daudela; bestalde, %30,5ren iritziz, gutxi edo batere zaindu gabe 

daude. 

Espaloiak eta kaleak 

 

 
Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Ondo zainduta daude 5,2 25,3 38,7 26,8 4,1 0,0 

Irisgarriak dira 5,7 23,7 36,6 27,3 5,2 1,5 

Atsedena hartzeko tokiekin 3,6 22,2 33,0 34,5 6,7 0,0 

 

Irisgarritasunari dagokionez, galdetutakoen artean herenaren ustez kaleak nahiko edo oso 

irisgarriak dira, eta aldiz, %29,4k uste du gutxi edo batere ez. Topaketetan aipatu da espaloiak oro 

har beheratuta daudela eta zebra-bideak espaloi mailan daudela. Nolanahi ere, espaloiak egoera 

txarrean antzeman dira ondorengo gune hauetan: 
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- Eroskin, Labeaga kalera igotzeko pasabidean, baldosak hautsita daude. 

- Gernikako Arbola eta Labeaga arteko aldapa oso pikoa da, eta elur edo izotz egunetan oso 

erraza da labain egitea. Igogailua erabiltzea gomendatzen da. 

- Sarraldetik Aparicio auzora Bitartean ibilgailuak espaloira igo eta bertan aparkatzen dute; 

ondorioz, baldosak hondatuta daude. 

- Bengoleatik Irimo bukaera Bitartean eraikinen fatxadak eta teilatuak guztiz utzita daude. 

Haize egunetan fatxada eta teilatu zatiak erortzen dira, horrek dakarren arriskuarekin. 

- Ipeñarrieta kalean uralitazko teilatuak daude oraindik, material kutsagarria. 

- Labeaga kalean, Kutxa aurrean, argi eta ur-erregistroak beheratu egin dira, eta koska bat 

gelditzen da. 

- Eroskira daraman aldapan zorua irristakorra da makuluekin doan jendearentzat. 

- Ipeñarrieta kalean, Akelarre eta errotonda tartean, metalezko sarea duten zuhaitzak 

daude. Baina urteen poderioz, zuhaitzak hazi egin dira eta metalezko sare horiek garapen 

naturala eragozten dute. Sareak egokitu egin beharko lirateke. Zuhaitzen sustraiek ere 

espaloiak hondatzen dituzte. 

 

 

- Eguzkia aurrean dauden espaloiak oso irristakorrak dira. 

- Urretxuko aldapa bukaeran, Labeaga aldera joateko, plaketa ebakiak daude. 

- BM supermerkatuko arkupetan ez dago heldulekurik eta eskailerak oso pikoak dira. 
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- Janari bankuak eskailera maila bat dauka sarreran. 

Era berean proposatu dute kamioiei sarbidea galaraztea BMko pasabideraino, ez dutelako tokirik 

uzten bertatik pasatzeko. Gainera, komenigarri izango litzateke espaloiak berritzerakoan dendetako 

sarrera maila berean jartzeko aprobetxatzea. 

Uste da jendea ez dagoela kontzientziatuta Udalari jakinarazteko horrelako gorabeherak, 

informatzeko nahiko bide badagoen arren (aurrez aurre udaletxean bertan, telefonoz, buzoian 

idatziz…) 

Topaketetan azpimarratu da Iparragirre plaza gutxi erabiltzen dela, inguruko dendak itxi ondoren 

bizirik gabe gelditu baita. Ez dute lortzen plaza hori biziberritzea eta gainera ez da pasoko tokia; 

horregatik, azoka bertan egitea proposatzen dute. 

Azkenik, atsedenerako tokien inguruan, pertsona gehienek (%41,2)  uste dute nahiko toki edo asko 

daudela atsedenerako, eta aldiz, %25,8k uste dute gutxi edo batere ez dagoela. 
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Alderdi positiboak 

- Oro har, egoera onean daude espaloiak. 

- Espaloietako beheraguneak egokiak dira. 

- Oinezkoentzako pasabideak nibelean. 

- Askotariko bideak dauden udalari sortzen diren gorabeheren berri emateko. 

 

Alderdi negatiboak 

- Baldosak hautsita Eroski parean, Labeaga kaleko pasagunean. 

- Baldosak hautsita autoek aparkatzen dutelako Sarraldetik Aparicio auzora doazen espaloietan. 

- Koska Labeagan, argi eta ur-erregistroen beheraguneagatik. 

- Ipeñarrieta kaleko zenbait zuhaitzen erroek espaloiak hautsi dituzte.  

- Espaloi irristakorrak Eguzkiaren aurrean. 

- Lauzak hautsita daude Urretxuko maldan, Labeaga kale aldera. 

- BM supermerkatuaren aurreko ataripean ez dago eskudelik, eta hango eskailerek malda handia 

dute oso. 

- Elikagaien bankuko sarreran koska dago. 

- Herritarren artean ez dago kontzientziaziorik irisgarritasunaren inguruan sortzen diren 

gorabeherei buruz udalari informazioa emateko. 

- Gutxi erabiltzen da Iparragirre plaza. 

 

Hobetzeko proposamenak 

- BM supermerkatuaren inguruan kamioien sarbidea mugatzea. 

- Espaloiak berritzen direnean, abagune horretaz baliatzea saltokiak maila berean kokatzeko. 

- Baldosei, espaloi irristakorrei, eskailerei eta abarri buruz aipatutakoak hobetzea. 

- “Bizi” edo “animazio” handiagoa ematea Iparragirre plazari, adibidez, merkatua plazan bertan 

eginez. 

- Jendeak udalerrian akatsak edo kalteak sumatzen dituenean horien berri udalari emateko 

kanpaina bat egitea. 
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HIRI SEGURTASUNA 

Segurtasun sentsazioak eragin haundia du herri barruan toki batetik bestera mugitzeko orduan, eta 

beraz zuzenean aldatzen du herritarren eguneroko martxa. Eta horrek, halaber, jendearen 

autonomian, osasun fisikoan, integrazioan eta ongizatean dauka eragina. Hiri segurtasunak, beste 

pertsona batzuen mehatxuaren edo indarkeriaren menpe ez egoteko baldintza pertsonal bat 

denez, lotura zuzena du arriskua izatearekin, benetakoa izan (objektiboa) edo sentsazioa izan 

(subjektiboa).  

Hiri segurtasuna 

 
Urtea Herria Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Herrian harrapatutako eta 
erregistratutako oinezkoak ( 10.000 

biztanletik) 
2016 2,91 2,63 4,44 4,24 

Herrian erregistratutako trafiko istripuak 
(1.000 biztanletik ) 

2016 5,39 8,1 9,51 9,2 

Udaltzain dotazioa (1.000 biztanletik) 2015 1,32 1,02 1,61 1,53 

Delitu indizea (1.000 biztanletik) 2016 26,54 33,08 30,06 37,14 

Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap. 

 

Urretxun udaltzain dotazioa 2,91koa da, 1.000 biztanletik, eskualdekoa baino (2,63) zertxobait 

altuagoa, baina Gipuzkoakoa (4,44) eta Euskal Autonomia Erkidegokoa (4,24) baino  txikiagoa. 

Delituen indizea eskualdekoa, Gipuzkoakoa eta Euskal Autonomia Erkidegokoa baino baxuagoa da 

(1.000 biztanletik 26,54, beste hauen ondoan: hurrenez huren 33,08; 30,06 eta 37,14). 
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Hiri segurtasuna 
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Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko 

Nahiko argiaztatua 2,6 10,8 37,6 42,8 5,2 

Modu egokian zainduta 9,8 41,8 30,9 13,4 3,6 

Lapurreta arriskua dago 5,7 17,0 29,9 27,3 17,0 

Segurtasunik gabe sentitzen den guneak 9,8 27,8 25,3 23,7 11,3 

 

Herriko argiteriak herritar gehienak asebetetzen ditu; galdetutako pertsonen artean ia erdiak 

dioenez, herria ondo edo nahiko argiztatua dago; aldiz, %13,4k uste du gutxi edo batere argirik ez 

dagoela. 

Aldiz, eztabaida taldean iritzi ezberdin gehiago dago herriko argiteriaren inguruan. Pertsona 

batzuen ustez nahikoa dago, baina beste batzuen iritziz farola nahikoa dago, baina argi gutxi. Kultur 

etxe atzeko argi eskasia nabarmendu dute, eta bidegorrian, berriz, argiteria egokia da.  

Bestalde, galdetutako pertsonen artean %50,6k uste du herrian zaintza gutxi edo batere ez 

dagoela; baina horrek ez dakar segurtasun ezaren sentsazioa; izan ere, %37,6k aitortu du gune 

gutxi dagoela herrian segurtasun eza dakarkiona. Lapurreta arriskuari dagokionez, %44,3ri iruditzen 

zaio arrisku maila haundia edo nahiko haundia dagoela. 

48,0% 
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Alderdi positiboak 

- Bidegorria ongi argituta. 

 

Alderdi negatiboak 

- Askotariko iritziak daude argiztapenari buruz. 

- Argiztapen urria kultura-etxearen atzeko aldean. 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Kultura-etxearen atzeko aldeko argiztapena hobetzea. 

 

ERDIGUNEAN BIZI, AUZOETAN BIZI 

Urretxuarrek diferentzia batzuk ikusten dituzte erdigunea bizi edo auzoetan bizi. Alde batetik, auzo 

batzuetarako irisgarritasun falta agertzen dute; Mundo Mejor auzoa aipatzen da bereziki, malda 

haundi baten bidez iristeko gunea. Eta bestetik, erdigunean garbiketa sakonagoa dagoela auzoetan 

baino, nahiz eta garbitzeko makina egunero pasa. Azkenik, auzoekiko beste diferentzia 

haundienetako bat auzoetan denda falta dagoela. 

Alderdi positiboak 

- Antzekotasun handiak alderdi gehienetan. 

Alderdi negatiboak 

- Malda pikoa Mundo Mejor auzoan. 

- Saltokiak falta dira auzoetan. 

- Auzoetako garbitasuna ez da herrigunean bezain zorrotza. 

Hobetzeko proposamenak 

- Mundo Mejor auzoan irisgarritasuna hobetzea. 

- Auzoetan garbitasuna sustatzea. 
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ERAIKIN PUBLIKOAK 

Topaketetan parte hartu zuten pertsonek azterketa sakona egin zuten Urretxuko eraikin publikoen 

inguruan, bai irisgarritasunari dagokionez, bai beste aspektu batzuei dagokienez. 

Kiroldegiari dagokionez, aditzera eman dute Zumarragako eta Urretxuko kiroldegietako kuotak 

bateratzea komeniko litzatekeela, eta horrela kuota bakarrarekin bi kiroldegietara sartu ahal 

izateko. Udal kiroldegiaren eta pertsona nagusientzako jardueren balorazio positiboa egin dute, 

nahiz eta aipatu eremu txikia geratu dela. Era berean, uda garaian igerilekura joateko autobus 

baten beharra erreklamatu dute. 

Udaletxeko eraikinean ikusten dira hutsune gehien, nagusiki irisgarritasunaren ingurukoak. Sarrera 

nagusia Iparragirre kaletik da, baina itxita dago irisgarritasun faltagatik, eskailerak baititu. 

Ospakizunen bat dagoenean bakarrik irekitzen dute, baina mugikortasun arazoak dituzten 

pertsonek alboko ate batetik sartu behar dute. Sarrera nagusiaren irisgarritasun falta dela eta, 

beste sarrera bat egokitu da eraikinaren beste aldetik, ate bikoitza duen sarrera. Lehenengoa 

automatikoa da, baina bigarrena astuna eta gogorra; hotzarentzako jarri dute, baina ez da 

irisgarria. Gainera, igogailuak ez du lekurik kanpoan maniobra egiteko. Halaber, nahasketa dago 

solairuetara joateko, seinaletika ez delako koherentea; sarrerak “0” izan beharko luke eta ez “-1”. 

