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1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK 

Euskadi Lagunkoia Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren ekimena da; 

2015-2020 aldirako Zahartzaro Aktiborako Euskal Estrategiaren barruan dago, eta herritarren 

eta sektore publiko, pribatu eta sozialaren partaidetza sustatzen du Euskal Herrian 

lagunkoitasunaren mugimendua garatzeko, adinekoei bizimodua erraztuko dieten inguruneak 

sor daitezen. Osasunaren Mundu Erakundeak martxan jarritako «Age-friendly Environments 

Programme» ekimenean oinarrituta dago. 

«Adinekoekin lagunkoia den herria zahartze aktiboa sustatzen duen hiri-ingurune 

integratzailea eta irisgarria da.» (OME, 2007) 

Helburu espezifikoak: 

 Biztanleen bizimoduan adinekoek ongizate-sortzaile gisa duten ahalmena aprobetxatzea. 

 Komunitatean parte hartzeko prozesuak sortzea eta sustatzea. 

 Euskadin lagunkoitasun-ekimenen sarea sortzea. 

 Inguruneetan aldaketak ahalbidetzea, bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetze aldera. 

Lagunkoitasunaren mugimendua 2009an hasi zen Euskal Herrian, lehenengo hiria Osasunaren 

Mundu Erakundearen munduko sarean sartu zenean; hots, Donostia. Handik gutxira, Bilbok, 

Vitoria-Gasteizek eta Durangok egin zuten bat. 

Euskal hiriburuak aitzindariak izan ziren Estatuan lagunkoitasunaren garapenean, eta, 2016ko 

otsailera arte, modu autonomoan garatu dituzte lagunkoitasunaren aldeko beren programak, 

data horretan atxiki baitzaizkio Euskadi Lagunkoia sareari, lurralde osoan lagunkoitasuna 

sustatzeko eta ongizatearen gizartea eraikitzen parte hartzeko. 

Euskadi Lagunkoiaren lan-planteamenduan ahalegin handia egin behar da mugimendua 

Euskadiko herri, ingurune eta hiri guztietan sustatzeko; horretarako, udalerriei laguntzen die 

ekimenari atxikitzen, eta udalerriak eta eremu publiko, pribatu eta sozialeko erakundeak eta 

pertsonak zeharka biltzen dituen sare bat sustatzen du, udal, elkarte, enpresa eta herritarrekin 

elkarlanean helburu komun baten alde; alegia, bizimodua errazten duten eta elkarrekin 

bizitzeko aukera ematen duten inguruneak sortzea. 
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1.1. JATORRIA 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak aurkeztutako dokumentuaren 

arabera (Zahartzen ari direnen ongizatean eta tratu egokian aurrera egiteko ehun 

proposamen. Ekintza plan baten oinarriak. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, 2011), oso 

garrantzitsuak dira hiriak eta hirien diseinua adinekoen bizi-kalitatean, eta paradigma berri bat 

lotzen zaio, ongizatearen gizartea eraikitzearen inguruan antolatua: gobernantza. Eztabaida 

horrek, zahartze aktiboaren postulatu teorikoetatik sortuak, zerikusia du bilakaera 

demografikoarekin; bilakaera horren arabera, 55 urtetik gorako biztanleak izango dira nagusi 

etorkizun hurbilean, eta urbanizazio-prozesu ikusgarri bat gertatuko da mundu osoko 

lurraldeetan. 

Dokumentu horretan gomendatutako neurri-blokeen artean, adinekoekin lagunkoiak diren 

lurraldeak eta hiriak diseinatzearena zegoen, eta proposamen hauek zehazten ziren: 

- Hirietako biztanleen ekimen berriak sortzea. 

- Bizitza osorako hiri- eta landa-inguruneak bermatzea. 

- Adinekoek ere hiriko edo lurraldeko eremuak planifikatzen eta birgaitzen parte 

hartzea. 

Hitzaurre honetatik abiatuta, eta Zahartze Aktiboaren eta Belaunaldiarteko Elkartasunaren 

Europako Urtea dela-eta, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak erabaki zuen 2012ak aukera 

paregabea eskaintzen zuela Euskadin ekimen bat martxan jartzeko, lurraldea lurralde lagunkoi 

gisa gara zedin. 

Urte hartako otsailean, «Euskadi Lagunkoia, guztiontzako lurralde bat» jardunaldia egin zen 

Bilbon. Bertara, zahartze aktiboaren arloan garrantzitsuak diren ordezkari instituzionalak, 

erakunde pribatuetakoak eta elkarteetakoak joan ziren, baita biztanleak oro har ere. 

Jardunaldi hartan, proiektu orokor bat martxan jartzea bideragarria ote zen aztertu zen, 

Euskadi adin guztiekin lagunkoia izatea ahalbidetuko zuten ekimen, programa eta proiektuak 

sortzeko. Helburu hauek izan zituen jardunaldiak: 

- Euskadi Lagunkoia kontzeptuaren inguruan proiektu orokor bat sortzearen 

egokitasunaren inguruan hausnartzea. 

- Sektore guztietatik ekimena garatzen lagunduko zuten proposamenak 

identifikatzea. 

- Hainbat diziplina eta sektoreren ikuspegiak trukatzea, sektorearteko eta 

erakundearteko konplexutasunetik, arlo horretako helburuak eta baliabideak 

parekatzeko. 

Jardunaldiaren ondorioek garbi utzi zuten Euskadin ekimen hau garatzeko interesa, eta 

garapen horretan kontuan hartu beharreko une gogoangarri batzuk ezarri ziren: 
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- Krisialdian beste inoiz baino gehiago, adinekoak gizarte-konpromisora ekarri 

behar ditugu, ongizatearen gizartea mantentzeko eta eraikitzeko 

erantzunkidetasunaren bidez.  

- Administrazio publikoen eta sektore pribatuaren erronka handia da politikak 

eta proposamenak gizarte heterogeneo batera egokitzea, historian lehenengo 

aldiz lau eta agian bost belaunaldi batera bil ditzakeen gizarte batera. 

- Zahartzea erabaki politikoen erdian jarri behar da, eta hainbat eremutan 

jardun behar da, ez bakarrik gizarte-zerbitzuetan eta osasunean, zahartze-

prozesuari ikuspegi integratzaile eta zeharkakotik heltzeko. 

- Beste sektoreetako jardunak (kultura, aisialdia oro har, hezkuntza, garraioa, 

etxebizitza, hirigintza, etab.) bizi-zikloaren eta bizitzan zeharreko 

planifikazioaren ikuspegitik hartu behar dira kontuan. 

1.2. ESPERIENTZIA PILOTUAREN GARAPENA (2012-2014) 

2012ko maiatzean, Euskadi Lagunkoia proiektua martxan jarri izana aurkeztu zitzaion Eusko 

Jaurlaritzako Adinekoen Batzorde Iraunkor Sektorialari.1 Batzordearen bilera hartan zehaztu 

zen Jaurlaritzak tresna bat jarriko zuela udalerri guztien eskura, programa hau udal politika 

publikoetan txertatzeko aukera emango zuena. 

2012ko ekainaren amaieran, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak gobernantza-eredu 

koherente, parte-hartzaile eta iraunkor bat eraikitzen laguntzera gonbidatu zituen Euskal 

Autonomia Erkidegoko (EAE) udalerri guztiak, eta, horretarako, Euskadi Lagunkoia proiektuari 

atxikitzeko deia egin zien. 

Deialdiari erantzun zioten udalerriek (13) esperientzia pilotu gisa lan egin zuten lehenengo bi 

urteetan, eta udalek, tokiko eragileek, elkarteek eta herritarrek parte hartu zuten. 

2014ko abenduan, Udalerrietan ezartzeko eta erabiltzeko gida aurkeztu zen, Euskadiko 

gainerako udalerriak lagunkoitasunaren mugimenduari atxikitzera animatzeko eta, 

horretarako, atxikitzeko gakoak eta tresnak eskainiz. Dokumentu hori esperientzia pilotuaren 

ondoren prestatu zen, esperientzia pilotuak aukera eman baitzuen lurraldeen 

lagunkoitasunean aurrera egiteko beharrezkoak diren metodologia eta tresnak diseinatzeko, 

aztertzeko eta praktikan jartzeko. 

 

 

                                                             

1
 Adinekoen Batzorde Iraunkor Sektoriala Euskal Herriko adinekoak barnean hartzen dituen 

edozein jardun-eremutako erakunde publiko eta gizarte-eragileentzako partaidetza-foro 

espezifiko gisa eratu da. 
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Udalerri pilotuak: biztanle kopurua, guztira, eta 65 urteko eta gehiagoko biztanleen 

portzentajea (2014) 

 

Iturria: geuk egina, Udalmapeko datuetan oinarrituta (udal errolda) 

1.3. ATXIKIPEN BERRIAK (2015-2016) 

Gida argitaratu zenetik, beste hogeita lau udalerrik eta hiru hiriburuek egin dute bat Euskadi 

Lagunkoia sarearekin; guztira, beraz, 40 udalerri ari dira adinekoekin lagunkoia den lurralde 

bat lortzeko lanean. 

Euskadi Lagunkoia proiektua sustatzeko eta garatzeko asmoz, 2014 amaieran lan-plan bat 

ezarri zen Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Pentsiodun eta Erretiratuen Elkarte Probintzialen 

Lurralde Federazioarekin (FEDERPEN) elkarlanean. 

Gipuzkoan zehazki, Erretiratu eta Pentsiodunen Gipuzkoako Elkartearen (AGIJUPENS) laguntza 

ere izan da lurralde horretan proiektua martxan jartzeko eta diagnostikoa egiteko. Horrela, 

talde autokudeatuak sortu dira azkenekoz atxiki diren udalerrietan, bilera eta herri-topaketen 

bidez diagnostiko kualitatiboa egiteko. 

Talde autonomoen araberako lan-plana, AGIJUPENSen aholkularitzarekin 

1. Jendea erakartzea, talde sustatzailea eratzeko. 

2. Talde-nortasuna sortzea ingurune lagunkoiak sustatzeko beharraren inguruan. 

3. Udalarekin bilera egitea, proiektua aurkezteko eta onartzeko. 

4. Udalerriko gainerako biztanleei, elkarteei eta interesa duten bestelako erakundeei 

proiektuaren berri ematea. 

5. Udalerriko pertsonak erakartzea bilera-taldeak eta inkestak egiteko. 

6. Bilera-taldeen bidez autodiagnostikoa egitea. 
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7. Autodiagnostikoari buruzko emaitza-txostena egitea. 

8. Ekintza-plana prestatzea. 

9. Ekintza-programak diseinatzea. 

10. Liderrak aukeratzea, ekintzak martxan jartzeko. 

11. Prozesuaren autoebaluazioa egitea. 

1. fasean atxikitako udalerrien zerrenda (2012-2014), atxikipen-ordenaren arabera: 

1 Ordizia 

2 Orio 

3 Zumarraga 

4 Añana 

5 Armiñon 

6 Berantevilla 

7 Iruña Oka/Iruña de Oca 

8 Kuartango 

9 Lantaron 

10 Erriberagoitia/Ribera Alta 

11 Valdegovía/Gaubea 

12 Zambrana 

13 Hondarribia 

14 Idiazabal 

15 Alegría-Dulantzi 

2. fasean atxikitako udalerrien zerrenda (2015-2016), atxikitze-ordenaren arabera: 

16 Eibar 

17 Antzuola 

18 Zarautz 

19 Legazpi 

20 Urnieta 

21 Eskoriatza 

22 Campezo/Kanpezu 

23 Irura 

24 Urretxu 

25 Beasain 

26 Bilbao 

27 Vitoria-Gasteiz 

28 Donostia-San Sebastián 

29 Amurrio 

30 Zestoa 

31 Zaldibia 

32 Ormaiztegi 

33 Irun 

34 Azkoitia 
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35 Bergara 

36 Getxo 

37 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 

38 Ea 

39 Bermeo 

40 Durango 

Diagnostiko hau egiteko, udalerri hauetan egindako landa-lanetik atera diren datuak erabili 

dira: Ordizia, Orio, Zumarraga, Hondarribia eta Añanako Kuadrillako bederatzi udalerriak 

(udalerri pilotuak), baita Beasain, Irura, Antzuola, Eibar, Legazpi, Urretxu, Campezo/Kanpezu 

eta Zarautz ere. 
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2. PROIEKTUA OMEren ESPARRUAN 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 izenaren pean. Ekimenaren ideologoa Alexandre Kalache 

doktorea izan zen, garai hartan OMEren Ageing and Life Course programaren zuzendari zena, 

eta, programa martxan jartzeko, munduko biztanle modernoen 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 da, 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. 

Ekimena zahartze aktiboaren paradigmaren azpian dagoen teorian oinarrituta dago. Paradigma 

hori 2002an definitu zen (Zahartzearen Munduko II. Biltzarra), «Zahartze aktiboa, esparru 

politikoa» dokumentuan. «Zahartze aktiboa prozesu bat da; haren bidez, osasun-, partaidetza-

 eta segurtasun-aukerak optimizatzen dira, bizi-kalitatea hobetzeko, pertsonak zahartu ahala» 

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

Adinekoekin lagunkoiak diren hirietan, politikek, zerbitzuek, inguruneek eta egiturek pertsonen 

zahartze aktiboa sustatzen eta ahalbidetzen dute. «Adinekoak kontuan hartzen dituzten 

ingurune fisikoak izan daitezke independentziaren eta dependentziaren arteko aldea» (OME, 

2002). 

Programari hasiera emateko, 33 pilotu egin ziren, mundu osoko hirien lagunkoitasun-maila 

neurtzeko, besteak beste, New York, Rio de Janeiro, Tokio, Istanbul eta Nairobi. Ikerketa 

horretatik abiatuta, gida bat prestatu zen, hots, Gida: adinekoekin lagunkoiak diren hiri 

globalak, 2007ko urriaren 1ean argitaratua, Adinekoen Nazioarteko Egunaren harira. Gida 

horrek, Vancouverreko protokoloarekin batera, oinarri metodologiko gisa balio izan du 

munduko beste hiri batzuetan lehenengo diagnostiko-fasea garatzeko. 

OMEren programa nazioarteko ahalegina da modu aktiboan eta osasuntsu zahartzen laguntzen 

duten ingurumen- eta gizarte-faktoreei heltzeko. Adinekoei egokitutako hiriak eta 

komunitateak eraikitzea da tokiko planteamendu politiko eraginkorrenetako bat biztanleen 

zahartzeari erantzuteko. Ingurune fisikoak eta sozialak erabakigarriak dira zahartzean 

pertsonak osasuntsu egon daitezen eta independenteak eta autonomoak izaten jarrai dezaten 

(OME, 2014). 

Orduz geroztik, Hiri eta Komunitate Lagunkoien Sare Globala osatuz joan da mundu osoan, 

OMEk koordinatuta (WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities). Sare 

horren helburua da mundu osoko hiri eta komunitateek esperientziak truka ditzaten eta 

elkarrengandik ikas dezaten sustatzea. Sarearen bidez, OMEk munduko plataforma bat 

eskaintzen du informazioa trukatzeko eta elkarri laguntza emateko, esperientziak trukatuta. 

Horretaz gain, orientazioa ere eskaintzen du, eta hainbat alderdiri buruz ikastea bultzatzen, 
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besteak beste, nola ebaluatu hiri edo komunitateak zer neurritan egokitzen zaizkien adinekoei; 

nola integratu hiri-plangintzan pertsona horiek ere kontuan hartzen dituen ikuspegi bat; eta 

nola sortu pertsona horiei egokitutako eguneroko inguruneak. 

Estatuan, IMSERSOk lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen erakunde horrekin, Adinekoekin 

Lagunkoiak diren Hiri eta Komunitateen Iberoamerikako Sarea sortzeko eta, sare horretan, 

Espainiako eta Latinoamerikako ekimen guztiak bateratzeko. 

 

Gaur egun, OMEren arabera, 37 herrialdetako 380 hiri eta komunitate ari dira 

lagunkoitasunaren alde lanean. Euskadin daude mugimenduari atxikitako udalerri gehien. 
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2.1. OSASUNAREN MUNDU ERAKUNDEAREN METODOLOGIA 

Euskadiko udalerrietan, OMEren lan-metodologiari jarraikiz garatu da ekimena; 4 fase ditu, eta 

etengabeko hobekuntza-zikloan oinarritzen da (1. Diagnostikoa eta plangintza, 2. Ezarpena, 3. 

Ebaluazioa, eta 4. Etengabeko hobekuntza). 

OMEren etengabeko hobekuntzako zikloa 

 

Gainera, lan-metodologia «Bottom up» (behetik gora) hurbilpenean oinarritzen da; haren 

arabera, herritarren partaidetza oro har, eta adinekoena bereziki, proiektu honen oinarri 

nagusia da. Tartean diren eragile guztien partaidetza-prozesua sortuz garatzen da (OME, 

2007): 

Eragileak: Bottom up 

 

 Adinekoek eta herritarrek oro har egungo, iraganeko eta etorkizuneko egoeraren 

azterketan parte hartzen dute, argi eta garbi adierazita zer den beren ustez zahartze-
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prozesuarekin lagunkoia, zer arazo dituzten udalerriko eguneroko bizitzan, eta nola 

konpon daitezkeen. 

 Tokiko komunitateko eragile guztien partaidetzari esker (administrazioa, boluntarioak, 

zerbitzu-hornitzaileak eta dendariak), eta adinekoek ematen duten informazioari esker, 

udalerriak lagunkoia izateko dauzkan indarguneen eta oztopoen irudi osoagoa eskaintzen 

da. 

 Ikerketaren arduradunek tokiko ebaluazio horren berri ematen diete arduradun politikoei, 

planifikatzaileei, adinekoei eta herritarrei oro har, udalerria adinarekin lagunkoiagoa izan 

dadin esku hartzeko abiapuntu gisa. 

Prozesua ikerketa-ekintzaren postulatuek arautzen dute, esku hartzeko zortzi eremutan 

oinarrituta: aire zabaleko espazioak eta eraikinak; garraioa; etxebizitza; gizarte-partaidetza; 

errespetua eta gizarteratzea; partaidetza zibikoa eta enplegua; komunikazioa eta informazioa; 

eta gizarte- eta osasun-zerbitzuak. 

Ikerketa-ekintzako eremuak 

 

Hauek dira lehenengo hiru eremuak: aire zabaleko espazioak eta eraikinak; garraioa; eta 

etxebizitza. Hirietako ingurune fisikoaren funtsezko ezaugarri direnez, eragin handia dute 

pertsonen mugikortasunean, herritarren segurtasunean, osasunarekiko portaeran, eta gizarte-

partaidetzan. Hurrengo hiru gaiek gizarte-ingurunearekin eta kulturarekin erlazionatutako 

alderdiak islatzen dituzte, eta partaidetzari eta buru-ongizateari eragiten diete. Errespetua eta 

gizarteratzea banakoek eta gizarteak adinekoen inguruan dauzkaten jokabideei, portaerari eta 

pertzepzioari dagozkie. Gizarte-partaidetzak adinekoek hainbat jardueratan (aisialdia, 

sozializazioa, kultura, hezkuntza eta erlijioa) duten partaidetzari egiten dio erreferentzia. 

Partaidetza zibikoa eta enplegua herritarrek lan ordaindua eta ez-ordaindua lortzeko 

dauzkaten aukerei dagokie; zahartze aktiboaren ingurune sozialari eta alderdi erabakigarri 

ekonomikoei lotuta dago. Azken bi eremu tematikoek (komunikazioa eta informazioa; eta 

gizarte- eta osasun-zerbitzuak) gizarte-inguruneak eta osasunarekin eta gizarte-zerbitzuekin 

erlazionatutako alderdi erabakigarriak hartzen dituzte barnean. Kulturari eta generoari loturiko 
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zahartze aktiboaren zeharkako alderdi erabakigarriak zeharka baino ez ziren sartu proiektuan, 

zahartze aktiboan duten eraginak hiriko bizitza gainditzen baitu (OME, 2007). 

Horrela, zahartze aktiboa erabaki politikoen erdian jartzen da, eta ikuspegi integratzaile eta 

zeharkakotik jarduten da, hainbat eremutan, ez bakarrik gizarte-zerbitzuetan edo osasunean. 
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3. EUSKADI LAGUNKOIA DIAGNOSTIKOA 

Osasunaren Mundu Erakundeak ezartzen dituen estandarren barruan, udalerri bat lagunkoia 

izan dadin egin behar den lehenengo fasea da adinekoei bereziki eta herritarrei oro har 

galdetzea zer arazo dituzten eguneroko bizitzan, ingurunearen alderdi negatiboak eta 

positiboak identifikatzeko. 

Adinekoek protagonistak izan behar dute etapa guztietan, bai beren egoera deskribatu eta 

azaltzerakoan, bai aldaketa-iradokizunak egiterakoan, baita udalerrian aurkitutako arazoak 

konpontzeko ezarri behar liratekeen hobekuntza-proiektuen inguruko erabakiak hartzerakoan 

ere. 

Euskadiren diagnostiko orokorra egiteko, informazio-bilketako tresna hauek erabili dira: 

A. Bigarren mailako iturrien azterketa 

Helburua: Euskadiko baliabideei eta adinekoei buruz dagoen informazioa biltzea eta 

aztertzea, baita lagunkoitasunaren azterketan eragina izan dezaketen adierazleak ere. 

B. Herritarrekin eta eragileekin egindako topaketak eta taldeak 

Helburua: herritarrekin eztabaidatzea zer lagunkoitasun-maila duen udalerriak, ideiak 

biltzea, eta herritar liderrak identifikatzea proiektua garatzen lagunduko duten lantaldeak 

osatzeko. 

C. Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortak 

Helburua: herritarren ustez oro har udalerriak zer lagunkoitasun-maila duen ezagutzea, 

adierazle kuantitatiboak erabilita. 

D. Adituekin eta funtsezko eragileekin egindako elkarrizketa sakonak 

Helburua: Euskadiren lagunkoitasun-maila eta proiektuaren iragana, oraina eta etorkizuna 

aztertzea, lagunkoitasunaren mugimenduan aditu eta lider diren pertsonen bidez. 
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2.1. EUSKADI LAGUNKOIA METODOLOGIA 

Udalerrietako diagnostikoa egiteko erabili den lan-metodologia teknika kuantitatibo eta 

kualitatiboetan oinarrituta egon da. Hainbat ikerketa-teknika erabiliz jasotako informazio 

osagarriak egoera-diagnostiko zehatza eskaintzen du. 

2.1.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA 

Aztertutako bigarren mailako iturri hauek nabarmendu behar dira: 

 Eustat: euskal biztanleei buruzko informazio soziodemografikoa lortzeko oinarrizko 

iturri gisa, baita dauden baliabideei eta 8 eremuen inguruko adierazle 

konparatiboei buruz eskaintzen dituen datuak lortzeko ere. Kontsulta hauek egin 

dira, funtsean: 

o Biztanleen udal errolda: udalerri-mailako informazio demografikoa 

o Udalmap: udalerri-mailako informazio-sistema 

 Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila: azken urteotan, hainbat 

azterlan egin dira Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoei buruz. Inkesta hauetatik 

atera dira diagnostiko honetan erabilitako datuak: 

o Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa (2014). Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. 

o Euskadiko 50 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari 

buruzko ikerketa (2011). Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 

Politiketako Saila. 

2.1.3. HERRITARREN TOPAKETAK ETA TALDEAK 

Azterlan kualitatiboaren oinarrizko helburua da ezagutzea udalerriko zer alderdi diren 

«adinekoekin lagunkoiak», nabarmentzea zer oztopo eta arazo hauteman diren, eta 

proposatzea hobetzeko zer aukera dauden. 

Herri-topaketak izeneko ikerketa-teknika erabili da, herritarren iritzia ezagutzera emateko. 

Bereziki herri-partaidetzako ezarritako taldeekin egin da; haien artean daude udalerrietako 

elkarteak. 

2012tik 2016ra bitartean atxikitako udalerrietan egin diren topaketak erabili dira txosten hau 

egiteko; topaketa haietan, 400 pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten. 

- Ordizia 

- Orio 

- Zumarraga 

- Hondarribia 
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- Añanako Kuadrilla (9 udalerri) 

- Eibar 

- Antzuola  

- Legazpi  

- Campezo/Kanpezu  

- Zarautz  

2.1.2. LAGUNKOITASUNARI BURUZKO GALDERA-SORTA 

Udalerrien lagunkoitasun-maila hobeto ezagut zedin, eta diagnostikoan parte hartzeko 

prozesuan adin guztietako herritar gehiagoren iritzia izan zedin, lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sorta egin zen. 

Galdera-sorta horren helburua da udalerriaren lagunkoitasun-maila ezagutzea, adierazle 

kuantitatiboen bidez. 

Garatu beharreko teknika: automatikoki betetako inkesta 

Unibertsoa: 16 urteko eta gehiagoko pertsonak 

Informazio-bilketa: udal bakoitzak galdera-sorta zabaltzeko biderik egokienak eskaini zituen. 

Adibideak: 

• Gizarte-etxeetan, kulturakoetan, liburutegietan, kiroldegietan, etab. jartzea. 

• Elkarteetara bidaltzea, bazkideek betetzeko. 

• Ikastetxeetan banatzea, ikasleek gurasoei edo aitona-amonei helarazteko. 

• Etxeetako postontzietan banatzea. 

• Sarean jartzea, webgune honetan: www.euskadilagunkoia.net 

Guztira, 2.775 galdera-sorta bildu ziren. Sexuaren arabera, 1.755 emakumeenak ziren, eta 870 

gizonenak; adinaren arabera, 1.777 galdera-sorta 65 urtetik beherakoek bete zituzten, eta 755, 

berriz, 65 urtetik gorakoek. Horrek esan nahi du laginaren % 63,2 emakumeak direla, eta 

% 31,4 gizonak; % 64k 15 eta 64 urte bitartean dituzte, eta % 27,2k, berriz, 65 urte edo 

gehiago. 

Txosten honetan aztertutako galdera-sortak 19 udalerritan (2012-2016) egin ziren. Guztira, 

2.775 galdera-sorta bildu ziren, udalerriz udalerri honela banatuta: 

- Añanako Kuadrilla (9 udalerri): 260 parte-hartzaile 

- Ordizia: 219 parte-hartzaile 

- Orio: 247 parte-hartzaile 

- Zumarraga: 388 parte-hartzaile 

- Hondarribia: 363 parte-hartzaile 

- Beasain: 201 parte-hartzaile 

- Irura: 55 parte-hartzaile 

- Antzuola: 138 parte-hartzaile 

- Eibar: 414 parte-hartzaile 
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- Legazpi: 294 parte-hartzaile 

- Urretxu: 194 parte-hartzaile 

2013tik 2016ra bitartean egin zen galdera-sortak biltzeko landa-lana. 

Laginaren osaera 

  Portzentajea N  

  Sexua   

Gizonak 31,4 870 

Emakumeak 63,2 1.755 

ED / EDE 5,4 150 

  Adina   

Batez beste     

< 65 urte 64,0 1.777 

> 65 urte 27,2 755 

ED / EDE 8,8 243 

N, guztira 100,0 2.775 

 

Modu autoadministratuan eta laginketarik gabe egin da inkesta. Aztertutako emaitzak ez dira 

euskal gizartearen adierazgarriak, baina orientagarriak izan daitezke lagunkoitasunaren 

inguruan hausnartzeko. 
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2.1.4. ELKARRIZKETA SAKONAK 

Azterlan hau egiteko, elkarrizketa sakonak egin zaizkie, baita ere, lagunkoitasunaren 

mugimenduko Euskadiko funtsezko pertsonei (administrazio publikokoak, udaletakoak, 

unibertsitateetakoak eta elkarteetakoak). 