Gainera, sarreran ez dago seinalatuta igogailua non dagoen. Gizarte zerbitzuetan aulkiak aldatu 

beharra aipatzen da, oraingo aulkiek hanka gardenak dituztelako, eta horrek estropezuak dakartza. 

Artxiboaren segurtasun falta ere aipatu da.  

Uste dute kultur etxea urruti geratu dela eta bizi gutxirekin; lehen, liburutegia bertan zegoenean, 

bizi gehiago ematen zion. Elkarte asko Zumarragako kultur etxean daude, eta hitzaldietarako 

eremua txiki geratu da eurentzat. Gainera, atzealdea oso zikina dago. 

Euren iritziz museoak bizi gutxi dauka; agian jarduera gehiago antolatu beharko litzateke. EPA 

Zumarragan dagoela aipatu dute. 

Azkenik, udal liburutegiari dagokionez, aipatu dute irisgarritasun arazo haundienak direla eremu 

iluna izatea eta ate oso astuna. Zumarragakoarekin alderatuta, pobre geratu dela, eta bateratu egin 

beharko lituzketela. Dena den, liburutegiko agenda egokitzat jotzen dute, dinamizazio gehiago falta 

den arren, eta euren ustez kokapenak ez du errazten urretxuar gehiago hara joatea. Irakurketa 

errazeko liburuak edukitzea proposatzen dute eta jendea informatu. Eta azterketa garaian, 

liburutegia ireki ikasleentzat. Haurren eremua irekita dagoela eta ixtea komeniko litzatekeela 

aipatu da. 



 

 

39 

 

 

Alderdi positiboak 

- Balioespen ona kiroldegiaren inguruan. 

- Liburutegiaren agenda egokia da. 

 

Alderdi negatiboak 

- Kiroldegia txikiegia da. 

- Udalaren sarrera nagusia itxita dago, irisgarritasun faltagatik. 

- Udalaren sarrerako bigarren atea ezin da erabili, pisu handiegia duelako. 

- Udaletxeko igogailuari tokia falta zaio kanpoaldean maniobrak egiteko. 

- Nahasmena sortzen da udaletxeko solairuen artean, sarrerari “-1” baitagokio. 

- Igogailua non dagoen zehazteko seinaleak falta dira udaletxean. 

- Gizarte Zerbitzuetako gunean dauden eserlekuek hanka gardenak dituzte, eta estropezu egiten 

du jende askok. 

- Segurtasun txikia artxibategian. 

- Kultura-etxea udalerritik nahiko urrun dago, eta hitzaldietarako gunea txikia da. 

- Gutxi erabiltzen da museoa. 

 

Hobetzeko propoposamenak 

- Zumarragako eta Urretxuko kiroldegien kuotak bateratzea, biak kuota berarekin erabili ahal 

izateko. 

- Autobus bat eskaintzea udan, igerilekura joateko. 

- Museoan jarduera gehiago antolatzea. 

- Erraz irakurtzeko liburuekin hornitzea liburutegia, eta horren berri ematea. 

- Azterketa garaian, ikasleentzat liburutegia irekitzea. 

- Liburutegiko haurren gunea ixtea. 
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2. GARRAIOA 

Garraioa ezinbesteko elementua da zahartze aktiborako. Gai honek hainbat eztabaida arloekin 

dauka zerikusia, bereziki parte-hartze sozialarekin eta gizarte zerbitzuetarako sarbidearekin. Atal 

honetan herrian zehar eta kanpoan mugitzeko erabiltzen diren ibilgailu publiko eta pribatuei 

buruzko informazioa jasotzen da. 

Garraioa eta mugikortasuna 

 
Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 
urtetik gorako biztanleria (%) 

2011 77,67 70,17 56,74 56,45 

Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 
urtetik gorako biztanleria (%)  

2011 84,22 84,09 65,49 64,23 

Ibilgailu kopurua (ibilgailuak/biztanleko) 2015 0,59 0,64 0,63 0,6 

EAEko beste herri batzuetara joateko 
bataz besteko denbora 

2007 36,59 - - - 

Herrirako irisgarritasuna 2007 62,7 - - - 

Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap. 

Herritik kanpo lan egiten duen 16 urtetik gorako biztanleriari buruz  Udalmap-etik lortutako 

informazioa (%77,67) zertxobait altuagoa da eskualdeko zenbakia baino (%70,17), eta Gipuzkoako 

baino dezente haundiagoa (%56,74), baita Euskal Autonomia Erkidegokoa baino ere (%56,45). 

Aipamen berezia merezi du 16 urtetik gorako ikasle jendeak; horietatik %84,22k egunero mugitu 

behar dute, herritik kanpo ikasten dutelako. Eskualdean ere tasa altua da /%84,09), oso urruti 

Gipuzkoakotik eta Euskal Autonomia Erkidegotik (%65,49 eta 64,23 hurrenez hurren). Datu horiek 

erakusten dute zernolako garrantzia duen garraioak herri honetan; horren ondorioa da Urretxuk 

portzentaia altua izatea ibilgailuen kopuruan (0,59 ibilgailu biztanleko), baina hala ere 

eskualdekoaren, Gipuzkoa eta EAEkoaren antzekoa (%0,64, %0,63 eta %0,60 hurrenez hurren). 

 

AUTOBUSA 

Autobusa ez da herritarren artean erabilera haundirik duen garraioa; galdetutako pertsonen artean 

%18,6k aitortu du nahiko edo oso maiz erabiltzen dutela, eta aldiz, %61,3k gutxi edo batere ez 

duela erabiltzen. 
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Galdetegitik atera ditugun datuei dagokienez, ikusten dugu jendea gustura dagoela herrian dauden 

geraleku kopuruarekin. Ia erdiak (%44,8) aipatzen du geraleku nahikoa dagoela. Topaketetan esan 

dutenez, gaizki seinalizatuta daude. Ipeñarrietan, adibidez, markesina bat oso ondo dagoela diote, 

baina beste geralekuek informazio-zutabe bat besterik ez dute. Gainera, Etxeberrin jarri zen 

geralekuak ibilbidea korapilatu du, oso luzea egiten duelako. 

 

Autobusa 

 

 
Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Nahikoa geraleku dago 3,6 20,1 29,9 38,1 6,7 1,5 

Ibilbideak eta maiztasuna 
onargarriak dira 

4,6 12,4 43,3 30,9 3,6 5,2 

Prezioa arrazoizkoa da 16,0 32,0 30,4 10,8 5,2 5,7 

Maiz erabiltzen du 30,4 30,9 17,5 12,9 5,7 2,6 

 

Autobusen ibilbide eta maiztasunari dagokionez, galdetutako pertsonen artean %34,5k diote 

nahikoa ibilbide edo asko dagoela, baina %43,3k “erdipurdiko” baloratzen du, bi horiek direlarik 

balorazio nagusienak. Partaideek diote Zumaiara doan autobusa lehen hobeto zegoela. 

Markesinetan jarritako ordutegi dagokienez, oso txikiak direla aipatu dute, ulertzeko zaila. 

Kristalarekin edo zerbaitekin babestea proposatu dute. Proposamen ona litzateke autobusen 

ordutegiak etxera bidaltzea. 

44,8% 
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Txartelen prezioari dagokionez, %48k diote prezioa ez dela batere arrazoizkoa, baina %16ren ustez 

nahikoa edo oso arrazoizkoa da prezioa. 

Azken finean, topaketetako parte-hartzaileak konforme daude autobusaren zerbitzuarekin, 

hobekuntzak proposatu dituzten arren. Lehen esandakoez gain, desadostasuna agertu dute prezio 

bera ordaindu behar delako herri barruko eta herrien arteko ibilbideetan, adibidez Ospitalera 

(Zumarraga) eta Legazpira. Era berean proposatu dute Bergarara doan autobusak terminalera iritsi 

beharko lukeela Bilboko autobusa geltoki horretara iristen den unean bertan. 

Herriko autobusari dagokionez (Auzobusa) aditzera eman dute Zumarragako Ospitaleraino iritsi 

beharko lukeela. Ezjakintasuna ikusten da ordutegien, geltokien… inguruan. Udaletik “Auzobusari” 

buruzko informazioa eman zaio “Urretxu lagunkoia” taldeari, eta oro har herriko jendeak gutxi 

ezagutzen duela uste da. Jasotako informazioaren ostean proposatu dute egunero joan dadila 

Apariciora, lineakoa ordaindu egin behar baita, eta ordutegiak zabaldu, murritzak dira eta. 

 

 

Alderdi positiboak 

- Balioespen ona oro har. 

- Ipeñarrietak markesina ona dauka, informazio nahikoarekin eta egitura egokiarekin. 

 

Alderdi negatiboak 

- Ezer gutxi dakite askok ordutegiaz eta geralekuez. 

- Jende askok ez du ezagutzen “Auzobusa”. 

- Gaizki seinaleztatuta daude geralekuak. 

- Etxeberriko geraleku berriak gehiegi luzatzen du linea. 

- Zumaiarako ibilbidea hobea zen aurrez egiten zen bezala. 

- Ordutegi ulertezinak, txikiegiak direlako. 

- Prezio desegokiak: herri barruko lineak, ospitalera doanak eta Legazpikoak prezio bera dute, 

baina distantziak desberdinak dira. 
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Hobetzeko proposamenak 

- Beira babesgarria ezartzea ordutegiei. 

- Etxeetara igortzea autobusen ordutegiak. 

- Bergarara doan autobusaren ordutegia aldatzea, Bergaratik Bilbora doazen autobusekin 

bateratzeko. 

- Herri barruko autobusaren ibilbidea luzatzea ospitaleraino. 

- “Auzobusaren” maiztasuna handitzea egunerokoan, eta ordutegien neurria hobetzea. 

 



 

 

44 

 

TRENA 

Galdetutako Urretxuko herritarren %20,6k maiz erabiltzen duten garraio publiko zerbitzua da trena. 

Renfeko geltokia Zumarragan kokatuta dago. 

Galdetegian ondoen baloratutako alderdia geltokiaren kokapena izan da; %74,4rentzat ondo edo 

oso ondo kokatuta dago; aldiz, %8,8ren ustez, gutxi edo batere ez. Zalantzarik gabe, kokapena 

garrantzitsua da zerbitzu hau erabiltzeko. 

Trena 

 
Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Trena. Prezioa arrazoizkoa da 22,2 29,9 31,4 8,8 4,1 3,6 

Trena. Maiz erabiltzen du 22,2 30,4 25,3 12,4 8,2 1,5 

Tren. Geltokia ondo kokatuta dago 3,6 5,2 15,5 47,4 27,3 1,0 

 

Txartelen prezioari dagokionez, galdetutako pertsonen artean %52,1k uste du prezioa ez dela 

batere arrazoizkoa edo gutxi; aldiz, %12,9ren iritzirako nahikoa edo oso arrazoizkoa. 

Herritarren arteko topaketetan jasotako informazioa eta galdetegietakoa antzekoa da. Kokapen 

ona, maiztasun eta ordutegi egokiak, gaueko ordutegia falta dela dioten arren. Donostiara arte 

maiztasun egokia iruditzen zaie, baina ez hainbeste barrurako. Garraio publikoa izateko garestia 

iruditzen zaie, batez ere Gasteiza doana. 

12,9% 
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Hileko bonoen formatoa hobetzea proposatzen dute, kartoizkoak baitira eta hondatu egin dira, eta 

ez datoz bat Mugi bezalako txartelekin, eta trenetan oztopo arkitektonikoak kentzea. 

 

Alderdi positiboak 

- Kokapen ona. 

- Maiztasun ona Donostiarako noranzkoan. 

- Ordutegi onak. 

 

Alderdi negatiboak 

Lineetan maiztasun eskasa barrualdera. 

- Prezio altua, batez ere Gasteiz aldera doan distantzia ertaineko trenari dagokionez. 

 

- Txartel-makinak ez dira erabiltzeko oso errazak Urrezko Txartelarekin 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Gaueko ordutegia eranstea. 

- Hileko bonuen formatua hobetzea. 

- Trenen langa arkitektonikoak kentzea. 

- Maiztasun haundiagoa 
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AUTOA 

Autoa da herriko garraiobide garrantzitsuenetako bat, Urretxuko 2015ean zuen ibilgailu kopuruan 

agertzen den bezala, hain zuzen ere 0,59 ibilgailu pertsona bakoitzeko. 

Oso garraiobide erabilia da, bai herri barruan mugitzeko, baina batez ere kanporako, bereziki 

kontuan izanik langileen %77,67k egunero mugitu behar duela lanera joateko. 

 

Hiri segurtasuna 

 
Urtea Herria Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Herrian harrapatutako eta 
erregistratutako oinezkoak ( 10.000 

biztanletik) 
2016 2,91 2,63 4,44 4,24 

Herrian erregistratutako trafiko istripuak 
(1.000 biztanletik ) 

2016 5,39 8,1 9,51 9,2 

Udaltzain dotazioa (1.000 biztanletik) 2015 1,32 1,02 1,61 1,53 

Delitu indizea (1.000 biztanletik) 2016 26,54 33,08 30,06 37,14 

Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap. 

 

Udalmap-en datuen arabera, 2016an herrian ibilgailuek harrapatutako oinezkoen kopurua 2,91koa 

izan zen 10.000 biztanleko. Eskualdeko tasa (2,63) baino zerbait altuagoa, baina Gipuzkoakoa (4,44) 

eta Euskal Autonomia Erkidegokoa (4,24) baino txikiagoa. Era berean, 2016an herrian gertatutako 

istripu kopurua (10.000 bizt. 5,39) eskualdean (8,1), Gipuzkoan (9,51) eta EAEn (9,2) gertatutako 

istripu kopuruak baino dezente baxuagoa da. 

Galdetegietan lortutako datuen arabera, iritzi ezberdinak daude herritarren artean herri barruan 

gidatzeko moduari dagokionez; %33,5k dioenez, asko edo nahiko errespetatzen dira trafiko 

seinaleak, baina %28,9ren ustez gutxi edo ezer ez, eta %37,1k erdipurdiko jotzen du. 

Antzekoa ikusten da autoen abiadura baloratzerakoan. %22,1k aitortzen du autoek abiadura nahiko 

edo oso egokia daramatela, eta %37,1k dio ez dela batere egokia, eta %40,2k erdipurdikotzat 

jotzen du. 
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Aldiz, semaforoen iraupenari dagokionez, balorazio ona ikusten da, bai galdetegietan, bai 

topaketetan. Galdetegien emaitzek erakusten dutenez, 10etik 5ek diote nahiko edo asko irauten 

dutela. Dena den, topaketetan aipatzen da Urretxuko irteerako semaforoak anbar argia duela, 

botoi bat duela semaforoaren argi berdea aktibatzeko, baina berdean gururatzeko ematen duen 

denbora ez dela nahikoa. 

  

Trafikoa eta zirkulazioa 

 

 
Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Trafiko seinaleak errespetatzen dira 3,1 25,8 37,1 32,0 1,5 0,5 

Semaforoek nahikoa denbora 
ematen dute oinezkoak 
gurutzatzeko 

3,6 5,2 27,3 40,2 13,9 9,8 

Ibilgailuek abiadura egokia daramate 10,3 26,8 40,7 21,6 0,5 0,0 

 

Herritarren topaketetan sakon aztertu ziren Urretxuko aparkalekuak; ondorioa izan da aparkaleku 

nahikoa dagoela, baina gaizki banatuta daudela guneka. Erdigunean plaza gehiago behar dela eta 

gutxiago kanpoaldean. Era berean aipatu dute asteburuetan pertsona nagusientzat arazoa dela ez 

aparkatu ahal izatea enkarguak egiteko. Beraz, hori errazteko, Iparragirre plazako parkina publiko 

bihurtzea proposatzen dute. 

33,5% 
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Zebra-bideak ere aparteko aipamena merezi dute, izan ere hainbeste egonik autoak ez geratzea 

eragin dezake. 

Gainera, Ipeñarrieta kalean, altuera gehiegi duen zebra-bie bat dago, errotondatik anbulatarioko 

bidean, eta kamioiek zarata haundia ateratzen dute hortik pasatzean. Hori konpontzeko, pasabidea 

luzatzea proposatzen dute, hainbesteko kolpea eman ez dezaten. Bestalde, Labeaga kaleko obrak 

direla eta, zebra-bideetan ez da ondo ikusten, ezta Labeaga-Isabel zubian ere, autoak hainbat 

tokitati sartzen baitira eta arriskutsua da oinezkoentzat. Azkenik, gune arriskutsutzat jotzen dira 

Areizaga kaleko zebra-bideak, eta Gainzurin bi zebra-bide daude erabiltzen ez direnak, eskailerak 

handik urruti daudelako. Hobetzeko proposamen gisa aipatu da 

Gainzurin zebra-bide bakarra jartzea, eskaileratik gertu, eta 

bidegurutze edo zubietatik gertuko zebra-bideak kentzea. 

Azkenik, oinezkoentzat seguruak ez diren hainbat gune ikusten dira, 

esaterako, udaletxetik aurrera eta Labeaga kalea arteko gurutzea; 

abiadura kontrola jartzea proposatzen da. 

 

Alderdi positiboak 

- Oro har, egokia da semaforoen iraupena. 

- Noranzko bakarreko kaleek erraztu egiten dute zirkulazioa. 

 

Alderdi negatiboak 

- Oinezkoen pasabideak ez daude ondo kokatuta Gainzurin. 

- Segurtasun falta Labeaga-Isabel zubian: ikuspen urria oinezkoen pasabidean, eta hainbat 

noranzkotan doaz autoak. 

- Urretxuko irteerako semaforoan, argi berdearen iraupena txikiegia. 

- Segurtasun falta Areizaga kaleko goiko aldean dagoen oinezkoen pasabidean, bidegurutzeagatik. 

-Arriskua Udaletxetik gertuko bidegurutzean. 

- Ikuspen falta Labeagan eta Errota kalean. 

- Ipeñarrieta kaleko oinezkoen pasabideko desnibelaren ondorioz, kamioiek zarata handia egiten 

dute. 

- Oinezkoen pasabideen kopuru handiak autoek pasabide horiek ez errespetatzea eragiten du.  



 

 

49 

 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Iparragirre plazako parkina publiko bihurtzea. 

- Gainzuriko oinezkoen pasabideak aldatzea, erdialdean bakarra ezarriz. 

 

- Zubi edo bidegurutzeetatik gertu dauden pasabideak kentzea. 

- Labeagan, abiadura-kontrolagailu bat ezartzea. 

- Ipeñarrieta kaleko sakangunea luzatzea. 

 

- Udaletxetik gertuko bidegurutzean, oinezkoentzat horrenbeste pasabide behar ote diren 

aztertzea 

BIDEGORRIA 

Bidegorria modu positiboan baloratu zen, batez ere hainbat herri lotzen dituelako eta irisgarritasun 

egokia duelako; bidegorri zabala da, segurua eta argi ona du. 

Herritar askok erabiltzen dute bidegorria; batzuetan jende gehiegi ibiltzen da, eta zailtasuna izaten 

da bizikletentzat. Bereziki, bidegorriko lehen hiru kilometroetan. Istripuak ekiditeko eta bizikleten 

joan-etorria errazteko, bi errai bereiztea proposatzen dute, bata oinezkoentzat eta bestea 

txirrindularientzat. Era berean, bidegorria Brinkolaraino. 

Azkenik, aipatu da bidegorria bi herrien bizkarrezurra izanik, eta joan-etorri haundia duenez, zorua 

hobeto zaintzea beharko litzateke. Gune batzuetan zorua altxatuta dago inguruko sustraien 

eraginez, eta estropezu egiteko arriskua. 

Alderdi positiboak 

- Bidegorriak zenbait herri batzen ditu; luzea da, zabala, segurua, eta argiztapen egokia du. 

- Aparkatzeko toki nahikoa. 

Alderdi negatiboak 

- Oinezkoek asko erabiltzen dute bidegorria, eta bizikleten joan-etorria zailtzen du horrek. 

- Gune batzuk arriskutsuak dira, lurzorua altxatu delako. 

- Aparkatzeko toki gehienak kanpoaldean daude, eta oso gutxi daude herrigunean. 

 

Hobetzeko proposamenak 



 

 

50 

 

- Oinezkoen gunea eta bizikletena bereiztea. 

- Bidegorria Brinkolara arte luzatzea. 

 

- Zorua gehiago zaintzea. 

 

3. ETXEBIZITZA 

Gure gizartea zaharkitze prozesu batean bizi da, eta beraz, etxebizitzari dagokionez, bizitzan zehar 

ematen diren aldaketetarako egokitzapen zuzen bat ziurtatzea behar dugu. Etxebizitza egoki 

batean bizitzeak eta beharrei modu zuzen batean egokitzeak autonomia eta bizi-kalitate hobea 

ziurtatzen du, izan ere “Euskadi 2010 pertsona nagusien bizi-baldintza” izeneko galdetegian, 

biztanleria nagusiaren  %60k euren etxeetan bizitzen jarraitu nahi du, baldin eta osasun laguntza 

behar izanez gero. 

Azken finean, beharrezkoa da etxebizitzak eta horien inguruak pertsona nagusien beharrak 

ezagutzea eta kontuan hartzea. Etxebizitza duinek eta bizitza osorako bizilagunek osasuna eta 

ongizatea bultzatzen dute berez. 

Etxebizitza eta urbanizazioa 

  Urtea Herria Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Etxebizitza-dentsitatea bizitegi-lurzoruan 
(Etxebizitzak /Ha) 2015 86,55 61,32 60,3 45,65 

Okupatu gabeko etxebizitza familiarrak (%) 2011 11,01 15,06 12,77 11,4 

50 urtetik gorako etxebizitza familiarrak (%) 2016 28,85 28,38 27,3 28,01 

Etxebizitza familiar nagusien erosotasun 
indizea 2011 76,3 71,3 72,3 72 

Etxebizitza familiar nagusiak, hondamen 
edo egoera txarreko eraikinetan (%) 2001 7,35 15,03 14,91 8,66 

Etxebiden jasota dauden etxebizitza 
eskaerak (‰ biztanle ) 2016 23,21 16,25 33,65 33,88 

Azken bost urteetan bukatutako babes 
ofizialeko etxebizitzak  ( ‰ biztanle) 2016 0 6,51 4,94 4,98 

Lurzoru hiritarra (%) 2016 6,89 2,43 3,89 3,68 

Bizitegi-azalera urbanizagarria (%) 2016 0 10,56 13,15 14,15 

Biztanle-dentsitatea (Bizt./Km2) 2016 903,71 194,1 376,32 308,61 
Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap. 

 



 

 

51 

 

Urretxuko biztanle-dentsitateak (903,71 bizt./km2)  ia hirukoiztu egiten ditu Gipuzkoako (376,32 

bizt./km2) eta EAEko (308,61 bizt./km2) baloreak, eskualdekoa aise gaindituz (194,1 bizt./km2). Eta 

hori bat dator bizitegi-azalera urbanizagarri faltarekin eta etxebizitza-dentsitate balore altuekin; 

Urretxun, 86,55 etxebizita/Ha; Gipuzkoan, berriz, 60,3 eta EAEn 45,65 etxebizitza/Ha. 