Zer pertsona elkarrizketatuko ziren hautatzeko, komunitatean zer rol duten eta aztertu 

beharreko gaiaz zer dakiten hartu zen kontuan. Zortzi pertsona hautatu ziren: hiri 

aitzindarietako proiektua garatzeaz arduratu direnak (Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Durango), 

proiektuan parte hartu duten hainbat udalerritako adinekoak, eta Euskadiko adinekoen 

elkarteetako ordezkariak: 

Teknikariak – Adituak: 

1. Donostia Lagunkoia proiektuaren koordinatzailea (Donostiako Udala) 

2. Bilbo, adinekoekiko hiri lagunkoia proiektuaren arduraduna (Bilboko Udala) 

3. Gasteiz, adinekoekiko hiri lagunkoia proiektuaren arduraduna (Gasteizko Udala) 

4. Durango Lagunkoia proiektuaren arduraduna (Deustuko Unibertsitatea) 

Adinekoen elkarteak 

5. Adinekoen Elkarteen Federazioko presidentea 

6. Erretiratuen eta Pentsiodunen Gipuzkoako Elkarteko ordezkaria 

7. Ordizia Lagunkoia proiektuan parte hartu duen pertsona bat (Ordizia lehenengo 

fasean (2012-2014) atxiki zitzaion Euskadi Lagunkoiari.) 

8. Antzuola Lagunkoia proiektuan parte hartu duen pertsona bat (Antzuola bigarren 

fasean (2015-2017) atxiki zitzaion Euskadi Lagunkoiari.) 
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2.2. ERAGILEAK 

Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan, 150 eragilek baino gehiagok parte hartu dute, 

tartean hainbat erakundetako ordezkariek, besteak beste, udalak, elkarteak, erretiratuen 

elkarteak, ikastetxeak, udalak, kiroldegiak, kultura-etxeak, etab. 

Diagnostikoa egiteko aukeratu diren udalerrietako eragileen zerrenda: 

1. Ordizia 

Ordiziako Udala: 

- Alkatetza 

- Kultura eta Gizarte Ongizate Saila 

- Merkatu Bulegoa; Sustapen, Garapen eta Merkataritza Saila 

Ikastetxeak: hiru ikastetxetan aurkeztu zen proiektua: 

- Urdaneta Eskola Publikoa (0-12 urte) 

- Oianguren Institutu Publikoa (13-18 urte) 

- Jakintza Ikastola (0-18 urte) 

Elkarteak: 

- Nagusilan – Adin Nagusikoen Giza Boluntariotza 

- Kimetz – Emakumeen Elkartea 

- Gueske – Goierri-Urola Garaiko Esperientzia Eskolako Ikasle Ohien Kultur Elkartea 

- Erretiratuen Elkartea 

- Ordizia KE Saskibaloia 

- D’elikatuz 

- Ordiziako merkatarien eta ostalarien elkartea 

- Ordiziako Garagunea 

Beste erakunde batzuk: 

- Majori kiroldegia 

- Ordiziako Garagunea 

2. Orio: 

Orioko Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

- Gizarte Ongizateko Batzordea 

- Kirol Saila eta Kiroletako teknikaria 

Ikastetxeak: 

- Orioko Herri Ikastola  

- Zaragueta eskola 

Elkarteak: 

- Farfara elkartea 

- Erretiratuen Elkartea 

- Orioko Esperientzia Eskola 

- Arkupean dendarien elkartea 

Beste eragile batzuk: 
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- Kilometroak 

- Karela kiroldegia 

3. Zumarraga: 

Zumarragako Udala 

- Alkatea 

- Gizarte Ongizateko zinegotzia 

- Gizarte Ongizateko teknikariak 

Ikastetxeak: 

- Gainzuri Eskola Publikoa (0-12 urte) 

- Urretxu-Zumarraga Ikastola (13-18 urte) 

Elkarteak: 

- Nagusilan – Adin Nagusikoen Giza Boluntariotza 

- Appalur – Urola Garaiko Aurrejubilatuen eta Pentsiodunen Elkartea 

- Gueske – Goierri-Urola Garaiko Esperientzia Eskolako Ikasle Ohien Kultur Elkartea 

- Erretiratuen Elkartea 

- Bi-tartean, Urretxu-Zumarragako merkatari, ostalari eta zerbitzu-enpresen elkartea 

Beste eragile batzuk: 

- Adingabeekiko hezkuntzako esku-hartzeko mahaia 

- Izan fundazioa (11-18 urte) 

- Izan fundazioa (6-12 urte) 

4. Hondarribia 

Hondarribiko Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

- Herritarrekiko Harremanetako eta Merkataritza eta Turismo sailak 

- Kultura, Kirol, Euskara, Gazteria eta Hezkuntza sailak 

- Zerbitzu eta Ogasun sailak 

- Ingurumen Saila 

- Agenda 21  

Ikastetxeak 

- Talaia Ikastola 

Elkarteak 

- Erretiratuen Elkartea 

- ACUBI Kontsumitzaileen elkartea 

- AFAGI 

- ATZEGI 

- CÁRITAS 

- EMEKI Elkartea 

- Hondarribiko Gurutze Gorria 

- Hondarribiko Kirol Elkartea 

- NAGUSILAN Hondarribia 

- Odol Emaileak 

- Hondarribiko parrokia 

- TADAMUM 
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5. Añanako Kuadrilla 

Udalak: alkatetzak, Gizarte Ongizate eta Kultura sailak. 

- Añana 

- Armiñon 

- Berantevilla 

- Iruña Oka / Iruña de Oca 

- Kuartango 

- Lantaron 

- Erriberagoitia / Ribera Alta 

- Valdegobía / Gaubea 

- Zambrana 

Ikastetxeak: 

- Gaubeako «GOBEA» eskola 

Elkarteak: 

- Iruña Okako 4 Torres elkartea 

- Erriberagoitiko hirugarren adinekoentzako ikasgelak 

- Kuartangoko hirugarren adinekoentzako ikasgelak 

- Lantarongo hiruhileko kulturala 

- Iruña Okako helduentzako hezkuntza 

- Iruña Okako Erretiratuen Elkartea 

- Gaubeako Erretiratuen Elkartea 

- Cáritas 

- Gaubeako Emakumeen Elkartea 

- Añana-Gesaltzako «Salinera de Santa Ana» emakumeen elkartea 

Beste erakunde batzuk: 

- Añana-Gesaltzako gizarte-etxea 

- Kuartangoko balio anitzeko zentroa 

- Langraiz Okako kultura-etxea 

- Lantarongo kultura-etxea 

- Osasun-zentroak 

- Iruña Okako liburutegia 

6. Antzuola 

Udala: Alkatetza 

Ikastetxeak: 

- Antzuola Herri Eskola 

Elkarteak: 

- Landatxope 

- AGIJUPENS 

Diagnostiko-prozesua egiterakoan, beste erakunde hauekin ere jarri gara harremanetan: 

- Hurkoa 

- Kuida 

- Bizitzen 

- Gurutze Gorria 

- Kutxabank 
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- Lurraldebus 

- Osakidetza 

- Elkarte gastronomikoak 

7. Eibar: 

Eibarko Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

Ikastetxeak: 

- Mogel Iturburu 

- Uni Eibar-Ermua 

- San Andres 

- La Salle Isasi 

- Aldatze 

- La Salle Azitain 

- Oinarrizko Lanbide Heziketa 

- Arrate Andra Mari 

- Mogel Isasi 

- Amaña 

- Ignacio Zuloaga Institutua 

- Urkizu 

- Itzio 

Elkarteak: 

- Ikasten 

- Defibel 

- Urki erretiratuen elkartea 

- Beheko Tokia erretiratuen elkartea 

- Untzaga erretiratuen elkartea 

- Ipurua erretiratuen elkartea 

8. Legazpi 

Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

Elkarteak: 

- Gueske 

- Nagusilan 

- Buztientegi 

- Hamaika Bat 

- Auzo-elkartea 

9. Urretxu 

Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

Ikastetxeak: 

- Gainzuri eskola publikoa (0-12 urte) 
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- Urretxu-Zumarraga Ikastola (13-18 urte) 

Elkarteak: 

- Cáritas 

- Gueske 

- Mairi 

- Arrera Etxea 

- Duintasuna 

- Bitartean 

- Aterpe erretiratuen elkartea 

- Abesbatza 

10. Beasain 

Udala: 

- Alkatetza 

- Merkatalgunea 

Elkarteak: 

- Gueske 

- Asmube 

- Nagusilan 

- Aranealde erretiratuen elkartea 

11. Irura 

Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

Ikastetxeak: 

- Irurako Ikastola 

Elkarteak: 

- Eguzkialde erretiratuen elkartea 

12. Campezo/Kanpezu 

Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

Elkarteak: 

- Ibernalo erretiratuen elkartea 

13. Zarautz 

Udala: 

- Alkatetza 

- Gizarte Zerbitzuetako Saila 

Elkarteak: 

- Duintasuna 

- Kostan 

- Afagi 

- Nagusilan 

- Udaberri erretiratuen elkartea 

- Iñurritza erretiratuen elkartea 
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Gaur egun, udalerri gehiago atxikitzearekin batera, esponentzialki handitu da eragileen 

kopurua. Udalerri guztietan, udalek eta adinekoen elkarteek parte hartzen dute, eta beste era 

batzuetako elkarteekin ere lan egiten da. 

Esan dugun bezala, eragile horiekin guztiekin ez ezik, Euskadiko Pentsiodun eta Erretiratuen 

Federazioarekin (FEDERPEN) ere egin da lan, eta, Gipuzkoan, baita bertako elkartearekin ere; 

hots, AGIJUPENS. 
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2.3. EMAITZEN ANALISIA: 

Diagnostikoak udalerri hauetan bildutako informazioa dakar: Ordizia, Orio, Zumarraga, 

Hondarribia, Añanako Kuadrillako 9 udalerriak, Beasain, Irura, Antzuola, Eibar, Legazpi, 

Urretxu, Campezo/Kanpezu eta Zarautz. Informazio horretaz gain, Eustateko datuak ere erabili 

dira, baita azken urteotan Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak egindako 

inkesta eta azterlanetakoak ere. 

Lehenengo atalean («Datu soziodemografikoak»), EAEko adinekoen ezaugarri 

soziodemografikoak zehaztu dira, Eustatek biztanle kopuruari, sexuaren eta adinaren 

araberako banaketari eta 2031rako biztanleria-proiekzioari buruz eskainitako datuak aztertuta. 

Euskadiko lurralde eta udalerriei dagozkien zifrak ere sartzen dira. 

Ondoren, diagnostikoaren emaitzak daude, OMEren ikerketa-ekintzako zortzi eremuaren 

arabera sailkatuta. Lehenengo epigrafean, eremu espezifikoak gainditzen dituzten alderdi 

orokorrak biltzen dira. 

Amaieran, laburpen-koadro bat dago, eta, bertan, eremuka, alderdi positiboak eta negatiboak 

daude, baita Euskadi lurralde lagunkoiagoa bihurtzeko hobetzeko proposamenak ere. 

Amaierako eranskinean, Udalmapek dauzkan datu guztiak jaso dira, udalerrika eta eremuen 

arabera, Euskadi Lagunkoiari atxikitako udalerri berriak aztertzeko abiapuntu gisa erabil dadin. 

2.3.1. DATU SOZIODEMOGRAFIKOAK 

Egun, 2.164.144 pertsona bizi dira Euskal Autonomia Erkidegoan (INE, 2016); haietatik, 

469.913k 65 urte baino gehiago dituzte (hau da, biztanle guztien % 21,71), eta % 18,70ek, 

berriz, 16 eta 34 urte bitartean. 

1. taula. Biztanleak, adinaren eta sexuaren arabera (EAE, 2016) 

2016 
Bi sexuak Gizonak Emakumeak 

Guztira Portzentajea Guztira Portzentajea Guztira Portzentajea 

Guztira 2.164.144 100 1.049.525 100 1.114.619 100 

15-34 urte 404.606 18,70 469.913 44,77 200.555 17,99 

35-59 urte 845.495 39,07 422.352 40,24 423.142 37,96 

65 eta 

gehiago 
469.913 21,71 199.150 18,98 270.763 24,29 

Iturria: errolda jarraituaren estatistika (2016). 

2031rako biztanleria-proiekzioen arabera, 65 urteko eta gehiagoko pertsonen portzentajea 

biztanle guztien % 30 ingurukoa izango da. Ordurako, 608.193 pertsona inguru izango dira. 

Aurreikuspenen arabera, zifra hori 16 eta 34 urte bitarteko gazteena baino 200.000 pertsona 

handiagoa izango da. 
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2. taula. Biztanleria-proiekzioak, adinaren eta sexuaren arabera (EAE, 2031) 

2031 
Bi sexuak Gizonak Emakumeak 

Guztira Portzentajea Guztira Portzentajea Guztira Portzentajea 

Guztira 2.083.176 100 1.004.151 100 1.079.025 100 

16-34 

urte 
404.730 19,43 205.452 20,46 199.278 18,47 

35-59 

urte 
651.449 31,27 321.949 32,06 329.500 30,54 

65 eta 

gehiago 
608.193 29,20 264.307 26,32 343.886 31,87 

Iturria: INE. 2016-2031 biztanleria-proiekzioak 

Biztanleriaren piramideek irudi bakar batean erakusten dute EAEko etorkizun demografikoa. 

Biztanle gehieneko kohorteak gorantz doaz piramidean, eta, 2031rako, 55 urtetik gorakoen 

artean daude; hortaz, adin-tarte horietan, bi sexuetako pertsona asko ikus daitezke. Aldiz, 

beherakada handia dago 25 eta 45 urte bitarteko pertsonen artean. Bada nabarmen haziko 

den beste belaunaldi bat: 100 urteko biztanleena. 2031rako, EAEn 100 urteko eta gehiagoko 

2.400 pertsona baino gehiago egongo direla aurreikusten da (batez ere, emakumeak). Adin 

horietako emakumeak gizonak baino ia lau aldiz gehiago izango dira. 

1. grafikoa. Biztanleriaren piramidea (EAE; 1996, 2016 eta 2031) 

 
Iturria: geuk egina, INEren datuak erabilita. 

Baina errealitate demografiko hori desberdina da lurralde, eskualde edo udalerri bakoitzean. 

Lurraldeko datuen arabera, eremu zahartuagoak daude. Bizkaian daude 65 urtetik gorako 

pertsona gehien (% 21,95); ondoren, Gipuzkoan (% 20,30); eta, azkenik, Araban (% 19,82). 
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Lurraldeetako portzentajeen artean dauden aldeak ez dira oso handiak; % 2 baino 

handixeagoak. 

EAEko biztanleak, lurraldearen, adinaren eta sexuaren arabera (2016) 

2016 Guztira 
65 urteko eta 

gehiagoko pertsonak 

Adinekoen 

portzentajea, 

biztanle guztietatik 

EAE 

Guztira 2.171.886 465.174 21,42 

Gizonak 1.055.541 196.620 18,63 

Emakumeak 1.116.345 268.554 24,06 

Araba 

Guztira 322.335 63.886 19,82 

Gizonak 159.150 28.442 17,87 

Emakumeak 163.185 35.444 21,72 

Bizkaia 

Guztira 1.138.852 249.926 21,95 

Gizonak 548.636 103.719 18,90 

Emakumeak 590.216 146.207 24,77 

Gipuzkoa 

Guztira 710.699 151.362 21,30 

Gizonak 347.755 64.459 18,54 

Emakumeak 362.944 86.903 23,94 

Iturria: geuk egina, Eustateko datuetan oinarrituta (biztanleen udal estatistika, erreferentzia-urteko urtarrilaren 

1ekoa) 

Hala ere, datuak eskualdeka aztertzerakoan ikus daitekeenez, eskualde zahartuena Araban 

dago (Arabako Mendialdea, % 27,4), eta 11 portzentaje-puntutan baino gehiagotan gainditzen 

du gazteena (Plentzia-Mungia, % 16). Eskualde hauek dute zahartze-tasa handiena: Arabako 

Mendialdea (% 27,4), Markina-Ondarroa (% 22,9) eta Debabarrena (% 22,7). Bestalde, 

eskualde hauek dute adinekoen portzentaje txikiena: Plentzia-Mungia (% 16), Gorbeia Inguruak 

(% 16,7) eta Urola Kosta (% 18,7). 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Adineko biztanleen portzentajea, eskualdeka (EAE, 2016) 

 
Iturria: geuk egina, Eustateko datuetan oinarrituta (biztanleen udal estatistika, erreferentzia-urteko urtarrilaren 

1ekoa) 

Mapan argi eta garbi ikus daitezke adineko portzentaje handienak dituzten eskualdeak (urdin 

iluna) eta portzentaje txikienak dituztenak (laranja iluna). 

Adinekoen portzentajea, eskualdeka (EAE, 2014) 

 
Iturria: Eustat: mapa interaktiboak (2017/01ean kontsultatua). 

Udalerrien araberako mapan, adinekoen eta gazteen portzentaje handienak dituzten 

udalerriak ere ikus daitezke. 
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Adinekoen portzentajea, udalerrika (EAE, 2014) 

 

Iturria: Eustat: mapa interaktiboak (2017/01ean kontsultatua). 

Adinekoen portzentaje handiena duen udalerria Harana da, herritarren % 40,33k baitituzte 65 

urte edo gehiago. Udalerri hori Araban dago; guztira 243 biztanle ditu, eta 10etik 4 (ia erdiak) 

adinekoak dira. Landa-ingurunea bereizgarri duen eskualdean dago; hots, Arabako 

Mendialdean. 

Haranatik oso hurbil dagoen Lagran da zahartze-indize handiena duen Euskadiko bigarren 

udalerria (% 39,31). Udalerri hori ere Araban dago, Arabako Mendialdean. Guztira 173 biztanle 

ditu. Hirugarren udalerri zahartuena Elantxobe da, biztanleen % 33,06 baitira adinekoak. 

Bizkaian dago, Busturialdean, eta guztira 372 biztanle ditu. 

EAEko 251 udalerrietatik, 127n dira adinekoak biztanleen % 20 baino gehiago; hau da, 

udalerrien erdietan. Bestalde, 24 udalerritan % 25etik gorakoa da portzentaje hori; alegia, 4 

pertsonatik 1ek ditu 64 urte baino gehiago. 

Zahartze-indize handiena duten zerrendako lehenengo udalerri handiak Portugalete eta 

Basauri dira. Bizkaian daude biak, eta, haietan, biztanleen % 26,19 eta % 26,15 dira adinekoak, 

hurrenez hurren. Adineko biztanle gehien dituzten udalerrien zerrendan 16. eta 17. tokietan 

daude. Zifra handieneko lehenengo hiriburua Bilbo da (% 23,61, 41. tokia); eta, ondoren, 

Donostia (% 22,89, 56. tokia). Gasteizen, biztanleen % 19,91 dira adinekoak, eta 131. tokian 

dago. 

Beste muturrean, adinekoen portzentaje txikieneko udalerriak daude; hain zuzen ere, hauek: 

Irura (% 9,89), Alegría-Dulantzi (% 10,14) eta Larraul (% 10,16). Hiru udalerriek 5.000 biztanle 

baino gutxiago dauzkate, eta Gipuzkoan eta Araban daude. Zahartze-indize txikienak dituzten 

10.000 biztanletik gorako udalerrien artean, Sopelana (% 13,52) eta Etxebarri (% 13,50) daude, 

biak Bizkaian kokatuak. 
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Datu horiek aipagarriak dira, adinekoak non bizi diren jakitea garrantzitsua delako gizarte-

politikak antolatzeko eta administratzeko. Hiri-ingurunean, kontzentrazioa abantaila handia da 

jarduerak, zerbitzuak eta arreta-programak planifikatzeko. Landa-ingurunean, elkarrengandik 

urrun dauden herri txikietan banatuta egoteak zaildu egiten du jarduerak antolatzea eta 

zerbitzuak ematea, jarduerak eta zerbitzuak ezin direlako bildu eta, gainera, elkarrengandik 

hurbil egon behar dutelako ekoizleak (zerbitzu-emailea) eta kontsumitzaileak (arreta behar 

duen pertsona) (Barrio et al., 2015). 

ALDERDI OROKORRAK 

Biztanle gehienen iritziz, euskal lurraldea toki lagunkoia da bizitzeko. Euskadiko 55 urteko eta 

gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko ikerketa (2014) inkestako datuen arabera, 

adinekoen % 90ek diote Euskadi oro har eta, zehazki, beraien udalerria eta auzoa toki 

lagunkoiak direla; hau da, pertsonen beharretara egokituta daude, eta elkarbizitza erraza da 

(Barrio et al., 2015). 

Nahiz eta iritzi hori orokortuta egon, alde handiak daude eguneroko jarduerak egiteko laguntza 

behar duten pertsonekin eta osasun txarra dutenekin. Izan ere, talde horietan, Euskadi eta 

beraien udalerria eta auzoa lagunkoiak direla uste dutenen portzentajea dezente txikiagoa da. 

Hala ere, iritzi positiboa da nagusi (hots, pertsonen % 90). Hortaz, esan daiteke Euskadi 

ingurune atsegina dela bizitzeko. 

Euskal lurraldean, alderdi askori esker da elkarbizitza atsegina. Ezaugarri bereziak dituenez, 

adinekoen bizimodua errazagoa da. Hala ere, udalerrietan egindako topaketetan parte hartu 

zutenek aipatu zuten lanean jarraitu behar dela arkitektura- eta ulermen-oztopoak ezabatzeko, 

eta, horretarako, irisgarritasuna sustatu behar dela, era guztietakoa. 

Euskal Herria eta beraien udalerria eta auzoa lagunkoiak direla uste duten 65 urteko eta 

gehiagoko pertsonen portzentajea (2014) 

 

Iturria: geuk egina, Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko ikerketa (2014) inkestako 

datuetan oinarrituta. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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Udalerrietan egindako inkestetako datuen arabera ere (lagunkoitasunari buruzko galdera-

sorta, 2013-2016), iritzi orokorra positiboa da. 4 pertsonatik ia 3rentzat, beraien udalerriak oso 

edo dezente atseginak dira bizitzeko. Emakumeentzat positiboagoa da alderdi hori, 

gizonentzat baino, eta emakume gehiagok uste dute udalerri atseginetan bizi direla. Horrela 

adierazi zuten, baita ere, topaketa orokorretan eta sakoneko elkarrizketetan. 

Euskadiko 50 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa 

(2011) inkestaren arabera, bizilekuko baldintzekiko poztasun-sentimenduaren batezbestekoa 

8,2koa da; beraz, oso handia (0tik 10era bitarteko eskalan: 0 = Ez nago batere pozik; 10 = Oso 

pozik nago). Hortaz, datu horiek guztiek erakusten dute pertsonak oso pozik daudela beraien 

ingurunearekin eta, oro har, beraien bizimoduarekin. 

Udalerria 

 

 

Batere ez Gutxi Nahiko Dezente Asko ED / EDE 

Garbia 2,6 10,8 38,0 40,6 6,7 1,3 

Zaratatsua 5,8 29,7 33,8 21,2 7,7 1,7 

Atsegina 1,2 4,4 22,8 48,5 20,8 2,2 

Merkea 21,1 28,6 38,5 6,2 2,5 3,2 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortan bildu diren beste alderdi orokor batzuek 

udalerrietako garbitasunarekin, zaratarekin eta garestitasunarekin dute zerikusia. 

Garbitasunari dagokionez, oro har bat datoz denak, udalerriak garbi daudela uste baitute. Hala 

ere, adinekoek iritzi negatiboagoa dute alderdi honen inguruan, gainerako belaunaldiek baino. 

Topaketetan zehaztu zen alde handiak daudela gune eta auzoen artean. Hirigunetik urrunen 

dauden guneek itxura kaskarragoa izan ohi dute. Garbitasunaren arloan hobetu beharreko 

alderdien artean nabarmentzekoa da maskoten jabeak are gehiago kontzientziatzearena, 

nagusiki txakurrak dituztenena, gorozkiak jaso ditzaten. Horren harira, herritarrak 
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kontzientziatzeko programak sortzea proposatu zen. Birziklatzeari lotutako prestakuntza-

ekintzak egitea ere proposatu zen, herritarrek ondo birziklatzen ikas dezaten. 

Zaratari dagokionez, 4 pertsonatik 1ek baino gehiagok uste dute beraien udalerria zaratatsua 

dela; hau da, oro har lasaiak dira udalerriak. Nahiz eta adinekoek zarata-arazo handiagoak 

hautematen dituzten beste pertsona batzuek baino, kontuan izan behar da batez ere 

herrigunean egoten direla adinekoak, eta toki horiek zaratatsuagoak izan ohi direla. Taldeetan 

ere aldeak ikusi dira herrigunearen eta hiri-inguruan kokatutako auzoen artean. Herrigunean, 

zaratari lotutako arazo gehiago izan ohi dira. 

Bada erantzun bera izan duen alderdi bat; alegia, udalerrietan bizi ahal izateko, erosahalmen 

handia izan behar dela. Inkestari erantzun diotenen % 8,7k soilik esan dute beraien udalerria 

merkea dela (oso edo dezente merkea). Topaketetan parte hartu dutenak ere iritzi berekoak 

dira. 

Euskal Herrian, errenta edo diru-sarrera handiak izan behar dira ondo bizi ahal izateko. 

Gainera, estatistikoki alde nabarmenak daude adin-taldeen artean; 65 urtetik beherako 

pertsonentzat, udalerria garestiagoa da adin handiagoko pertsonentzat baino. Ezaugarri hori 

talde bakoitzaren errenta-mailarekin eta krisialdi ekonomikoaren eraginarekin erlazionatuta 

dago; eragin hori nabarmenagoa da nagusien eta gazteen artean, langabezia-tasa handiagoa 

delako. Adinekoentzat, erosahalmena ez da aldatu, gehienek pentsioak jasotzen dituztelako. 

Alderdi positiboak 

 Euskadi lurralde atsegina izatea. 

 Oro har garbia izatea. 

 Oro har oso zaratatsua ez izatea. 

Alderdi negatiboak 

 Ondo bizi ahal izateko, erosahalmen handia behar izatea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Herritarrak kontzientziatzea, udalerria garbi manten dadin. 

 Birziklatzearen inguruko prestakuntza eskaintzea. 

 Talde zehatzentzat doako programak eta deskontuak ugaritzea. 
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1. AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKINAK 

Aire zabaleko espazioak soziabilitatearen, alderdi publikoaren eta banakoaren eta taldearen 

arteko loturaren adierazgarri nagusia dira. Lurralde lagunkoietan, bistan denez, garrantzitsua 

da aire zabaleko espazioak izatea, espazio erosoak, aisialdiaz gozatzeko eta besteekin 

harremanetan egoteko. Funtsezkoa da espazio horiek konfiguratzea herritarrek udalerriaren 

eguneroko bizitzan eta zahartze aktiboan parte har dezaten sustatzeko. «Kanpoaldeak eta 

eraikin publikoek oso eragin handia dute adinekoen mugikortasunean, independentzian eta 

bizi-kalitatean» (OME, 2007; 17). Toki irisgarriak, seguruak eta ondo argiztatuak izatea, eta 

egoera onean egotea, funtsezkoa da lurraldeko bizitza komunitariorako. 

PARKEAK, AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK 

Udalmapeko datuen arabera, 2009an EAEko udalerrietako parke, lorategi eta berdeguneen 

portzentajea % 14,41ekoa zen. Berdegune gehien Gipuzkoak zituen (% 20,12); ondoren, 

Bizkaiak (% 13,27); eta, azkenik, Arabak (% 10,9). 