Okupatu gabeko etxebizitzen eta 50 urtetik gorako etxebizitza familiarren portzentaia antzekoa da 

eskualdean, Gipuzkoan eta EAEn. Aldiz, 2011n familien etxebizitza nagusien erosotasun maila 

zertxobait altuagoa da (76,3) beste lurraldeetan baino. 

Hondamen egoeran edo egoera txarreko eraikinetan dauden familia etxebizitza nagusien 

portzentaia aztertzen badugu, ikusten dugu 2001ean Urretxun (%7,35) dezente baxuagoa zela 

eskualdean (%15,03) eta Gipuzkoan (%14,91) baino, eta zertxobait txikiagoa EAEn (%8,66) baino. 

Etxebiden jasota dauden etxebizitza eskaerei dagokienez, Udalmap-en datuen arabera ikus 

dezakegu Urretxuko portzentaia probintziakoa eta EAEkoa baino txikiagoa dela. Urretxun ‰23,21 

biztanle, Gipuzkoan ‰33,65 biztanle eta Euskal Autonomia Erkidegoan ‰33,88 biztanle. Gainera 

azpimarratzekoa da eskualdean balore oso txikiagoak direla, ‰16,25 biztanle. Horrek logikoa 

ematen du, azken bost urteetan Urretxun amaitutako babes ofizialeko kopuruak ikusita (‰0 

biztanle) eta eskualdean berriz ‰6,51 biztanle. 

Lagunkoitasun galdetegien bidez lortutako datuen arabera, %30,9k dioenez oso etxebizitza gutxi 

dago Urretxun prezio arrazoizko batekin, eta %32,5k dio ez dagoela batere. 
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Etxebizitza 
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  Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Badaude etxebizitza eskuragarriak 32,5 30,9 25,8 3,6 1,5 5,7 

Ezagutzen ditu berritzeko eta 
mantentzeko laguntzak 

41,8 27,8 16,0 6,7 4,1 3,6 

Etxebizitza egokitua dauka 32,0 19,1 14,9 22,2 8,2 3,6 

 

Galdetegietatik lortutako datuak bat datoz herritarren topaketetan jasotako iritziekin. Parte-

hartzaileek uste dute orohar bai etxebizitza erostea, bai alokairua garestiak direla Urretxun, 

gehiegizkoak euren iritziz, eta ez dagoela kontrolik horren inguruan. Gai honen inguruko kezka 

nagusiena da gazteriaren, pertsona nagusien edo etorkinen eta alokairuen prezio altuen arteko 

kontraesana. Era berean, uste dute eskaintza eskasa dagoela bi kasutan ere, eta modu positiboan 

baloratzen dute alokairua erosteko eskubidearekin. 

Galdetegia bete duten 10etik 4k diote ez dakitela ezer berrikuntza eta mantenimendurako 

laguntzei buruz, eta 10etik batek ezagutzen ditu asko edo dezente laguntza horiek. Taldean ere 

antzekoa lortu da; oro har ezjakintasuna dago laguntza horien inguruan, etorkinen artean izan ezik; 

horiek jakitun direla diote. Laguntzen inguruko informazio gutxi dagoela uste dute eta eskatzeko 

behar diren tramiteak nahiko zailak direla; pertsona nagusiengan du bereziki eragina. Nolanahi ere, 

Udalak jakinarazten du Zuzenean zerbitzuaren bidez informatu eta kudeatu daitezkeela laguntza 

horiek, hango bulegoetara joanda edo 012 telefonora deituta. 

5,1% 
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Laguntzetarako sarbidea errazteko, dauden laguntzak buzoneatzea proposatu da, etxeetara 

bidaltzen den agendarekin batera. Eta horrez gain, herritarrak izatea informazio sarea, bereziki 

bakarrik bizi diren eta informazioa jasotzen ez duten pertsona nagusientzat. 

Dauden laguntzen inguruan, alokairurako DSBE eta gizarte larrialdirako laguntzen osagarriak aipatu 

dira. Era berean, ez dute uste Bizigune programa soluzio onena denik, hainbat baldintza bete behar 

direlako alokatu ahal izateko. Taldeak aipatu du Zumarragako Udalak badituela laguntza bereziak 

gazteen alokairurako. 

Etxebizitzen irisgarritasunari dagokionez, galdetegietan ikusten da laginaren erdia baino gehiagok 

(%51,1) egokitu gabeko etxebizitza duela; aldiz, %30,4k etxebizitza nahiko egokitua dauka. Taldea 

bat dator balorazio horrekin, alegia, igogailurik gabeko etxebizitzak dauden guneetan bizi direla 

herriko pertsona nagusiak: Santa Barbara, Mundo Mejor, Aparicio, Jauregi, Labeaga, Iparragirre eta 

Ipeñarrieta kaleak, eliza atzeko gunea, plaza eta San Sebastian etxe-taldea. Aitortu dute baita ere 

eraikin askotan igogailua eduki arren, ez dutela irisgarritasun baldintzak betetzen, atarian 

eskailerak daudelako edo beste arrazoi batzuengatik. Hortaz, gaiari buruzko neurriak hartzea 

eskatzen diote Udalari, eta irisgarritasuna errazteko hobekuntzak bideratzea eta bultzatzea.  

Esan dute gainera etxebizitza eskuragarrienak ez dutela igogailurik eta egoera txarrean daudela; 

beraz, erakundeek alokairuko etxeen egoera kontrola dezaten proposatzen dute, eta herritarrek 

Osasun sailean salatu dezatela irisgarritasunik ez duten alokairuko etxebizitzak. 

 

Alderdi positiboak 

- Etxebizitzetarako laguntzak badira: DSBEren osagarria alokairuagatik, eta gizarte-larrialdiko 

laguntza. 

- Etxebizitzak berritzeko laguntzak kudeatzeko aukera, Zuzenean zerbitzuaren bidez. 

 

 

Alderdi negatiboak 

- Etxebizitza gehienak ez daude egokituta. 

- Prezio altuak etxeak alokairuan hartzeko edota erosteko. 

- Etxebizitza eskuragarrienek irisgarritasun txarra dute. 

- Igogailurik gabeko inguruetan adineko pertsonak bizi dira. 
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- Laguntzei buruzko informazio falta. 

- Laguntzak/baliabideak eskatzeko izapideak konplexuak dira. 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Alokatzen diren etxebizitzen egoera gainbegiratzea erakundeek. 

- Udalak irisgarritasuna bideratzea eta sustatzea. 

- Udalak bere erantzukizuna hartzea etxebizitzen irisgarritasun-baldintzak betearazteko. 

- Etxebizitzetarako laguntzen berri ematea postontzietan informazioa utziz. 

- Herritarrek laguntzei buruzko informazioa ematea bakarrik bizi diren pertsonei. 
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4. PARTE-HARTZEA ETA EHUN SOZIALA 

Gizarte harremanak garrantzitsuak dira pertsona guztien bizitzan zehar. Zahartzaroan harreman 

horiek garrantzi haundiagoa hartzen dute, garai horretan galera batzuk gertatzen baitira (osasuna, 

soziala eta fisikoa). Ehun sozialaz hitz egiten denean babes-laguntza trukaketaren ideia dago, 

sareen egituraketaren oinarria. Ehun sozialak sistema informal bat eskaintzen du, sistema formalak 

estaltzen ez dituen beharrak asetzen laguntzen duena. Sareak egituratu eta berregituratu egiten 

dira baliabideak gordetzeko edo haunditzeko. 

 

FAMILIA 

Familia izaten da babes-laguntza sare nagusia. Familia loturen oinarria, bereziki, elkarrekikotasun 

harremanak dira, eta horiek aldatu egiten dira pertsonaren bizitza-faseen joan-etorrian. Hau da, bai 

haurrek, bai helduek, eman eta hartu egiten dute laguntza mota ezberdina, bizitzako etaparen 

arabera. 

Euskal gizartearen ezaugarrietako bat familia-ehun sendoa da; familiaren solidaritza da gure 

gizartea definitzen duen elementu garrantzitsuenetakoa. Galdetegiak ere horixe bera baieztatzen 

du; izan ere, %59k dio familiako kideen laguntza asko edo dezente duela, eta %79,6k azaldu du 

harreman haundia edo dezente daukala familiarekin. 
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 Familia 

 

 

  Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Laguntza trukatzen da familiako kideen 
artean 7,2 5,2 12,9 37,1 35,6 2,1 

Familiaren harremana sarri ematen da 2,1 2,1 12,9 39,2 42,8 1,0 

Sendikoen etxea gertu kokatuta dago 8,8 3,6 22,7 35,6 27,8 1,5 

 

Era berean, %62,2k dioenez, sendikoen etxea bere etxebizitzaren gertu dago, zaintza eta giza sare 

ona dutelarik. 

HERRITARRAK ETA DENDARIAK 

Pertsona nagusien beste babes sare garrantzizkoa auzokideena da. Sarri askotan bizilagunak dira 

zaintza lanak egiten dituztenak, bereziki bakarrik bizi diren pertsonekin, eta modu horretan 

sendikoenak bezalako edo antzeko harremanak sortzen dira. 

Herritarren arteko topaketetan aitortu dute pertsona nagusiek, oro har, elkar ezagutzen dutela, 

nahiz eta azken urteotan galdu egin den bizilagunekiko harremana. Pertsona nagusien artean elkar-

laguntza gehiago dagoela sentitzen dute, baina gehiago kostatzen zaiela gazteei laguntza eskatzea. 

Gaur egun bizilagunek ia ez dutela elkar ikusten aipatu da. 
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Herritarrak eta dendariak 

 

  Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Ezagutzen ditu bizilagunak 3,1 10,8 18,0 44,8 22,7 0,5 

Badago laguntza bizilagunen artean 11,3 20,1 37,6 22,2 6,2 2,6 

Ezagutzen ditu dendariak 2,6 13,9 27,3 42,3 12,9 1,0 

Laguntzen diote egoera jakin batzuetan 7,7 20,1 34,0 27,8 5,2 5,2 

 

Galdetegiek topaketetako ikuspegia berretsi dute; %67,5k dioenez, asko edo nahiko ezagutzen ditu 

bizilagunak, baina %28,4ren iritziz bizilagunen laguntza nahikoa edo asko dago. 

Merkataritzari dagokionez aipatzen dute gero eta joera gehiago dagoela gune komertzialetara 

joateko eta online erosketa egiteko. Gainera, Urretxun denda gutxiago dagoela Zumarragan baino, 

eta haur txikiak dituztenentzako ordutegia ez dela erosoa, 17:00etan irekitzen baitute, eta uste 

dute 16:30ean ireki beharko luketela, eskolako irteerarekin bat etortzeko. 

Dendetako irisgarritasunari dagokionez, denda batzuk ez direla irisgarriak aipatu dute. Batzuk 

eskailera-maila daukate sarreran, eta irisgarritasunean hobekuntzak egiteko laguntzak eman 

beharko lituzketela. Gainera, denden inguruan aparkaleku falta dago. Legazpiko DIAko 

supermerkatuan bakarrik dago aparkalekua, herritik kanpo baitago. 
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Bestalde, Urretxun nahikoa taberna eta jatetxe dagoela aipatu dute; horietako jatetxe batek, 

gainera, etxera eramaten du janaria. 

Dendariei dagokienez, laguntza emateko prest egoten direla eta erosketa etxera eramateko prest, 

eta harreman ona dagoela taberna eta jatetxeetako langileekin. Antzeko erantzuna aurkitu dugu 

galdetegietan; %55,2k dio ondo edo nahiko ondo ezagutzen dituela dendariak; %16,5en esanetan, 

gutxi ezagutzen ditu. Dendariek laguntzen dioten galdetzerakoan, iritzi ezberdinak jaso ditugu; 

%34k “erdipurdi” erantzun du, %33k asko edo nahikoa, eta %27,8k gutxi edo batere ez. 