Berdeguneak eta eremuak 

  Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Babes bereziko udal azalera (%) 
2015 20,39 19,99 23,12 21 

Hiriko parke, lorategi eta 

berdeguneek hartzen duten azalera 

(hiri-lurzoruaren %) 2009 10,9 13,27 20,12 14,41 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauek dute era horretako lurzoruaren portzentajerik handiena: Ea (% 607,32) eta 

Gordexola (% 291,67), biak Bizkaian; eta Altzagako landa-udalerria (% 163,16), Gipuzkoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

Hiriko parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (hiri-lurzoruaren %), 2009 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Topaketetan eta lagunkoitasunari buruzko galdera-sortan bildu den herritarren iritzia da parke 

eta berdegune nahikoak daudela beraien udalerrietan, eta, oro har, kontserbazio-egoera 

onean daudela. Gainera, inkestari erantzun diotenen erdientzat, ondo kokatuta ere badaude. 

Hala ere, balorazioak behera egiten du eremu horietako ekipamenduaz hitz egitean, inkestari 

erantzun dioten lau pertsonatik batek soilik egiten baitu ekipamenduaren balorazio positiboa; 

hortaz, azpiegitura nahikoak ez daudela uste da. Topaketetan, iritzi desberdinak daude gai honi 

buruz, eta gune edo parkeen kasu zehatzak aipatu dira. 

Bestalde, egindako galdera-sortan, inkestari erantzun diotenen % 37,8k diote oso maiz edo 

maiz samar joaten direla toki horietara (hots, biztanleen herenak baino gehiagok). Horretaz 

gain, estatistikoki alde nabarmenak daude toki horietara joateko maiztasunean; adinekoak 

gutxiago joaten dira, adin txikiagokoen aldean. Emakumeak maizago joaten dira, gizonak 

baino. Topaketetan parte hartu zutenek diote parkeak batez ere umeentzat eta familientzat 

izan ohi direla, eta adinekoagoek ez dituztela asko erabiltzen. Zalantzarik gabe, horrexegatik 

erabiltzen dituzte toki horiek gaztetxoenek batez ere, baita emakumeek ere, umeak zaintzeari 

lotuagoak egon ohi baitira. 
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Parkeak eta aire zabaleko espazioak 

 
Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Diotenez, espazio horietan ez dago komun publikorik, edo daudenak kontserbazio-egoera 

txarrean daude. Herri-topaketetan adierazi da hori, eta haien kopurua handitzea, 

kontserbazio-egoera hobetzea eta mugikortasun-arazoak dituzten pertsonentzat egokitzea 

proposatu da. Komunak garbi, estrategikoki kokatuta eta seinaleztatuta egotea eta irisgarriak 

izatea udalerriaren lagunkoitasun-ezaugarri bat da. Hiri askotan komun publikoak ixteko joera 

ez dator bat proiektuaren helburuekin. Jende gehien ibiltzen den tokietan komunak egoteak 

jendeak aire zabaleko espazioetan parte hartzea sustatzen du. Bestela esanda: komunik ez 

egotea elementu erabakigarria da behar zehatzak dituzten pertsona askok etxetik kanpoko 

bizitzan parte hartzeari uzteko (Barrio et al., 2009). 

Udalmapeko datuen arabera (2009), era horretako ekipamendu gehien dituen lurraldea 

Gipuzkoa da, 2,28 komun publiko baitaude 10.000 biztanleko. Ondoren, Bizkaia dago, 1,45ekin, 

eta, gero, Araba, 0,95ekin. 

Komun publikoen instalazioak (10.000 biztanle) (2009) 

Eremua Balioa 

EAE 1,64 

Araba 0,95 

Bizkaia 1,45 

Gipuzkoa 2,28 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

  Batere ez Gutxi Nahiko Dezente Asko ED / EDE 

Nahikoak daude 4,8 21,5 27,1 34,6 9,5 2,4 

Ondo zainduta daude 5,2 15,6 32,4 38,3 6,2 2,3 

Ondo kokatuta daude 3,3 9,0 28,6 45,4 9,5 4,3 

Ondo ekipatuta daude 13,4 31,7 28,8 19,4 4,1 2,8 

Maiz joaten da 7,0 21,1 25,8 25,9 11,8 8,4 
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Komun publikoen instalazioak (10.000 biztanle) (2009) 

 
 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Parkeak eta aire zabaleko espazioak hobetzeko proposamenen artean nabarmendu da ariketa 

fisikoa egiteko ekipamendua jarri behar litzatekeela; alegia, «adinekoentzako parke» 

deiturikoak sortu. Toki horietan, adinekoei egokitutako ekipamenduak daude, eta aukera 

ematen dute ariketa osasungarria modu entretenigarrian egiteko eta, aldi berean, pertsonen 

arteko harreman pertsonala eta soziala ahalbidetzen duten guneak sortzeko (Barrio et al., 

2009). Bi arrazoi horiengatik proposatu dute taldeek era horretako parkeak sortzea; alegia, 

osasuna sustatzeko, eta gizarte-harremanak bultzatzeko. Adinekoei ondo iruditzen zaie 

eurentzat pentsatutako parke-proposamen berria, eta udalerrietako berdegune guztietara 

zabaltzeko eskatu dute. 

Proposamen horretan oinarrituta, «adinekoentzako parkeetan» erabilitako elementuetako 

batzuk parke guztietan jarri ahal izango liratekeen proposatu dute; adibidez, bizikleta-pedalak 

barruti osoan dauden eserleku batzuetara egokitzea. Hori abantaila izango litzateke 

erabiltzaileentzat, ariketa fisikoa guztientzat baita ona, eta adinekoak eremu ez bereizietan 

integratzen lagunduko luke, bereizita geratzeko beldurrak «adinekoentzat» mugatutako 

«eremuetan» sartzeko asmoa ken baitezake, eremu bereizi horiek ere estigmatizatu egin 

ditzaketelako adinekoak eurak (Barrio et al., 2009). 

Elementu positibo gisa, egindako topaketa batzuetan aipatu zen herritarrak pozik daudela 

paseoak egotearekin jarduera fisikoak (paseatu, ibili, korrika egin, etab.) egin nahi dituzten 
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guztientzat, eta uste dute indartu egin behar litzatekeela baliabide hori. Udalerri batzuk hasi 

dira era horretako ekintzak egiten (Tipi-Tapa, Paseo osasungarriak, ibilbideak, etab.). 

Eraikin publikoen arloan, oro har kalifikazio onak lortu dira diagnostikoan, nahiz eta kasu 

zehatz batzuetan arazoak dauden haietan sartzeko. 

Taula honetan, Udalmapek zenbait datu eskaintzen ditu erabilera kolektiboko ekipamenduei 

buruz, besteak beste, botika kopurua (3,79 botika daude 1.000 biztanleko EAEn). 

Erabilera kolektiboko ekipamenduak 

  Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Haur Hezkuntzako (0-2 urte) 

unitateak 100 biztanleko 2015 3,89 3,83 4,71 4,14 

Banku-bulegoen kopurua 10.000 

biztanleko 2013 8,36 7,02 7,47 7,36 

Botika kopurua (‰ biztanle) 2014 3,43 3,78 3,96 3,79 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri 

Administrazio Saila eta EUSTAT. 

Udal ekipamendu eta eraikin irisgarriei buruzko informazioa ere eskaintzen du Udalmapek. 

Datuen arabera (2009), EAEn udal eraikin eta ekipamenduen % 51,97 dira irisgarriak. Datu 

horrek erakusten du jendearentzat irekita dauden udal eraikinen zer portzentaje diren 

irisgarriak era horretako udal eraikin guztietatik. Eustaten arabera: «Eraikin irisgarriak dira 

ondoren ematen diren betekizun guztiak betetzen dituztenak: 

- Eraikinaren kanpoaldetik erabilera publikorako esparruetara gurpil-aulkian, modu erabat 

autonomoan eta beste inoren laguntzarik gabe, sartzeko modukoak izan behar dira. 

- Eraikineko igogailuek (baldin badaude) gurpil-aulkia sartzeko moduko neurriak izan behar 

dituzte, baita itsuentzako seinale egokiak ere. 

- Eraikinetan, gurpil-aulkian dabiltzan pertsonek erabiltzeko komun publiko bat egon behar da 

gutxienez. 

Aitzitik, ez dira eraikin irisgarriak izango gurpil-aulkidun pertsonek sartzeko beste pertsonaren 

baten laguntza (laguna, eraikineko langile bat...) behar badute». 

Udal ekipamendu eta eraikin irisgarriak (%) (2009) 

Eremua Balioa 

EAE 51,97 

Araba 37,88 

Bizkaia 56,53 

Gipuzkoa 55,06 
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Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udal ekipamendu eta eraikin irisgarriak (%) (2009) 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Euskadiko udalerri askotan dira udal eraikin guztiak irisgarriak; hain zuzen ere, hauetan 

(ordena alfabetikoan): Altzaga, Amezketa, Anoeta, Armiñon, Arrieta, Barrika, 

Campezo/Kanpezu, Deba, Eibar, Elduain, Elgeta, Elvillar/Bilar, Erriberagoitia/Ribera Alta, Forua, 

Gaztelu, Harana/Valle de Arana, Iurreta, Izurtza, Kuartango, Laguardia, Lanciego/Lantziego, 

Lantarón, Larraul, Lasarte-Oria, Lekeitio, Lezama, Mendata, Mendexa, Munitibar-Arbatzegi-

Gerrikaitz, Muskiz, Mutiloa, Muxika, Oiartzun, Olaberria, Orexa, Orio, Tolosa, Ugao-Miraballes, 

Urretxu, Yécora/Iekora, Zegama eta Ziortza-Bolibar. 

Alderdi positiboak 

 Parke eta berdegune nahikoak egotea. 

 Oro har kontserbazio-egoera onean egotea. 

 Adinekoen parkeak oso balorazio ona izatea. 

 Toki horiek ondo kokatuta egotea udalerrietan. 

 Oro har iritzi ona izatea eraikin publikoei buruz. 

Alderdi negatiboak 

 Ekipamenduak eskasak izatea. 

 Parke askotan komun publikorik ez egotea. 

 Adinekoak gutxitan joatea parkeetara. 

 Eraikin publiko batzuk irisgarriak ez izatea. 
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Hobetzeko proposamenak 

 Adin guztietako pertsonen artean parke eta berdeguneen erabilera sustatzea. 

 Komun publikoak kokatzea eta haien egoera hobetzea. 

 Ariketa fisikoa egiteko ekipamenduak sartzea. 

 Eraikin publiko batzuetako irisgarritasuna hobetzea. 

KALEAK 

Espaloien egoerak eragin nabarmena du hiri, herri eta lurraldean barrena mugitzeko 

gaitasunean eta aukeretan. Espaloiak estuak, maila desberdinean edo hautsita egotea, edo 

oztopoak izatea, arriskutsua da, eta adinekoen oinez joateko gaitasunean eragiten du (OME, 

2007). 

Inkestari erantzun diotenen % 33,7ren iritziz (lagunkoitasunari buruzko galdera-sorta), 

espaloiak ondo zainduta daude; aldiz, % 28k kontrako iritzia dute. Topaketetan adierazitako 

arazo handienetako bat da espaloien zoladura irristakorra dela. Antzeko kopuruak ikus 

daitezke espaloi eta kaleen irisgarritasun-mailari buruzko iritzietan. 

Espaloiak eta kaleak 

 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Ondo zainduta daude 7,5 20,4 35,6 29,3 4,3 2,8 

Irisgarriak dira 5,7 21,0 36,5 29,0 4,7 3,1 

Atseden hartzeko tokiak 

dituzte 3,7 16,2 28,6 38,4 11,0 2,2 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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Euskadiko udalerrietako kaleen irisgarritasun-arazo komun bat haien orografiarekin 

erlazionatuta dago; hots, maldak. Maldak daudenez, batzuetan zaila da toki batzuetara iristea. 

Udalerri horietako askotan, eskailera mekanikoak edo igogailuak instalatuta konpondu da 

arazoa. 

Bestalde, egindako topaketetan esan da arazoak sortzen dituela kaleetan lanak egiteak. Arazo 

ohikoena da ez direla lanak planifikatzen, eta, ondorioz, zenbait toki etengabe daudela 

hobekuntza-prozesuan, horrek dakartzan eragozpenekin. Halaber aipatu dute, batzuetan, 

lanak bukatutakoan, hondatuta geratzen direla kaleak. 

Bestalde, ondo baloratuta dago atseden hartzeko tokiak egotea, besteak beste, eserlekuak. 

Inkestari erantzun diotenen % 49,4k adierazi dute atseden hartzeko toki asko edo dezente 

daudela kalean. Nabarmentzekoa da eserleku kopuruari buruzko pertzepzio positiboa 

handiagoa dela adin handiagoko pertsonen artean. Hala ere, topaketetan aipatu zen 

beharrezkoa zela toki zehatz batzuetan eserleku gehiago instalatzea (besteak beste, 

paseatzeko guneetan edo itzalpeetan), baita egoera onean mantentzen direla bermatzea ere. 

Lurralde osoan barrena atsedenguneak egoteak aukera ematen du egoteko, harremanetan 

jartzeko, eta kalean, parkean edo pasealekuan egon ahal izateko. Horretaz gain, espazio horiek 

behar bezala egokituta egon behar dute, komun publikoak izan behar dituzte, eta erosoak izan 

behar dute (itzala, iturriak, etab. Izan). Atsedenguneak funtsezko elementua dira adinekoekin 

lagunkoia den lurralde baterako. Toki horiek aire zabaleko espazioetan eta eraikin publiko eta 

pribatuetan izatea oinarrizkoa da jendeak ingurunean parte har dezan sustatzeko, partaidetza 

hori guztiontzat baita onuragarria (Barrio et al., 2009). 

Alderdi negatiboak 

 Oro har espaloiak eta kaleak ondo zainduta egotea. 

 Atsedenguneak egotea. 

Alderdi negatiboak 

 Espaloiek irisgarritasun-arazo batzuk izatea. 