 

 

Alderdi positiboak 

- Oro har, adineko pertsonek elkar ezagutzen dute. 

- Adineko pertsonek elkarri laguntzen diotela sentitzen dute. 

- Pertsona askok diote auzokoak ezagutzen dituztela. 

- Dendariak laguntzeko prest. 

- Etxez etxeko zerbitzua saltoki eta jatetxeetan. 

- Taberna eta jatetxeen kopuru egokia. 

- Harreman ona taberna eta jatetxeetako langileekin. 

 

Alderdi negatiboak 

- Azken urteotan, galtzen joan da auzokoekiko harremana. 

- Belaunaldi desberdinetako pertsonek gutxiago laguntzen diote elkarri belaunaldi berekoek 

baino. 

- Auzokoen artean harreman urriak. 

- Urretxun Zumarragan baino denda gutxiago. 

- Ordutegi deserosoak eskola-adinean dauden seme-alabak dituzten familientzat. 

- Denda batzuek irisgarritasun txarra dute. 

- Aparkalekuak falta dira denden inguruan. 
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Hobetzeko proposamenak 

- Denden irekiera-ordutegia 16:30era aurreratzea. 

- Denden irisgarritasuna hobetzeko laguntzak eratzea. 

- Belaunaldien arteko harremanak sendotzea. 

- Erosketak egiteko aparkatzeko aukera ematea. 

  

 



 

 

60 

 

 

AISIALDIA 

Aisialdiaren erabilera erronka bihur liteke adin nagusikoentzat, baldintza asko baitago tartean; 

esaterako, jaso duten heziketa, gizonezko eta emakumezkoentzako jardueren bereizketa, osasun 

egoera edo estereotipo sozialak. 

Aisialdia modu egokian erabiltzeak eragin zuzena dauka pertsonen bizi-kalitatean, eta beraz, 

funtsezkoa da denbora librea modu produktiboan eta egokian erabili ahal izateko baliabideak 

edukitzea. 

Herritarren arteko topaketetan balorazio ona egin da aisialdiaren inguruan; kultur jardueren berri 

izaten dute hilero etxeetara bidaltzen den kultur agendaren bidez. Eta agenda hori daten arabera 

antolatzea eskatzen dute, batzuetan kosta egiten baita ulertzea. 

Gainera esan dute normalean Labeaga kaleak egiten direla jarduerak eta modu positiboan 

baloratzen dute kokapena eta irisgarritasuna, baita jardueren prezioa ere. 

Kirol jarduerei dagokienez, Tipi-Tapa, egoitzako jarduerak eta mantentze gimnasia dituzte. 

Eskaintza egokia iruditzen zaie, baita tokia eta prezioa. 

Azkenik, ikastaro eta tailerrei dagokienez, ez dute ezeren faltarik somatu. 

 

Aisialdia 
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  Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Aisialdiko jarduera eskaintza zabala dago 10,8 27,3 34,5 22,2 2,1 3,1 

Aisialdiko jarduerak egokiak dira 6,7 19,6 39,7 28,4 2,6 3,1 

Aisialdiko tokiak ondo kokaturik daude 2,1 5,7 31,4 49,0 10,8 1,0 

 

Galdetegietan iritzi ezberdinak ikusten dira; aisialdiko jardueren kokapenaren inguruko erantzuna 

da gehiengo positiboa duena; %59,8ren ustez kokapena oso edo nahiko ona da. Aldiz, aisialdiko 

jarduera eskaintza zabala ote dagoen galdetzerakoan, %24,3k dio nahiko zabala dela, baina %34,5k 

erdipurdikotzat jotzen du, eta %38,1k uste du ez dela batere zabala edo txikiegia. Azkenik, prezioari 

dagokionez, %31ren iritzirako nahiko egokia da, eta %39,7k erdipurdikotzat jotzen du, eta %26,3k 

ez dela arrazoizkoa. 

 

Alderdi positiboak 

- Kultura-jarduerak eskura, kultura-aldizkariaren bidez. 

- Labeaga aretoaren balioespen ona, kontuan hartuta areto horretan egiten direla jarduerak. 

- Jardueren prezioaren balioespen egokia. 

- Kirol-jardueren eskaintza egokia. 

- Ez da sumatu prestakuntza-jardueren faltarik. 

 

Alerdi negatiboak 

- Kultura-aldizkaria ulertzeko zailtasuna. 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Jarduerak daten arabera ordenatzea kultura-aldizkarian. 
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5. PARTE-HARTZEA ETA ENPLEGUA 

Herritarren parte-hartzea oso estu lotuta dago osasun onarekin eta ongizatearekin bizitza osoan. 

Aisialdiko, kultura, gizarte eta espiritu jarduera komunitarioetan, eta familiako jardueretan parte-

hartzeak euren eskumenarekin jarraitzeko aukera ematen die pertsona nagusiei, errespetua eta 

estimaz gozatu, eta laguntza eta zaintza harremanei eusteko; integrazio soziala sustatzen du eta 

informatuta egoteko gakoa da. (OME, 2007:41). 

Parte-hartzea gako bihurtzen ari da dinamika sozialean, bai sistema makrosozialetan, bai oinarri 

mikroetara jaitsita. Parte-hartzeak eragina du gizarte egituraren maila guztietan, eta bereziki eragin 

interesgarria du biztanleriaren piramidearen gailurrean (IMSERSO, 2008:15). Azken urteetan, 

hainbat erakundek parte-hartzearen sustapena egin dute adin gehiengo jendearen artean. 

Pertsona nagusiek egituran duten pisu espezifikoak bat etorri behar du bizitza aktiboarekin, 

aipatutako ordezkaritzaren parean. 

 

BOLUNTARIOTZA ETA ELKARTEGINTZA 

“EAEn boluntariotzari buruzko azterlanaren” emaitzen arabera (2012), euskal biztanleriaren %8,6 

ingurukoa da boluntariotza, gutxi gorabehera 157.493 lagun boluntario. Gipuzkoan, biztanleria 

osotik  %8,2 izango lirateke boluntario, guztira 47.996 lagun. Adinaren araberako datuek erakusten 

dute pertsona boluntario guztietatik %56,3  50 urtetik gorakoak direla. Adin taldeen arabera, 

biztanleria osotik %8,9  50 eta 64 urteen tartean daude, eta %5,5  65 urte edo gehiago dute; azken 

batean, 60.906 lagun 50 urtetik gorakoak. 
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Boluntariotza eta elkartegintza 

 

Galdetegietako emaitzek erakusten dute parte hartze baxua dagoela boluntario jardueretan; 

%66,6k dioenez, ez du parte hartzen edo gutxi horrelako jardueretan. Elkarteetako parte-hartzeak 

ere emaitza negatiboak ditu; %60,3k dio ez duela elkarteen munduan parte hartzen, edo gutxi. 

Taldeko partaideek ere ikuspegi antzekoa eman digute; parte hartzen duten arren, Urretxun parte-

hartze txikia dagoela uste dute. Errelebo falta dagoela aipatu dute, eta boluntario falta Tipi-

taparako edo bakarrik bizi diren pertsona nagusiei laguntzeko. 

Gainera uste dute emakume askok parte hartzen dutela jardueretan, baina ez direla aurkezten 

zuzendaritza taldeetarako, elkarte askotan gertatzen den bezala, adibidez Aterpe Egoitzan. Gaur 

egun zuzendaritzan daudenak urte asko daramate eta tokia egin nahi diete berriei, baina ez dago 

interesdunik. Halaber, Zumarragako egoitzak Urretxikoak baino jende gehiago du, jarduera 

eskaintza tarteko, besteak beste. 

 

Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko EE/ED 

Boluntario lanetan parte hartzen du 45,4 21,1 19,1 6,2 6,2 2,1 

Elkarteetan parte hartzen du 38,7 21,6 17,0 11,3 7,7 3,6 

Herriko bizitzan gehiago parte hartzea 
gustatuko litzaioke 

10,8 19,1 38,7 20,6 6,2 4,6 

12,4% 
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Ez dakite urretxuarren parte-hartze eskasaren arrazoiak zeintzuk diren, baina euren iritziz gaur 

egungo gizartearen lehentasunak aldatu egin dira, eta joera indibidualista dago, eta pertsona 

nagusien kasuan, familiako txikien zaintzarako edo kirolerako denbora gehiago eskaintzera. 

Norbaiten iritziz lehen prestigioa zen herrian boluntario izatea, baina 2 edo 3 lagun desagertu ziren 

eta ez zen erreleborik izan. 

Beste eskualde batzuetan bezala, gizarte zerbitzuekin lotuago dago boluntariotza aisialdi edo 

kulturarekin baino. Taldeko partaideen iritzian ikusten da ikuspegi hori. Izan ere, boluntariotzari 

buruz hitz egiten denean alde asistentziala aipatzen da, esaterako Caritas, Nagusilan… Era berean, 

gizarte lanaren profesionalizazioa tarteko, batzuk uste dute herritarrek baztertu egin dituztela 

boluntario jarduerak, eta beste batzuen iritziz boluntariotzak lanpostuak kentzen ditu. Dena den, 

akordio bat dago, arlo sozialean osagarritasun bat egon behar dela profesionalen eta boluntarioen 

lanaren artean. 

Parte-hartze prozesu bat egon da auzoetan eta bizikidetza mahai bat dago. Baina, hala ere, uste da 

modu puntual batean galdetzen dela, baina ez dagoela parte-hartze prozesu jarraia. 

Azkenik, taldeko partaideek adierazi dute herrian boluntario lana egiteko aukeren berri ez dutela 

herritarrek. Euren iritziz, jarduera batzuetako kide diren pertsona jakin batzuk hartzeko joera dago, 

boluntariotza modu zabalean sustatu beharrean. Era berean, lehen bazegoen elkarteen 

koordinakunde bat Urola Garaian, “Bidea Eginez”, gaur egun martxan ez dagoena, eta horrek are 

gehiago zailtzen du pertsona berriak sartzea elkarteetan edo Gobernuz Kanpoko Erakundeetan. 

Galdetegiak erakusten duenez, lau pertsonatatik bati gustatuko litzaioke herriko bizitzan gehiago 

parte hartzea, eta horrek berretsi egiten du informazio falta dagoela herriko boluntariotza eta 

elkarteetako aukeren inguruan. 

 

 

Alderdi positiboak 

 

- Elkarteen sare zabal eta askotarikoa. 

- Elkarteetan gehiago parte hartzeko interesa duten pertsonak. 

- Gizartearen esparruko profesionalen eta boluntarioen arteko aliantzarekin bat datoz herritarrak. 
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Alderdi negatiboak 

- Belaunaldien arteko errelebo falta. 

- Herritarren parte-hartze txikia. 

- Boluntario gisa edo elkarteetan dauden aukerei buruzko informazio gutxi. 

- Aldizka egiten dira prozesu parte-hartzaileak. 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Boluntariotzaren eguna berriz antolatzea. 

- Boluntario gisa edo elkarteetan eskaintzen diren aukeren berri zabaltzea. 

- Udalerrian boluntariotza sustatzeko programaren bat abian jartzea.  

 

ENPLEGUA 

Enplegua da funtsezko elementuetako bat gizarteratzeari buruz hitz egiterakoan. Langabezia 

etengabe haunditzea izan da krisiaren ondorioetako bat, eta adin nagusiko biztanleria izan da 

egoera horrek kalte gehien eragin dion kolektiboa. Gainera, krisi ekonomikoaren ondorioz haunditu 

egin da ekonomikoki beren ondorengoak hartu behar izan dituzten pertsona nagusien kopurua, 

bizi-kalitateak nabarmen egin duelarik okerrera. 

Gorabehera horiek eta beste batzuk behartu egiten dituzte pertsona nagusiak erretiro adina eta 

gero ordaindutako lan bati eustera. Adinarekin lagunkoi den komunitate batek aukerak ematen 

ditu pertsona nagusiak euren komunitateetan laguntzen jarrai dezaten, bai ordaindutako enplegu 

baten bidez edo lan boluntarioaren bidez, norberak aukeratzen duenaren arabera. (OME, 2002). 

Hona hemen OMEren proposamen batzuk: pertsona nagusientzat egokiak izango diren lan malguak 

eta ordainduak sustatzea; langileen kontratazio adinean, sustapenean edo gaitasunean bakarrik 

oinarritutako bazterkeria saihestea; edo pertsona nagusientzat lan autonomoaren aukerak 

babestea. 

Euskal Autonomia Erkidegoan 55 urtetik gorako biztanleriaren enplegu tasa ikaragarri jaisten da 

adinarekin. 55 – 59 urte bitarteko pertsonen artean %62,1etik %1,3ra 70 – 74 urte bitarteko 
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pertsonen artean. 60 – 64 urte bitarteko taldean, erretiroa aurretik, 10 lagunetik 3 bakarrik daude 

lan merkatuan. 

55 urte eta hortik gorako biztanleriaren enplegu tasa, 2013 

  
Enplegu tasa         

55-59 
Enplegu tasa         

60-64 
Enplegu tasa         

65-69 
Enplegu tasa         

70-74 

EAE 62,1 35,1 3 1,3 

Iturria: Eustat: Biztanleriaren galdetegia, jarduerari dagokionez 

 

Enpleguari buruzko topaketan parte hartu dutenek diotenez, erretiroko unea aukeratu ahal izatea 

izango litzateke arrazoizkoa, baina gaur egungo langabezia tasagatik beharrezkoa da erretiroa, lan 

eremua uzteko gazteriari. 

Bestalde, euren iritziz, ez zaio probetxua ateratzen erretiratu behar diren pertsonen eskarmentuari, 

eta ez dagoela boluntariotza korporatiborik. Belaunaldien arteko jarduerak beharrezkoak izango 

liratekeela, eta alde horretatik, Urretxuk baditu belaunaldien arteko jarduera batzuk 

Gaztebideanekin eta Urretxuko Eguneko Zentroarekin. 

 

 

Alderdi positiboak 

- Badaude belaunaldien arteko jarduerak 

Alderdi negatiboak 

- Ezin da aukeratu noiz hartu erretiroa 

- Ez zaio probetxua ateratzen erretirotik gertu dagoen jendearen eskarmentuari 

- Boluntariotza korporatibo falta 
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6. ERRESPETUA ETA INKLUSIO SOZIALA 

Pertsona nagusien eta zahartzaroaren inguruko jarrerek eta pertzepzioek paper garrantzitsua 

jokatzen dute hiri lagunkoi baten eguneroko bizitzan, gainontzeko hiritarrekiko harreman moduak 

osatzen baitituzte, eta eragin haundia dute beraien autopertzepzioan. Estereotipo horiek eta 

aurreiritzi horiek funtsezko urratsa dira pertsona nagusiak herriko bizitza sozialean integratzeko. 

Galdetegia bete duten herritarren artean %56,7k dioenez, pertsona nagusiak nahiko errespetatuak 

dira gainontzeko biztanleen artean. Oro har, ustea da kontuan hartzen direla pertsona nagusiak, bai 

familian, bai erakunde mailan.  

 

Respeto a las personas mayores y contacto intergeneracional 

 

 

  Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Pertsona nagusiak errespetatuak 
direla herrian uste du 

4,1 9,8 28,9 43,8 12,9 0,5 

Nahikoa harreman dago adin 
ezberdineko pertsonen artean 

5,2 23,7 46,9 18,6 5,6 0,0 

 

 

56,7% 
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Taldeetako parte-hartzaileek oso ikuspegi positiboa agertzen dute aspektu horien inguruan, 

pertsona nagusiekiko errespetuari buruzko galdetegian lortutako emaitzen korrelazioan. 

Pertsona nagusiak errespetuz tratatzen direla uste dute, kontuan hartzen direla. Ez dira baztertuak 

sentitzen adinagatik. Taldeko partaideek erabakiak hartzen jarraitzen dute, herriko jardueretan 

parte hartuz. 

Urretxun belaunaldien arteko harremanei dagokienez, horiek sustatzeko programak daude. Alde 

batetik, egoitzatik jarduerak antolatzen dira nerabeekin, eta bestetik, urtero belaunaldien arteko 

trukaketa bat egiten da Gaztebidean-ekin. 2017an lehen sorospeneko ikastaro bat egin zen Urola 

Garaiko Gurutze Gorriaren eskutik eta afari-merienda pertsona nagusien jardunaldien barruan. 

 

Alderdi positiboak 

- Errespetuz tratatzen dira adineko pertsonak. 

- Adineko pertsonak ez dira sentitzen baztertuta. 

- Taldean parte hartzen duten pertsonek erabakiak hartzen dituzte, eta udalerriko jardueretan 

parte hartzen dute. 

- Badaude belaunaldien arteko programak: zahar-etxean, eta belaunaldi arteko trukea Gazte 

Bidean zerbitzuarekin. 
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7. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA 

Hiri lagunkoi batean zahartze aktiboa ahalbidetzeko funtsezko elementua informazioaren 

transmisioa da, ez informatzeak gizarte bazterkeria sortzen lagundu dezakeelako. Funtsezkoa da 

herriko komunikazioaren joan-etorriak onak, sendoak eta egonkorrak izatea; eta informazioa herri 

osoari iristea ere bai. 

Inkestaren datuen arabera, galdetegia bete duten pertsonen artean %22,2k uste dute ondo edo 

nahiko informatuta daudela herrian gertatzen denaren inguruan. “Erdipurdi” erantzun dute 

gehienek (%41,26) “Uste duzu ondo informatuta zaudela herrian gertatzen denaren inguruan” 

galdetu zaienean.  

Bestalde, interneten doan sartu ahal izateko zentro publikoen inguruan ezagutza ona dagoela 

ikusten da, izan ere %43,8k adierazi du ondo edo nahiko ondo ezagutzen dituela toki horiek. 

 

Komunikazioa eta informazioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,2% 
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  Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa  Asko ED/EE 

Herrian gertatzen denaren inguruan 
ondo informatuta dagoela uste du 

6,2 29,4 41,2 18,6 3,6 1,0 

Interneten doan sartzeko zentro 
publikoak ezagutzen ditu 

14,9 16,0 23,2 33,0 10,8 2,1 

 

Topaketetan adierazi da, oro har, Urretxun ez dela gehiegi informatzen eta gutxi buzoneatzen dela. 

Kultur agenda iristen da, eta uste dute horrelako buzoneo lanak aprobetxatu beharko liratekeela 

pertsona nagusientzat interesgarri diren gaien inguruan informatzeko, adibidez, ordainketa 

partekatua, diru-laguntzak, pentsioak… Argia, berogailua eta beste kontu batzuetarako dauden 

laguntzen inguruan informatu beharko luketela adierazi dute. 

Informazio bideei dagokienez aipatu dute Hitzan informazio dena dagoela, baina ez zaiela urretxuar 

guztiei iristen; Diario Vasco garestia dela eta jende gutxik begiratzen duela internetetik.   

Jubilatuen egoitzatik jardueren bitartez sustatzen da intereseko informazioa. Gainera aipatu da 

Urretxuko Udala oso aktiboa dagoela sareetan, baina pertsona nagusiak ez daude sareetan. 

Teknologia berrien erabilerari dagokionez, pertsona nagusiek gutxi erabiltzen dituztela diote. 

Informazioa ulergarria dela uste dute, baina kultur agendan, adibidez, letra txikiegia da. 

Udalaren aldetik dagoen informazio faltari dagokionez, Sarraldeko eraikinaren erosketa jarri da 

adibide gisa, gune kutsatua eta deskontaminatu egin behar dena. Inguru horretan egoera txarrean 

dauden eraikinak daudela, fatxada hondatuak, itokinak… eta Udala ez da horri buruz informatzen 

ari. 

Kexak jasotzeko buzoiak falta direla; ez daudela edo gutxi erabili direla. 

 

 

Alderdi positiboak 

- Informazioa emateko askotariko metodoen erabilera. 

- “Hitza” argitalpenaren balioespen egokia eta erabilera handia. 

- Zahar-etxeak jarduerei buruzko informazioa ematen du. 

 

- Udala oso aktiboa da sare sozialetan. 



 

 

71 

 

 

Alderdi negatiboak 

- Postontzien bidez informazio gutxi ematen da. 

- Kostu handia “Diario Vasco” egunkariari dagokionez, eta sareko bertsioaren erabilera urria. 

- Udalerriko arazoekin lotuta informazioa falta den sentipena udalaren aldetik (egoera 

txarrean dauden eraikinak…). 

- Internet gutxi erabiltzen dute adineko pertsonek. 

- Kultura-gidak letra tamaina desegokia du. 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Posta bidez informazioa bidaltzea adineko pertsonentzat interesa duten gaiei buruz 

(laguntza ekonomikoak, diru-laguntzak, pentsioak, ordainketa partekatua…). 

- Postontziak sortzea proposamenak egiteko eta kexak helarazteko. 

- Internet eta telefono mugikorrak erabiltzen ikasteko ikastaroak abiaraztea adineko 

pertsonentzat. 

- Kultura-gidaren letra tamaina egokitzea. 
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8. GIZARTE ETA OSASUN ZERBITZUAK 

Eskualdeko osasun sistemak eta gizarte zerbitzuek osatzen dute pertsonen osasuna eta autonomia 

mantentzeko funtsezko laguntzaren egitura. Baliabide horien garapenak, ezaguerak, 

irisgarritasunak eta erabilerak laguntzen dute udalerri lagunkoi baten martxa onean. 

Oro har, pertsona nagusiei zuzendutako zerbitzuen inguruan ezjakintasun haundia dagoela 

erakusten dute galdetegietako emaitzek. Eguneko zentroa da herriak gehien ezagutzen duen 

baliabidea; izan ere, %45,9k dioenez, asko edo nahikoa ezagutzen dute; aldiz, telelaguntza da 

ezezagunena, %28,3k erantzun dute ezaguera maila altuari buruz. Era berean, osasun zentroaren 

kokapena oso ondo baloratu da; %64,4ren iritzian kokapena nahiko edo oso ona da.  

Gizarte baliabideen eta kokapenaren ezagutza 

  Ezer ez Gutxi Erdipurdi Nahikoa Asko ED/EE 

Etxez etxeko laguntza 23,7 23,2 19,1 23,2 10,3 0,5 

Telelaguntza 25,8 29,9 14,4 17,0 11,3 1,5 

Eguneko zentroak 11,9 20,1 21,6 23,2 22,7 0,5 

Egoitzak 20,6 25,8 20,6 19,6 12,4 1,0 

Osasun Zentroa: kokapena 3,6 8,8 22,2 40,7 23,7 1,0 

 

Taldeetan parte hartu dutenek uste dute ez direla nahikoa ezagutzen dauden laguntzak eta 

zerbitzuak, eta gainera tramiteak konplikatuegiak direla. Kaleko jendearen iritziz etorkinak dira 

laguntza horiek gehien kontsumitzen dutenak, nahiz eta taldearen iritzirako ez den horrela. 

Zerbitzu eta laguntza horien inguruko informazioa egoitzan ematea proposatu da. 
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Pertsona nagusientzako baliabideei buruz hitz egiterakoan, balorazio ona egin da telelaguntzaren 

inguruan. 