 Malden ondorioz, udalerrietako eremu eta auzo batzuetara iritsi ezin izatea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Eskailera mekanikoak edo igogailuak jartzea, auzo batzuetara iristeko. 

 Pasealekuetan eta pasaleku zehatzetan eserleku gehiago jartzea. 

HERRITARREN SEGURTASUNA 

Hurbileko bizi-ingurunean segurtasun-sentsazioa izateak nabarmen eragiten du komunitatean 

barrena mugitzeko joeran. Horrek, gainera, eragina du independentzian, osasun fisikoan, 

integrazioan eta ongizatean (OME, 2007). Herritarren segurtasunak, nahitako indarkeriarik 

gabeko edo haren mehatxurik gabeko egoera pertsonala den heinean, harreman zuzena du 

arriskua egotearekin, nola erreala (objektiboa) hala hautemana (subjektiboa) (Emakunde, 

2012). 
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2015ean, EAEko delituen indizea 38,36koa izan zen 1.000 biztanleko. Eustaten arabera: 

«Adierazle honek Ertzaintzako agenteen artean erregistratutako faltak eta delituak kalkulatzen 

ditu, gertakarien udalerriaren arabera, […]. Delitu edo faltatzat hartzen da Legeak zigortutako 

ekintza eta ez-egitea, 1995ko Zigor Kodeko 10. artikuluaren arabera. Gainera 13.3 artikulua 

gehitzen du faltak direla Legeak zigor arinarekin zigortzen dituen arau-hausteak». 

2013an, Gipuzkoan erregistratu ziren delitu gutxien (32,05 delitu 1.000 biztanleko). Aldiz, 

Bizkaiak du kopuru handiena; hots, 42,49 delitu 1.000 biztanleko. 

Herritarren segurtasuna 

  Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Udalerrian harrapatutako 

oinezkoak (10.000 biztanleko) 2015 4,91 4,35 4,11 4,35 

Udalerrian izandako trafiko-

istripuak (biztanleen ‰) 2015 17,79 6,09 7,75 8,36 

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰) 
2015 1,33 1,54 1,62 1,54 

Delituen indizea (biztanleen ‰) 2015 37,7 42,49 32,05 38,36 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Bost euskal udalerri hauetan dago delituen indizerik handiena 1.000 biztanleko: Amoroto 

(136,36), Sukarrieta (134,77), Zierbena (118,04), Belauntza (106,12) eta Arratzua-Ubarrundia 

(97,17). 

Delituen indizea (biztanleen ‰) (2015) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 
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Bai topaketetan, bai lagunkoitasunari buruzko galdera-sortan, herritarren segurtasunarekin 

erlazionatutako zenbait arazo aipatu ziren, nagusiki zaintza txikia egotea, lapurtzeko arrisku 

handiagoa egotea eta seguru sentiarazten ez duten tokiak egotea. Zifrarik aipagarriena da, 

inkestari erantzun diotenen ia erdientzat, beraien udalerria ez dagoela asko edo batere 

zainduta. Pertzepzio hori areagotu egiten da adin handiagoko biztanleen artean. Nork bere 

burua arriskuan ikusten badu, segurtasun-faltaren sentsazioa, subjektiboa, handiagoa izango 

da, eta alderantziz. 

Udaltzain kopurua, guztira, 1.000 biztanleko, 1,54koa da EAEn; 1,62koa, Gipuzkoan; 1,54koa, 

Bizkaian; eta 1,33koa, Araban. 

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰) (2015) 

Eremua Balioa 

EAE 1,54 

Araba 1,33 

Bizkaia 1,54 

Gipuzkoa 1,62 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauetan daude udaltzain gehien 1.000 biztanleko: Zerain (3,92), Leaburu (2,75), 

Donostia/San Sebastian (2,37), Pasaia (2,34) eta Sestao (2,3). 

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰) (2015) 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 
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Biztanleen % 28,6 ez dira seguru sentitzen udalerriko zenbait tokitan. Topaketetan ere aipatu 

ziren toki batzuk, jende askok beren mapa mentalean behin baino gehiagotan jarri dituztenak 

«saihestu behar diren toki» gisa. Beste hainbatetan bezala, topaketetan ere nabarmendu zen 

zaintza handiagoa dela udalerrien erdigunean, baina ez dela hain handia inguruko auzoetan. 

Toki zehatz batzuetan seguru ez egotearen sentsazioa handiagoa da emakumeengan eta 

adinekoengan. Emakundek herritarren segurtasunari buruz egindako dokumentuan (2012) 

esaten denez, estatistikoki gizonek emakumeek baino aukera handiagoa dute delitu baten 

biktima izateko, baina segurtasunik ezaren sentimendua handiagoa da emakumeengan 

gizonengan baino, eta horrek nabarmen mugatzen du emakumeak askatasunez mugitzea eta 

oinarrizko eskubideez baliatzea. 

Herritarren segurtasuna 

 
 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Ondo argiztatuta dago 3,8 13,8 31,4 40,5 8,4 2,1 

Ondo zainduta dago 14,1 30,6 34,8 15,0 2,5 3,0 

Lapurtzeko arriskua dago 5,6 21,0 31,0 25,4 13,1 3,9 

Zenbait tokitan ez zara seguru 

sentitzen 11,3 27,8 28,2 20,5 8,1 4,0 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Bai zifren arabera, bai topaketetan esandakoaren arabera, batez ere lapurretek kezkatzen 

dituzte biztanleak. Inkestari erantzun diotenen % 38,5ek esan dute lapurtzeko arrisku handia 

dagoela beraien udalerrietan. Diotenez, zaintza txikia delako da hori, eta halaxe erakusten 
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dute adin handiagoko pertsonen taldeko emaitzek. Bi kasuetan, pertzepzio hori handiagoa da 

adinekoen artean, beste talde batzuetan baino. 

Alderdi positibo bat da inkestari erantzun diotenen % 48,9ren iritziz beraien udalerria ondo 

argiztatuta dagoela, nahiz eta topaketetan esan toki batzuk beste batzuk baino okerrago 

argiztatuta zeudela, eta auzo batzuetan hobetu egin behar litzatekeela argiztapena. Gainera, 

estatistikoki alde nabarmenak daude generoari eta adinari erreparatuz gero; horrela, 

emakumeen eta 65 urtetik beherakoen iritziz, argiztapena txarragoa da gizonen eta adin 

handiagoko biztanleen ustez baino. 

Herritarren segurtasunari dagokionez emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurrera 

egiteko, funtsezkoa da berdintasunaren arloko indarreko legeriak ezartzen dituen manuak 

bete daitezen sustatzea, besteak beste, alderdi hauei lotutakoak: rolak aldatzea; emakumeak 

ahalduntzea; gizonek ere berdintasunaren alde lan egitea; indarkeriazko jokabideen 

prebentzioa hobetzea eta indarkeriaren biktimei eskaintzen zaien laguntza handitzea (bereziki, 

emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez); eta polizia-kidegoetan eta sektoreko erabakiak 

hartzeko organoetan emakumeen eta gizonen kopuru bera eta orekatua egon dadin sustatzea 

(Emakunde, 2012: 5). 

Udalmapetik ateratako informazioaren arabera, EAEn jarritako argiteria publikoko puntuak, 

1.000 biztanleko, 127,3koa da. Gipuzkoak ditu argi-puntu gehien (177,24); gero, Arabak 

(147,86); eta, azkenik, Bizkaiak (91,03). 

Eustaten arabera: «Argiteriaren barruan sartzen dira, kale-argiak, proiektagailuak, fokuak eta 

bide nahiz espazio publikoak argitzeko diren bestelako gailuak. Beraz, adierazle hau 

kalkulatzeko, kale-argiez gain beste hauek ere hartu dira kontuan: zutoin edo zutabe baten 

gaineko argiak, zeharkako kableen bidez galtzadaren gainean esekita daudenak, bidean 

esekitako katenarietan daudenak edo proiektagailu moduan erabiltzen direnak. Dena den, 

soilik hartu da kontuan ondoren zehazten diren betekizunak betetzen dituzten bide eta espazio 

publikoetako argiteria: 

- Berdin da argia ematen duten ala ez (izan ere, batzuetan udalak argiak itzalita izaten ditu 

energia aurrezteko edo beste arrazoiren bat dela medio). 

- Udalak kontserbatu eta mantendu behar ditu. 

Adierazle hau kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko apaingarri modura jartzen diren argi-

puntuak (eraikinen argiketa, ondarearen elementuak...), ezta Gabonetan, jaietan eta abarretan 

jarritakoak ere». 
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Argiteria publikoko puntuak (biztanleen ‰) (2009) 

Eremua Balioa 

EAE 127,3 

Araba 147,86 

Bizkaia 91,03 

Gipuzkoa 177,24 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauek dituzte argiteria publikoko puntu gehien, 1.000 biztanleko: Lagran (1.252,81), 

Zigoitia (1.092,09), Arakaldo (892,86), Güeñes (865,13) eta Peñacerrada-Urizaharra (824,32). 

Argiteria publikoko puntuak (biztanleen ‰) (2009) 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Kasu gehienetan, kaleetako segurtasun-ezaz hitz egiterakoan, immigrazioa aipatzen da. Hori da 

etorkinei kalte handiena egiten dieten estereotipoetako bat, parekatu egiten baitira 

immigrazioa eta herritarren segurtasun-eza. 2013ko Ikuspegi Barometroak eskainitako datuen 

arabera (Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak), euskal biztanleek 

neurriz kanpoko pertzepzioa dute etorkin kopuruari dagokionez; hain ustez, euskal biztanleen 

% 16,5 dira atzerritarrak, baina benetako kopurua % 6,8koa da. Horretaz gain, euskal 

biztanleen % 63,9k uste dute atzerritar kopurua dezente handia edo handiegia dela, eta 



 

 

48 

 

% 49,1ek diote immigrazioak eragin negatiboa duela herritarren segurtasunean, atzerritarrek 

segurtasun-eza eta delinkuentzia baitakarte. 

Beharrezkoa da taldeekin lan egitea gizartean esku hartzeko eta gizartea sentsibilizatzeko 

programetan, biztanleen jarrera aldatzeko eta herritarrei seguru sentitzea eragozten dieten 

immigrazioari buruzko estereotipoak aldatzeko. Euskadi Lagunkoiaren barruko zenbait 

programak (tartean Denboraren Bankua) herritarrek elkarri laguntzea dute helburu, etorkinak 

ere sartuta. 

Alderdi positiboak 

 Oro har, udalerriak ondo argiztatuta egotea. 

Alderdi negatiboak 

 Zaintza txikia izatea. 

 Eremu ez seguruak egotea. 

 Lapurtzeko arriskua egotea. 

 Eremu eta auzo batzuetan argiztapena hobetzea. 

 Immigrazioari buruzko estereotipo negatiboak egotea, segurtasun-falta sortzen 

duelako. 

Hobetzeko proposamenak 

 Udalerri edo eremu zehatzetan zaintza handitzea. 

 Argiztapena hobetzea, batez ere inguruko auzoetan. 

 Gizartean esku hartzeko eta gizartea sentsibilizatzeko programak sustatzea 

immigrazioari buruz eta herritarrek elkar ezagut dezaten (Denboraren Bankua). 
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2. GARRAIOA 

Garraioa funtsezkoa da zahartze aktiborako. Gai hau hainbat eztabaida-eremurekin 

erlazionatzen da, nagusiki gizarte-partaidetzarekin eta zerbitzu publikoak eskuratzearekin 

(OME, 2007). Epigrafe honetan, udalerrietan barrena eta udalerrietatik kanpo mugitzeko 

erabiltzen diren ibilgailu publiko eta pribatuei buruzko informazioa jaso da. 

Euskadiko garraioa aztertzerakoan oso kontuan hartu behar da pertsonen mugikortasuna. 

Udalmapeko datuen arabera (2011), EAEko biztanleen erdiak baino gehiagok bizi diren 

udalerrietatik kanpo lan egiten dute, eta ikasleen % 64,23k ere mugitu behar dute ikasketak 

egitera joateko. Mugikortasun handiena (alegia, lanera edo ikastera joateko garraio motaren 

bat hartu behar duten biztanleen kopuru handiena) Bizkaian dago; izan ere, ikasleen ia % 70ek 

eta langileen % 64,53k egin behar dute joan-etorria egunero. Gipuzkoan, ikasleen % 65,5ek eta 

langileen % 56,75ek egin behar dute. Dirudienez, Araban dago mugikortasun txikiena era 

horretako kasuetan; alegia, ikasleen % 42,72k ikasten dute bizi diren udalerritik kanpo, eta 

biztanle landunen % 28,62k egiten dute lan bizi diren udalerritik kanpo. 

Garraioa eta mugikortasuna 

  Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Bizi diren udalerritik kanpo lan 

egiten duten 16 urteko eta 

gehiagoko biztanleak (%) 2011 28,62 64,53 56,75 56,46 

Bizi diren udalerritik kanpo ikasten 

duten 16 urteko eta gehiagoko 

biztanleak (%) 2011 42,72 69,42 65,5 64,23 

Ibilgailu-parkea (ibilgailuak 

biztanleko) 2014 0,63 0,57 0,62 0,59 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauetan daude udalerritik kanpo lan egiten duten biztanle gehien: Arantzazu 

(% 91,98), Gaintza (% 91,84), Arratzu (% 91,71), Murueta (% 91,16) eta Ziortza-Bolibar 

(% 90,91). 

Are handiagoa da ikastera udalerritik kanpo joan behar duten 16 urteko eta gehiagoko 

biztanleen kopurua. Zenbait udalerritan, ikasleen % 100a dago egoera horretan. 
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Bizi diren udalerritik kanpo lan egiten duten 16 urteko eta gehiagoko biztanleak (%) (2011) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

 

Bizi diren udalerritik kanpo ikasten duten 16 urteko eta gehiagoko biztanleak (%) (2011) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 
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AUTOBUSA 

Garraio publikoa (zehatzago, autobusa) funtsezkoa da lurraldea lagunkoia izan dadin. 