Azkenik, osasun zentroari dagokionez, ondo kokatuta dagoela uste dute, eta oro har, pozik daude 

hango zerbitzuarekin. Gainera aparkaleku ona dauka, eta ospitalea urruti dagoen arren, badago 

garraioa hara iristeko.  

  

Alderdi positiboak 

 

- Telelaguntzaren balioespen ona. 

- Osasun-etxearen kokapen ona. 

- Osasun-zerbitzuen balioespen ona. 

- Irisgarritasuna ona da osasun-etxean eta ospitalean. 

 

Alderdi negatiboak 

- Dauden laguntza eta baliabideei buruzko ezaguera urria. 

- Izapide konplexuegiak. 

- Laguntzen zatirik handiena etorkinek jasotzen duten pertzepzioa nagusi gizartean. 

 

 

Hobetzeko proposamenak 

- Baliabide eta laguntza sozialei buruzko informazioa ematea zahar-etxean. 

- Baliabide eta laguntza sozialei buruzko informazioa zabaltzea. 
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9. ASEBETETZEA 

Azkenik, herriko hainbat aspekturi buruzko asebetetze maila neurtzeko item sorta bat jaso zen 

geldetegian, 0 – 10 eskalan; 0, batere ez asebete, eta 10 guztiz asebeteta. 

Asebetetzea ( 1-10 eskala) 

 

Baloratuena, 7,01 bataz besteko notarekin, familia, adiskide eta bizilagunekiko harremana da. 

Parte-hartzaileek oso balorazio ona egin dute gizarte sarearen inguruan. Lehen aipatu den bezala, 

gizarte sarea oso sendoa da Urretxun, eta indar haundia du laguntza eta baliabideak trukatzeko. 

Bigarrenik, gizarte eta osasun zerbitzuek 6,72ko puntuazioa dute, nahiz eta galdetegietan 

ezjakintasuna ikusi den pertsona nagusientzako baliabideen inguruan; herritarrek modu positiboan 

baloratzen dute, aspektu esanguratsua delarik Urretxuko lagunkoitasunerako. 

Azkenik, gehien baloratutako hirugarren aspektua errespetua eta pertsona nagusien gizarteratze 

maila da, 6,32ko puntuazioarekin. Hau da, irudipen zabala da pertsona nagusiek badutela aitorpena 

familiaren esparruan, baita erakundeekiko ere. 

Okerren baloratuak hauek dira: garraioa, gizarte parte-hartzea eta etxebizitza, 5,70,  5,54  eta 4,96 

hurrenez hurren. 

Galdera sorta hau baliagarri izan liteke udal jardueretan lehentasunak ikusteko.  
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HOBETZEKO EREMUEN LABURPEN TAULA 

TABLA RESUMEN: ÁREAS DE MEJORA 

EREMUA 

ÁREA 

AZPIEREMUA 

SUB-ÁREA 

ALDERDI 

POSITIBOAK 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

HOBETZEKO 

EREMUAK  

ÁREAS DE MEJORA 

PROPOSAMENAK 

 

PROPUESTAS 

OROKORRA / 

GENERAL 

 
- Oro har, herri atsegina da 

Urretxu; herritarrek elkar 

ezagutzen dute, eta 

harremanak dituzte auzokoekin. 

- Herritarrentzat, herritarrak 

udalerri bakar batean bezala 

bizi dira Urretxun eta 

Zumarragan, herri bera balira 

bezala. 

- Garbitasun maila ona. 

- Prezioetan aldeak udalerriko 

tabernetan. 

- Oro har, gainerako 

udalerrietako prezioen 

antzekoak. 

- Paperontzi nahikoa. 

 

- Garbitasun maila eskasa 

bidegorriko bankuen inguruan. 

- Gizalegearen kontrako jarrerak, 

zikintasuna dakartenak.  

- Komun publikoen falta. 

- Prezioetan aldeak udalerriko 

tabernetan. 

- Biribilgunetik Legazpi aldera, 

paperontziak, bankuak eta 

iturriak falta dira. 

- Badira txakurren gorotzak 

jasotzeko kartelak, baina ez 

dago horrelakoak botatzeko 

zakarrontzirik. 

- Garbitasuna sustatzea, batik bat 

bidegorriko bankuen inguruan, eta 

etxe berrietatik hilerrira bitartean.  

- Udalaren aldetik zainketa 

areagotzea, Madaia eta horrelako 

guneetan batez ere.  

- Biribilgunetan Legazpira bitartean, 

paperontziak, bankuak eta iturriak 

ezartzea. 

- Komun publiko gehiago ezartzea. 

- Txakurren gorotzetarako 

zakarrontziak ezartzea, bai eta 

ordenantza bat ere, beren 

betebeharra betetzen ez dutenak 

zehatzeko.  

- Txakurrentzako berariazko gune 

bat zehaztea. 
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AIRE ZABALEKO 

ESPAZIOAK ETA 

ERAIKINAK / 

ESPACIOS AL AIRE 

LIBRE Y EDIFICIOS 

PARKEAK / PARQUES 
- Bada parke estali bat. 

- Berdegune nahikoa. 

- Bada parke osasungarri bat, 

eta baita parkea erabiltzen 

hasteko teknikari baten 

laguntza ere. 

- Jolaserako elementu gutxi 

estalitako parkean. 

- Egurra egoera txarrean dago 

Madaiako parkean. 

- Kanpoan dauden bakuak 

hezetasuna dute. 

- Parke osasungarrietako 

aparatuak altuegi daude. 

- Pertsonek gutxi erabiltzen 

dituzten parke osasungarriak, 

dauden tokian daudelako eta 

erabiltzeko dituzten 

eragozpenengatik. 

- Estalitako guneetan bankuak 

ezartzea (Berriki, Madaiako 

arkupeak). 

- Landare-hesi bat ezartzea parke 

osasungarrian, diskrezioa 

areagotzeko. 

- Madaia parkeko egurrak hobetzea. 

- Elementu gehiago ezartzea 

estalitako parkean. 

KALEAK / CALLES 
- Oro har, egoera onean daude 

espaloiak. 

- Espaloietako beheraguneak 

egokiak dira. 

- Oinezkoentzako pasabideak 

nibelean. 

- Askotariko bideak dauden 

udalari sortzen diren 

gorabeheren berri emateko. 

- Baldosak hautsita Eroski 

parean, Labeaga kaleko 

pasagunean. 

- Baldosak hautsita autoek 

aparkatzen dutelako Sarraldetik 

Aparicio auzora doazen 

espaloietan. 

- Koska Labeagan, argi eta ur-

erregistroen beheraguneagatik. 

- Ipeñarrieta kaleko zenbait 

zuhaitzen erroek espaloiak 

hautsi dituzte.  

- BM supermerkatuaren inguruan 

kamioen sarbidea mugatzea. 

- Espaloiak berritzen direnean, 

abagune horretaz baliatzea saltokiak 

maila berean kokatzeko. 

- Baldosei, espaloi irristakorrei, 

eskailerei eta abarri buruz 

aipatutakoak hobetzea. 

- “Bizi” edo “animazio” handiagoa 

ematea Iparragirre plazari, adibidez, 

merkatua plazan bertan eginez. 
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- Espaloi irristakorrak Eguzkiaren 

aurrean. 

- Lauzak hautsita daude 

Urretxuko maldan, Labeaga kale 

aldera. 

- BM supermerkatuaren aurreko 

ataripean ez dago eskudelik, eta 

hango eskailerek malda handia 

dute oso. 

- Elikagaien bankuko sarreran 

koska dago. 

- Herritarren artean ez dago 

kontzientziaziorik 

irisgarritasunaren inguruan 

sortzen diren gorabeherei buruz 

udalari informazioa emateko. 

- Gutxi erabiltzen da Iparagirre 

plaza. 

- Jendeak udalerrian akatsak edo 

kalteak sumatzen dituenean horien 

berri udalari emateko kanpaina bat 

egitea. 

HIRIKO 

SEGURTASUNA / 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

- Bidegorria ongi argituta. - Askotariko iritziak daude 

argiztapenari buruz. 

- Argiztapen urria kultura-

etxearen atzeko aldean. 

 

- Kultura-etxearen atzeko 

aldeko argiztapena 

hobetzea. 

AUZOETAN BIZITZEA / 

VIVIR EN LOS BARRIOS  

 

- Antzekotasun handiak alderdi 

gehienetan. 

- Malda pikoa Mundo Mejor 

auzoan. 

- Mundo Mejor auzoan 

irisgarritasuna hobetzea. 
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- Saltokiak falta dira auzoetan. 

- Auzoetako garbitasuna ez da 

herrigunean bezain zorrotza. 

- Auzoetan garbitasuna sustatzea. 

ERAIKIN PUBLIKOAK 

ETA DENDAK / 

EDIFICIOS PÚBLICOS Y 

COMERCIOS 

- Balioespen ona kiroldegiaren 

inguruan. 

- Liburutegiaren agenda egokia 

da. 

- Kiroldegia txikiegia da. 

- Udaletxeko sarrera nagusia 

itxita dago, irisgarritasun 

faltagatik. 

- Udaletxeko sarrerako bigarren 

atea ezin da erabili, pisu 

handiegia duelako. 

- Udaletxeko igogailuari tokia 

falta zaio kanpoaldean 

maniobrak egiteko. 

- Nahasmena sortzen da 

udaletxeko solairuen artean, 

sarrerari “-1” baitagokio. 

- Igogailua non dagoen 

zehazteko seinaleak falta dira 

udaletxean. 

- Gizarte Zerbitzuetako gunean 

dauden eserlekuek hanka 

gardenak dituzte, eta estropezu 

egiten du jende askok. 

- Segurtasun txikia artxibategian. 

- Kultura-etxea udalerritik nahiko 

- Zumarragako eta Urretxuko 

kiroldegien kuotak bateratzea, biak 

kuota berarekin erabili ahal izateko. 

- Autobus bat eskaintzea udan, 

igerilekura joateko. 

- Museoan jarduera gehiago 

antolatzea. 

- Erraz irakurtzeko liburuekin 

hornitzea liburutegia, eta horren berri 

ematea. 

- Azterketa garaian, ikasleentzat 

liburutegia irekitzea. 

- Liburutegiko haurren gunea ixtea. 
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urrun dago, eta hitzaldietarako 

gunea txikia da. 

- Gutxi erabiltzen da museoa. 

GARRAIOA / 

TRANSPORTE 

AUTOBUSA / AUTOBÚS 
- Balioespen ona oro har. 

- Ipeñarrietak markesina ona 

dauka, informazio nahikoarekin 

eta egitura egokiarekin. 

 

- Ezer gutxi dakite askok 

ordutegiaz eta geralekuez. 

- Jende askok ez du ezagutzen 

“Auzobusa”. 

- Gaizki seinaleztatuta daude 

geralekuak. 

- Etxeberriko geraleku berriak 

gehiegi luzatzen du linea. 

- Zumaiarako ibilbidea hobea 

zen aurrez egiten zen bezala. 

- Ordutegi ulertezinak, txikiegiak 

direlako. 

- Prezio desegokiak: herri 

barruko lineak, ospitalera doanak 

eta Legazpikoak prezio bera 

dute, baina distantziak 

desberdinak dira. 

- Beira babesgarria ezartzea 

ordutegiei. 

- Etxeetara igortzea autobusen 

ordutegiak. 

- Bergarara doan autobusaren 

ordutegia aldatzea, Bergaratik 

Bilbora doazen autobusekin 

bateratzeko. 

- Herri barruko autobusaren ibilbidea 

luzatzea ospitaleraino. 

- “Auzobusaren” maiztasuna 

handitzea egunerokoan, eta 

ordutegien neurria hobetzea. 