Udalerrietan barrena nahiz udalerrietatik kanpo mugitzeko garraio publikoa izatea 

ezinbestekoa da pertsonen eguneroko bizitzarako. Adinekoen kasuan, are garrantzi handiagoa 

du, adin batzuetatik aurrera, mugak sor baitaitezke ibilgailu pribatua gidatzeko, eta, ondorioz, 

garraio publikoa erabili behar izaten da eguneroko bizitzan. 

Udalmapen arabera (2007), EAEko hiru hiriburuek lortzen dituzte udalerri gehien hiriarteko 

autobus-zerbitzuko lineen bidez: Bilbo (113), Gasteiz (75) eta Donostia (56). Eta, ondoren, 

beste hauek: Galdakao (54), Tolosa (54) eta Durango (50). Beste muturrean, hiriarteko 

autobusik ez duten udalerriak daude; hain zuzen ere, hauek: Ajangiz, Arakaldo, Beizama, 

Ereño, Etxebarria, Hernialde, Kuartango, Lapuebla de Labarca, Mendexa, Nabarniz eta Ziortza-

Bolibar. 

Udalerriaren konektagarritasuna garraio publikoaren bidez: hiriarteko autobusa 
(udalerri kopurua) (2007) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako datuen arabera, pertsonen % 21,7k asko edo 

dezente erabiltzen dute autobusa, eta inkestari erantzun diotenen erdiek baino gehiagok diote 

ez dutela inoiz erabiltzen, edo noizean behin erabiltzen dutela. Garraio mota hau batez ere 

emakumeek eta 65 urtetik beherakoek erabiltzen dute. Emakunderen arabera (2013), 

emakumeen eta gizonen mugikortasun-arau desberdinak sexu bakoitzaren mugitzeko 
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arrazoien arabera daude, eta horrek, aldi berean, mugitzeko modu bat edo beste aukeratzea 

dakar. Emakumeek hainbat arrazoirengatik egiten dituzte joan-etorriak. Behar horren 

ondorioz, emakumeak gehiago mugitzen dira gizonak baino, eta, gainera, garraio publikoa 

maizago erabiltzen dute. Horretaz gain, emakume askok arrazoi ekonomiko edo 

kulturalengatik edo, besterik gabe, praktikotasunagatik ez dute erabiltzen ibilgailu pribatua. 

Ibilbide batzuk autoz egitea gogaikarria izan daiteke; hortaz, nahiago izaten dute oinez joan 

ibilbidea laburra bada, eta garraio publikoa hartu ibilbidea luzea bada. 

Inkestan ikus daiteke, gainera, pertzepzio ona dagoela geraleku kopuruari dagokionez. Hala 

ere, topaketetan aipatu da toki eta auzo batzuetan ez dagoela geralekurik, eta ibilbideak 

eguneratzeko eskatu da. Bestalde, interesgarritzat jotzen da erabiltzaileei ematen zaien 

informazioa hobetzea, bai geralekuen kokapenari buruzkoa, bai ordutegiei buruzkoa, zerbitzua 

erabil dadin sustatzeko. 

Behar hori arintzeko, udalerri batzuetan autoa partekatzen hasi dira, modu ez formalean, 

autobusak egiten ez duen ibilbide zehatz batean bizi diren eta ibilgailurik ez duten herritarrei 

laguntzeko (auzolan). Zenbait programak (tartean Denboraren Bankua) era horretako beharrei 

erantzuten diete, herritarrek elkarri lagunduta. 

Autobusa 

 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Geraleku nahikoa dago 3,5 11,9 26,5 43,8 10,5 3,9 

Ibilbideak eta maiztasuna 

onargarriak dira 4,9 12,5 30,5 35,9 7,5 8,6 

Prezioa arrazoizkoa da 13,7 24,1 33,0 18,5 5,4 5,2 

Maiz erabiltzen du 21,1 32,9 21,5 14,8 6,9 2,8 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 



 

 

53 

 

Udalerri handienetan badituzte hiri-autobusak. Haiei dagokienez, behin baino gehiagotan 

aipatu da, mundu osoko hiri eta udalerrietan, bidaiariak erori egin daitezkeela, hainbat 

arrazoirengatik, tartean hauek: autobusa markesinatik oso urrun geratzen da eta, ondorioz, 

bidaiarientzat zailagoa da autobusera igotzea edo autobusetik jaistea; edo bidaiariak igotzen 

edo jaisten ari direnean jartzen dira martxan autobusak. Hori dela eta, mugikortasun urriko 

pertsonek edo era horretako arazoak dituztenek ez dute begi onez ikusten garraiobide publiko 

hori. Adineko askok diote ez dutela garraiobide hori erabiltzen, erortzeko beldur direlako; 

hortaz, esku hartzeko programak martxan jartzea gomendatzen da, arriskuak minimiza 

daitezen eta autobusa garraiobide seguru gisa ikus dadin. 

Aipatzekoa da azken urteotan nabarmen gutxitu direla garraioko irisgarritasun-arazoak. 

1993an, biztanleen % 30ek esan zuten era horretako arazoak zeudela garraio publikoa 

erabiltzerakoan; aldiz, 2014an, % 16k soilik esan zuten egoera horretan zeudela (Hirugarren 

adinari buruzko inkesta, 1993; eta Bizi-baldintzei buruzko ikerketa, 2014). 

Alderdi positiboak 

 Udalerrietako biztanleek oro har autobusa gutxi erabiltzea. 

 Oro har, autobus geraleku nahikoa egotea. 

 Oro har, maiztasun egokia izatea. 

 Oro har, ibilbideak egokiak izatea. 

 Autobus publikoetako irisgarritasuna handitu izatea. 

Alderdi negatiboak 

 Autobus-geralekurik ez egotea toki eta auzo jakin batzuetan. 

 Kasu zehatz batzuetan, ibilbideak eta maiztasuna eguneratu behar izatea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Ibilbideak eta maiztasuna handitzea, udalerri bakoitzaren premien arabera. 

 Programak sustatzea (tartean Denboraren Bankua) herritarrekin ibilgailu partikularra 

partekatzeko. 

 Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat edo adinekoentzat autobusean joateak 

dauzkan zailtasunei buruz gidariak kontzientziatzeko programak martxan jartzea. 

AUTOA 

Auto partikularra erabiltzen dute gehien EAEko biztanleek. Udalerrian barrena ibiltzeko eta 

udalerritik kanpo joateko ere erabiltzen da, eta funtsezkoa da biztanle gehienen eguneroko 

bizitzarako. Hori dela eta, adin batzuetatik aurrera, gidatu ezin bada eta autoa gutxiago 

erabiltzen bada, handitu egiten dira bakarrik geratzeko aukerak. 

Erabilera handi hori erakusten duen datu bat ibilgailu-parkearena da (ibilgailu kopurua 

biztanleko). EAEn, batez beste 0,6koa da (2014). Hau da, bi pertsonatik batek erabiltzen du 

ibilgailua joan-etorriak egiteko. Adierazle hori udalerrian dauden matrikulatutako ibilgailu 

kopuruaren eta udalerriko biztanle kopuruaren arteko kozientea da (Eustat). 
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Turismo parkea (turismoak biztanleko) (2014) 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Horretaz gain, ibilgailu partikularra erabiltzeak herritarren segurtasuneko zenbait arazo sortzen 

ditu. EAEn, 9,21 trafiko-istripu gertatzen dira 1.000 biztanleko, eta 4,7 oinezko harrapatzen 

dira 10.000 biztanleko (2015). Araban izaten dira trafiko-istripu gehien (17,47), eta Gipuzkoan 

harrapatzen dira oinezko gehien (5,01 oinezko 10.000 biztanleko). 

Herritarren segurtasuna 

  Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Udalerrian harrapatutako 

oinezkoak (10.000 

biztanleko) 2015 4,91 4,35 4,11 4,35 

Udalerrian izandako trafiko-

istripuak (biztanleen ‰) 
2015 17,79 6,09 7,75 8,36 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauek dute harrapatutako oinezkoen kopuru handiena: Garai (32,15), Olaberria 

(21,34), Berrobi (17,27), San Millán/Donemiliaga (13,89) eta Artzentales (13,57). 
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Istripuetan harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) (2015) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Trafiko-istripuak (biztanleen ‰) (2015) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 



 

 

56 

 

Udalerri hauek dute trafiko istripuen ratio handiena, 1.000 biztanleko: Armiñón (125,52), 

Arama (100,96), Leintz-Gatzaga (88,24), Elduain (86,42) eta Erriberagoitia/Ribera Alta (63,24). 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako datuen arabera, udalerri barruan gaizki gidatzen da. 

Inkestari erantzun diotenen % 30,5ek esan dute asko edo dezente errespetatzen direla 

trafikoko seinaleak, eta gutxiagok uste dute autoak abiadura egokian doazela herri barruan 

(% 26,4). Pertzepzio negatibo horiek zabalduago daude adinekoen artean. 

Trafikoa eta zirkulazioa 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko ED / EDE 

Errespetatzen dira trafikoko 

seinaleak 8,6 23,5 34,8 26,5 4,0 2,7 

Semaforoek denbora 

nahikoa irauten dute 

oinezkoek errepidea 

gurutzatu ahal izateko 5,4 9,4 23,3 41,4 10,3 10,3 

Abiadura onean doaz 

ibilgailuak 10,0 21,0 39,0 23,4 3,0 3,7 

 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Topaketetan ere esan zen, zenbait tokitan, ibilgailuak baimendutakoa baino abiadura 

handiagoan joaten direla; hortaz, komenigarria litzateke abiadura murrizteko elementuak 

instalatzea, oinezkoen segurtasuna bermatzeko. Hala ere, nabarmendu zen oinezkoek eurek 

ere askotan ez dituztela seinaleak errespetatzen eta behar ez den tokietatik gurutzatzen dutela 

errepidea, eta horrek istripuak eragin ditzakeela. 
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Nola gidariek hala oinezkoek ausarkeriaz jokatzen dute bide publikoan. Arazo horiek 

konpontzeko, agian erabilgarriak izango lirateke udalerrietan barrena ibiltzerakoan zintzo 

jokatzearen garrantziaz ohartarazteko programak edo kanpainak. 

Bestalde, inkestari erantzun diotenen % 14,7k soilik diote semaforoek ez dutela nahikoa 

irauten oinezkoek errepidea gurutzatu ahal izateko. Horrek esan nahi du gehienentzat 

semaforoak ondo programatuta daudela. Udalerriek lagunkoitasunaren alde duten ezaugarri 

positibo bat da hori. 

Auto partikularra erabiltzearekin erlazionatutako eta topaketetan aipatutako beste alderdi bat 

aparkalekuak izan dira. Joan beharreko tokian aparkatzeko aukera izateak autoaren erabilera 

sustatzen du, eta horrek erraztu egiten du, besteak beste, menpekotasun-egoeran dauden 

pertsonen mugikortasuna. Adineko edo desgaitasuna duten pertsona ugari biltzen dituzten 

eraikinetatik hurbil haientzat lehentasunez aparkatzeko guneak izatea udalerriaren ezaugarri 

lagunkoia da. 

Alderdi positiboak 

 Autoa izatea garraiobiderik erabiliena. Funtsezkoa da menpekotasun-egoeran dauden 

pertsonen mugikortasunerako. 

 Oro har, ondo gidatzen dela uste izatea, nahiz eta arazo batzuk ere badauden. 

Alderdi negatiboak 

 Trafikoko seinaleak ez errespetatzea, eta ibilgailuak udalerrietan bizkorregi ibiltzea. 

 Oinezkoek eurek seinaleak ez errespetatzea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Udalerritik ibiltzerakoan zintzo jokatzearen garrantziaz ohartarazteko kanpainak 

egitea, bai gidarientzat, bai oinezkoentzat. 

TAXIA 

Auto partikularra ez dutenentzat udalerrian taxi-zerbitzua izatea funtsezkoa da 

mugikortasunerako. EAEn, batez beste 10,3 taxi daude 10.000 biztanleko. Bizkaiak 11,48 taxi 

ditu 10.000 biztanleko; Gipuzkoak, 9,52; eta Arabak, 7,78. 

Taxi-lizentziak (10.000 biztanleko) (2009) 

Eremua Balioa 

EAE 10,3 

Araba 7,78 

Bizkaia 11,48 

Gipuzkoa 9,52 

 Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauek dute taxi-ratio handiena: Sondika (137,32), Lagran (56,18), Beizama (54,64), 

Zalduondo (51,81), Harana/Valle de Arana (33,78) eta Peñacerrada-Urizaharra (33,78). 
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Taxi-lizentziak (10.000 biztanleko) (2009) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Funtsezkoa da landa-inguruneetako udalerrietan taxi-zerbitzua egotea, menpekotasun-

egoeran dauden pertsonak, adinekoak, dibertsitate funtzionala dutenak, etab. mobilizatzeko. 

Udalerri batzuetan (adibidez, Kuartangon –Añanako Kuadrilla, Araba–), Udalak kudeatzen du 

taxi-zerbitzua, eta doakoa da erabiltzaile batzuentzat. 

Alderdi positiboak: 

 Zerbitzua asko erabiltzea. 

 Landa-ingurunean garrantzi handia izatea. 

 Udalerri batzuetan, udalak doan ematea zerbitzua talde jakin batzuei. 

Alderdi negatiboak: 

 Udalerri batzuetan geralekuak kentzea. 

 Batzuetan, taxiak egokituta ez egotea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Taxiek ondo seinaleztatutako geralekuak izatea, eta herritarrek ondo ezagutzea non 

gelditzen den taxia eta zer telefono-zenbakitara deitu behar den zerbitzua eskatzeko. 

 Garraio-behar zehatzak dituzten pertsonentzat ere doako taxi-zerbitzua zabaltzea, 

udalek finantzatuta, une jakin batzuetan behar horiei beste bideren batetik erantzun 

ezin bazaie. 