TRENA / TREN 
- Kokapen ona. 

- Maiztasun ona Donostiarako 

noranzkoan. 

- Lineetan maiztasun eskasa 

barrualdera. 

- Prezio altua, batez ere Gasteiz 

aldera doan distantzia ertaineko 

- Gaueko ordutegia eranstea. 

- Hileko bonuen formatua hobetzea. 

- Trenen langa arkitektonikoak 
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- Ordutegi onak. trenari dagokionez. 

 

- Txartel-makinak ez dira 

erabiltzeko oso errazak Urrezko 

Txartelarekin. 

 

kentzea. 

AUTOA / COCHE 
- Oro har, egokia da 

semaforoen iraupena. 

- Noranzko bakarreko kaleek 

erraztu egiten dute zirkulazioa. 

 

- Oinezkoen pasabideak ez 

daude ondo kokatuta Gainzurin. 

- Segurtasun falta Labeaga-

Isabel zubian: ikuspen urria 

oinezkoen pasabidean, eta 

hainbat noranzkotan doaz 

autoak. 

- Urretxuko irteerako 

semaforoan, argi berdearen 

iraupena txikiegia. 

- Segurtasun falta Areizaga 

kaleko goiko aldean dagoen 

oinezkoen pasabidean, 

bidegurutzeagatik. 

-Arriskua Udaletxetik gertuko 

bidegurutzean. 

- Ikuspen falta Labeagan eta 

Errota kalean. 

- Ipeñarrieta kaleko oinezkoen 

pasabideko desnibelaren 

ondorioz, kamioiek zarata handia 

egiten dute. 

- Iparragirre plazako parkinga 

parking publiko bihurtzea. 

- Gainzuriko oinezkoen pasabideak 

aldatzea, erdialdean bakarra ezarriz. 

 

- Zubi edo bidegurutzeetatik gertu 

dauden pasabideak kentzea. 

- Labeagan, abiadura-kontrolagailu 

bat ezartzea. 

- Ipeñarrieta kaleko sakangunea 

luzatzea. 

 

- Udaletxetik gertuko bidegurutzean, 

oinezkoentzat horrenbeste pasabide 

behar ote diren aztertzea. 
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- Oinezkoen pasabideen kopuru 

handiak autoek pasabide horiek 

ez errespetatzea eragiten du. 

BIDEGORRIA / CARRIL 

BICI - Bidegorriak zenbait herri 

batzen ditu; luzea da, zabala, 

segurua, eta argiztapen egokia 

du. 

- Oinezkoek asko erabiltzen dute 

bidegorria, eta bizikleten joan-

etorria zailtzen du horrek. 

- Gune batzuk arriskutsuak dira, 

lurzorua altxatu delako. 

- Oinezkoen gunea eta bizikletena 

bereiztea. 

- Bidegorria Brinkolara arte luzatzea. 

 

- Zorua gehiago zaintzea. 

APARKALEKU 

PUBLIKOAK / 

PARKINGS PÚBLICOS 

- Aparkatzeko toki nahikoa. - Aparkatzeko toki gehienak 

kanpoaldean daude, eta oso 

gutxi daude herrigunean. 

 

ETXEBIZITZA / 

VIVIENDA 

IRISGARRITASUNA / 

ACCESIBILIDAD 

 

- Etxebizitza gehienak ez daude 

egokituta. 

- Prezio altuak etxeak alokairuan 

hartzeko edota erosteko. 

- Etxebizitza eskuragarrienek 

irisgarritasun txarra dute. 

- Igogailurik gabeko inguruetan 

adineko pertsonak bizi dira. 

- Alokatzen diren etxebizitzen egoera 

gainbegiratzea erakundeek. 

- Udalak irisgarritasuna bideratzea 

eta sustatzea. 

- Udalak bere erantzukizuna hartzea 

etxebizitzen irisgarritasun-baldintzak 

betearazteko. 

 

LAGUNTZA 

EKONOMIKOAK ETA 

DIRULAGUNTZAK / 

AYUDAS Y 

SUBVENCIONES 

- Etxebizitzetarako laguntzak 

badira: DSBEren osagarria 

alokairuagatik, eta gizarte-

larrialdiko laguntza. 

- Etxebizitzak berritzeko 

- Laguntzei buruzko informazio 

falta. 

- Laguntzak/baliabideak 

eskatzeko izapideak konplexuak 

dira. 

- Etxebizitzetarako laguntzen berri 

ematea postontzietan informazioa 

utziz. 

- Herritarrek laguntzei buruzko 

informazioa ematea bakarrik bizi 
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laguntzak kudeatzeko aukera, 

Zuzenean zerbitzuaren bidez. 

diren pertsonei. 

PARTE-HARTZEA ETA 

GIZARTE SAREA  

LA PARTICIPACIÓN Y 

EL TEJIDO SOCIAL 

FAMILIA / LA FAMILIA  

 

 

 

 

  

AUZOKOAK / EL 

VECINDARIO 

- Oro har, adineko pertsonek 

elkar ezagutzen dute. 

- Adineko pertsonek elkarri 

laguntzen diotela sentitzen 

dute. 

- Pertsona askok diote 

auzokoak ezagutzen dituztela. 

 

- Azken urteotan, galtzen joan da 

auzokoekiko harremana. 

- Belaunaldi desberdinetako 

pertsonek gutxiago laguntzen 

diote elkarri belaunaldi berekoek 

baino. 

- Auzokoen artean harreman 

urriak. 

- Belaunaldien arteko harremanak 

sustatzea. 

DENDARIAK  

LOS COMERCIANTES 

- Dendariak laguntzeko prest. 

- Etxez etxeko zerbitzua saltoki 

eta jatetxeetan. 

- Taberna eta jatetxeen kopuru 

egokia. 

- Harreman ona taberna eta 

- Urretxun Zumarragan baino 

denda gutxiago. 

- Ordutegi deserosoak eskola-

adinean dauden seme-alabak 

dituzten familientzat. 

- Denda batzuek irisgarritasun 

txarra dute. 

- Denden irekiera-ordutegia 16:30era 

aurreratzea. 

- Denden irisgarritasuna hobetzeko 

laguntzak eratzea. 

- Erosketak egiteko aparkatzeko 

aukera ematea. 
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jatetxeetako langileekin. 

 

- Aparkalekuak falta dira denden 

inguruan. 

AISIALDIA / TIEMPO 

LIBRE 

- Kultura-jarduerak eskura, 

kultura-aldizkariaren bidez. 

- Labeaga aretoaren balioespen 

ona, kontuan hartuta areto 

horretan egiten direla jarduerak. 

- Jardueren prezioaren 

balioespen egokia. 

- Kirol-jardueren eskaintza 

egokia. 

- Ez da sumatu prestakuntza-

jardueren faltarik. 

- Kultura-aldizkaria ulertzeko 

zailtasuna. 

- Jarduerak daten arabera 

ordenatzea kultura-aldizkarian. 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA ETA 

ENPLEGUA / 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

EMPLEO 

ENPLEGUA ETA 

ERRETIROA / EMPLEO 

Y JUBILACIÓN 

- Badira jarduerak belaunaldien 

artean garatzeko. 

- Pertsonek ezin dute aukeratu 

noiz hartu erretiroa. 

- Ez zaio probetxurik ateratzen 

erretiro-adinetik gertu dauden 

pertsonen esperientziari. 

- Boluntariotza korporatiboa falta 

da. 

 

BORONDATEZKO 

LANA  / 

VOLUNTARIADO 

- Elkarteen sare zabal eta 

askotarikoa. 

- Elkarteetan gehiago parte 

- Belaunaldien arteko errelebo 

falta. 

- Herritarren parte-hartze txikia. 

- Boluntariotzaren eguna berriz 

antolatzea. 

- Boluntario gisa edo elkarteetan 
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hartzeko interesa duten 

pertsonak. 

- Gizartearen esparruko 

profesionalen eta boluntarioen 

arteko aliantzarekin bat datoz 

herritarrak. 

- Boluntario gisa edo elkarteetan 

dauden aukerei buruzko 

informazio gutxi. 

- Aldizka egiten dira prozesu 

parte-hartzaileak. 

eskaintzen diren aukeren berri 

zabaltzea. 

- Udalerrian boluntariotza sustatzeko 

programaren bat abian jartzea. 

ERRESPETUA ETA 

INKLUSIOA / 

RESPETO E  

INCLUSIÓN SOCIAL 

ERRESPETUA ETA 

TRATUA / RESPETO Y 

TRATO 

- Errespetuz tratatzen dira 

adineko pertsonak. 

- Adineko pertsonak ez dira 

sentitzen baztertuta. 

- Taldean parte hartzen duten 

pertsonek erabakiak hartzen 

dituzte, eta udalerriko 

jardueretan parte hartzen dute. 

- Badaude belaunaldien arteko 

programak: zahar-etxean, eta 

belaunaldi arteko trukea Gazte 

Bidean zerbitzuarekin; 

Urretxuko eguneko zentroan, 

eta belaunaldi arteko trukea 

Gainzuri ikastetxearekin. 

  

KOMUNIKAZIOA ETA 

INFORMAZIOA 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

INFORMAZIOAREN 

TRANSMISIOA 

/TRANSMISIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

- Informazioa emateko 

askotariko metodoen erabilera. 

- “Hitza” argitalpenaren 

balioespen egokia eta erabilera 

handia. 

- Postontzien bidez informazio 

gutxi ematen da. 

- Kostu handia “Diario Vasco” 

egunkariari dagokionez, eta 

sareko bertsioaren erabilera 

- Posta bidez informazioa bidaltzea 

adineko pertsonentzat interesa duten 

gaiei buruz (laguntza ekonomikoak, 

diru-laguntzak, pentsioak, ordainketa 

partekatua…). 
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- Zahar-etxeak jarduerei 

buruzko informazioa ematen du. 

- Udala oso aktiboa da sare 

sozialetan. 

urria. 

- Udalerriko arazoekin lotuta 

informazioa falta den sentipena 

udalaren aldetik (egoera txarrean 

dauden eraikinak…). 

- Postontziak sortzea proposamenak 

egiteko eta kexak helarazteko. 

 

ETEN DIGITALA / 

BRECHA DIGITAL 

 - Internet gutxi erabiltzen dute 

adineko pertsonek. 

- Internet eta telefono 

mugikorrak erabiltzen ikasteko 

ikastaroak abiaraztea adineko 

pertsonentzat. 

INFORMAZIO 

EGOKITUA 

INFORMACIÓN 

ADAPTADA 

- Oro har, informazioa ulergarria 

da, eta egokituta dago. 

- Kultura-gidak letra tamaina 

desegokia du. 

- Kultura-gidaren letra tamaina 

egokitzea. 

GIZARTE ETA 

OSASUN ZERBITZUAK 

/ SERVICIOS 

SOCIALES Y 

SANITARIOS 

GIZARTE ZERBITZUAK 

/ SERVICIOS SOCIALES 

- Telelaguntzaren balioespen 

ona. 

- Dauden laguntza eta 

baliabideei buruzko ezaguera 

urria. 

- Izapide konplexuegiak. 

- Laguntzen zatirik handiena 

etorkinek jasotzen duten 

pertzepzioa nagusi gizartean. 

 

 

- Baliabide eta laguntza sozialei 

buruzko informazioa ematea zahar-

etxean. 

- Baliabide eta laguntza sozialei 

buruzko informazioa zabaltzea. 
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OSASUN ZERBITZUAK 

/ SERVICIOS 

SANITARIOS 

- Osasun-etxearen kokapen 

ona. 

- Osasun-zerbitzuen balioespen 

ona. 

- Irisgarritasuna ona da osasun-

etxean eta ospitalean. 
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www.euskadilagunkoia.net 

info@eskadilagunkoia.net  