BIDEGORRIA 

Azken urteotan, asko ugaritu dira bidegorriak EAEko udalerri guztietan. Udalmapeko azken 

datuen arabera, 2009an dagoeneko 2,84 kilometro bidegorri zegoen 10.000 biztanleko. 
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Bidegorri gehien Araban zeuden (batez beste 3,81 km 10.000 biztanleko); ondoren, Gipuzkoan 

(3,81 km); eta, azkenik, Bizkaian (1,99 km). 

Bidegorrien sarea (km kopurua 10.000 biztanleko) (2009) 

Eremua Balioa 

EAE 2,84 

Araba 3,81 

Bizkaia 1,99 

Gipuzkoa 3,78 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauek dituzte bidegorri kilometro gehien: Mutiloa (241,94), Elduain (191,49), 

Gizaburuaga (149,25), Leintz-Gatzaga (133,59) eta Campezo/Kanpezu (133,21). 

Bidegorrien sarea (km kopurua 10.000 biztanleko) (2009) 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Bidegorriak eztabaidagai izan ziren talde eta topaketa askotan. Talde guztientzat positiboa da 

bidegorriak egotea, baina eragozpenak ere baditu. Bidegorriek kritika ugari jaso dituzte, 

segurtasun-gabezia fisikoa eragiten dutelako. Zati askotan, bidegorriek espaloia hartzen dute; 

hau da, oinezkoak eta txirrindulariak eremu berean daude, eta horrek, bistan denez, 

eragozpenak sortzen ditu, bai batzuentzat, bai besteentzat. Oinezkoak, ezjakintasunagatik edo 

ohitura-faltagatik, bidegorritik joan ohi dira; eta txirrindulariak, berriz, bidegorritik irten eta 

espaloitik. Horrek mesfidantza sortzen du adinekoen artean. 

Nabarmentzekoa da, baita ere, udalerri batzuetan bidegorria modu heterodoxoan erabiltzen 

dela. Adineko askok diote udalerriaren inguruetatik paseatzeko erabiltzen dutela bidegorria; 
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izan ere, bide irisgarria da, eta erraza da bertatik ibiltzea. Kasu batzuetan, gehiago erabiltzen 

da paseatzeko, bizikletan ibiltzeko baino. Hori «porrot» gisa ikus liteke ezarri zenean zeuden 

helburuei erreparatuta, baina baita «arrakasta» gisa ere, adin handieneko pertsonek ariketa 

fisikoa egin dezaten sustatzeko elementu gisa. 

Nahiz eta erabilera bikoitzak arazoak sor ditzakeen, oinezkoak eta txirrindulariak eremu berean 

dabiltzalako, oinezkoen erabilera ere normaltzeko aukerak baloratu behar lirateke, bereziki 

udalerrien inguruetako erabilera normaltzekoak. Kasu horietan, beharrezkoa litzateke 

bidegorria zertarako erabiltzen den ebaluatzea, eta, herritarren iritzia kontuan hartuta, 

etorkizunerako zer aukera eskaintzen dituen ikustea. Martxan jarri den Nire auzoa maite dut 

programa agian erabil liteke bidegorria zertarako erabiltzen den ebaluatzeko eta herritarrek 

zer proposamen egiten dituzten jakiteko. 

Proposamen zehatz hauek egin ziren bidegorriari buruz: bidegorria inguruetako auzoetara 

luzatzea, txirrindularien abiadura mugatzea, arazo gehien dauden tokietan seinaleztapena 

hobetzea, oinezkoak eta txirrindulariak kontzientziatzea eta heztea, eta bidegorritik ez doazen 

txirrindulariei isuna jartzea. 

Alderdi negatiboak 

 Ingurumenaren aldeko ekimena izatea. 

 Ondo ikusita egotea bidegorriak egotea. 

 Ariketa fisikoa egitearen eta osasuntsu egotearen garrantzia sustatzea. 

 Auto-ilarak desagertzea. 

 Adinekoek oso maiz erabiltzea, paseatzeko. 

Alderdi negatiboak 

 Segurtasun-falta fisikoa sortzea. 

 Udalerri batzuetan bidegorria laburra izatea. 

 Zati batzuk seguruak ez izatea, bidegorria espaloitik doalako. 

 Oinezkoak eta txirrindulariak behar beste kontzientziatuta ez egotea bidegorria egoki 

erabiltzearen garrantziaz. 

Hobetzeko proposamenak 

 Inguruko udalerrietara luzatzea eta udalerriak lotzea. 

 Txirrindularien abiadura mugatzea. 

 Arazoak dauden zati batzuetan seinaleztapena eta ikuspena hobetzea. 

 Oinezkoak eta txirrindulariak bidegorria egoki erabiltzearen garrantziaz 

kontzientziatzea eta horren inguruan heztea. 

 Bidegorritik ez doazen txirrindulariei isuna jartzea, bidegorritik joan badaitezke. 

 Bidegorria nola erabiltzen den ebaluatzea, eta, udalerri batzuetan, herritarren 

proposamenak biltzea (Nire auzoa maite dut). 
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3. ETXEBIZITZA ETA INGURUNEA 

ETXEBIZITZA 

Etxebizitza funtsezkoa da segurtasunerako eta ongizaterako. Lotura bat dago etxebizitza 

egokiaren eta komunitate- eta gizarte-zerbitzuak erabiltzearen artean, eta horrek eragina du 

adinekoen independentzian eta bizi-kalitatean. Garbi dago oro har asko baloratzen dela 

etxebizitza, eta adinekoei aukera ematen diela beren komunitatean eroso eta seguru 

zahartzeko (OME, 2007: 34). 

Erakunde publiko nazionalen eta nazioartekoen helburuetako bat da errealitate bihurtzea 

ELGAk 90eko hamarkadan zabaldu zuen «Etxean zahartzea» goiburua. Lehentasun hori dute 

bai estatuek, gastua arrazionalizatzea dakarrelako (bereziki gizarte-zerbitzuetan), bai 

pertsonek; izan ere, euskal adinekoen % 84k beren ohiko etxean bizitzen jarraitu nahi dute, 

menpekotasun-egoeraren baten ondorioz osasun-laguntza behar izanez gero (55 urteko eta 

gehiagoko pertsonen bizi-baldintzak Euskadin, 2014). 

Laguntza behar izanez gero non bizi nahi luketen, 2014 

 
Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

Hona hemen arlo honetan kontuan hartu beharreko datu batzuk: batetik, 55 urteko eta 

gehiagoko biztanle gehienak beren etxean bizi dira (% 88,7) (BBI+55, 2014); eta, bestetik, 

adinekoak pozik daude beren etxebizitzako bizi-baldintzekin (batez beste, 8,32 puntu, 0 eta 10 

bitarteko eskalan) (Etxebizitzari buruzko ikerketa, 2011). 
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Etxeen edukitza-erregimena 55 urteko eta gehiagoko pertsonen artean, 2014 

 

Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

Beste datu interesgarri bat Udalmapen erosotasun-indizea da (2011). Indize horrek familia-

etxebizitza nagusietan instalazio eta zerbitzuak badauden ala ez dauden neurtzen du, modu 

sintetikoan. Ateratzen den balioak etxebizitza horien gutxi gorabeherako erosotasun- edo 

ongizate-maila adierazten du. Etxebizitza batek erosotasun-maila txikia daukala esaten da 50 

puntura heltzen ez denean; erosotasun-maila ertaina, 50 eta 75 artean dagoenean; eta handia, 

75 puntutik gora lortzen duenean (Eustat). EAEko erosotasun-indizea 72koa da. Altuena 

Arabakoa da (77,6 puntu). 

Udalerri hauek dute EAEko erosotasun-indize altuena etxebizitzetan: Oñati (80,2), Vitoria-

Gasteiz  (79,7), Iruña Oka/Iruña de Oca (79,6), Ziortza-Bolibar (79,6) eta Etxebarri (79,4). 

Etxebizitza egoera onean egotea funtsezkoa da pertsonen autonomia, segurtasuna eta 

ongizatea mantentzeko. Etxebizitza egokia eta erosoa bada, eta bertan bizi direnen premietara 

egokituta badago, autonomia eta bizi-kalitatea mantendu ahal izango dira. Etxebizitzaren 

ezaugarriek eragin nabarmena dute banakoek udalerriko kanpo-baliabideekin duten 

harremanean. 
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Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea (2011) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

2011ko azterlanaren arabera, EAEko 50 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzak nahiko 

egoera fisiko onean daude. Pertsona gutxi batzuek soilik diote arazoak dituztela etxean: 

100etik bik diote aipatutako arazoetako bat edo gehiago dituztela (toki-falta, hezetasunak edo 

itoginak, argi nahikorik ez, klimatizazio-falta, instalazio elektriko edo iturgintzako instalazio 

akastuna eta arkitektura-oztopoak). Gehienetan aipatu den arazoa etxe barruko arkitektura-

oztopoena da; inkestari erantzun diotenen % 14,1ek dituzte era horretako arazoak. 

Etxebizitzako arazoak, 2011 

 
Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortaren arabera, biztanleen erdiak ez dute etxea egokituta 

menpekotasun-egoera posibleetarako, edo gutxi dute egokituta. Adinekoen artean, gehiagok 
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dute etxebizitza egokituta. Garrantzitsua da jakitea zer pertsona bizi diren egokitu gabeko 

etxebizitzetan, eta haiei jakinaraztea zer aukera publiko dituzten etxebizitza egokitzeko eta 

berritzeko. Aholkularitza ezinbestekoa da era honetako problematikan. Etxebizitzetan, batez 

ere komuna eta sukaldea egokitu behar dira. 2011ko inkestako datuen arabera, 50 urteko eta 

gehiagoko pertsonen % 34,4k diote komuna berritu behar luketela etorkizunean 

menpekotasun-egoeran geratuz gero, eta % 13,2k, berriz, sukaldea. Baina biztanleen % 11,7k 

soilik dakite ondo edo dezente zer diru-laguntza publiko dauden etxea berritzeko eta 

mantentzeko. 

Etxebizitza egokitzeko laguntzak oso garrantzitsuak dira etxe berean bizitzen jarraitu ahal 

izateko. Topaketetan ikusi bezala, jende askok ez daki diru-laguntza horiek daudenik, eta 

aldatu egin behar da hori, komunikazio-kanpainak eginda. Zenbat eta adin handiagokoa izan 

biztanleria-taldea, orduan eta pertsona gehiagok daki diru-laguntza horiek daudela. 2011ko 

inkestako datuen arabera, 50 urteko eta gehiagoko pertsonen % 42,9k badakite badaudela 

diru-laguntza horiek, baina ez dakite zertan dautzan. Biztanleen herenak badakite badaudela 

eta zertan dautzan, eta laurdenak, berriz, ez dakite era horretako laguntzak daudenik. % 12,6k 

soilik diote noizbait eskatu dituztela; eta % 18,6k, asmoa dutela etorkizunean eskatzeko. EAEko 

50 urteko eta gehiagoko 10 pertsonatik ia 7k ez dakite zertan dautzan eskaintzen diren diru-

laguntza publikoak. 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako emaitzen arabera, biztanle gutxik uste dute 

udalerrietan arrazoizko prezioa duten etxebizitzak aurki daitezkeela (% 7,2). Portzentaje hori 

handiagoa da 65 urtetik gorako pertsonen artean. Etxebizitzaren merkatuko prezio handia da 

alderdi negatibo garrantzitsuenetako bat, topaketetan ere ikusi bezala. 

Etxebizitza 

  Batere ez Gutxi Nahiko Dezente Asko ED / EDE 

Badira arrazoizko prezioa 

duten etxebizitzak 27,2 32,8 26,4 5,9 1,4 6,2 

Badaki diru-laguntzak 

daudela berritze- eta 

mantentze-lanak egiteko 36,1 29,1 17,8 10,2 3,2 3,6 

Etxebizitza egokituta du 36,5 17,0 16,9 17,4 8,0 4,2 
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Etxebizitza 

 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Gaur egungo gizartea oso nabarmen ari da zahartzen; hortaz, etxebizitzak eta inguruneak 

behar bezala planifikatu behar dira, eta bizitzan zehar gertatzen diren aldaketetara egokitu. 

Azken batean, bai etxebizitzen bai hiri-inguruneen diseinuan adinekoak kontuan har daitezen 

lortu behar da, zahartuz eta ahulduz baitoaz. Etxebizitza, osasuna eta laguntza lotuta daude 

halabeharrez. Etxebizitza duinek eta bizitza osorako bizilagunek beren kabuz sustatzen dute 

osasuna eta ongizatea. 

Zahartzaroan, etxebizitzak garrantzia hartzen du, muga fisikoak sor baitaitezke eta, 

gehienetan, adinekoek aspaldi erosi zituztelako etxebizitzak, familia zabaltzerakoan (alegia, oso 

bestelako bizi-ziklo batean, eta bestelako beharrak zituzten). Idealki, etxebizitzek «harreman 

dinamikoa» izan behar lukete bertan bizi direnekin; hau da, norberaren edo familiaren bizi-

zikloaren arabera aldatzen diren egoerei erantzun behar liekete (Valenzuela, 1994: 1647; Trilla, 

2001: 36). 

Udalmapek lurraldeka eta udalerrika ematen dituen datuen arabera, EAEn pertsonen % 26,4 

bizi dira 50 urte baino gehiagoko etxeetan. Lurraldeka, Bizkaian daude era horretako 

etxebizitza gehien (% 30,35), eta udalerrika, berriz, udalerri hauetan: Errigoiti (% 58,33), 

Artzentales (% 55,31), Lantarón (% 54,09), Galdames (% 53,77) eta Eibar (% 52,93). 
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Etxebizitza eta urbanizazioa 

  Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Bizitegi-lurzoruko etxebizitza-

dentsitatea (etxebizitza kopurua 

hektareako) 2015 25,85 49,21 60,3 45,65 

Okupatu gabeko familia-etxebizitzak 

(%) 2011 11,54 10,5 12,77 11,4 

50 urte baino gehiagoko familia-

etxebizitzak (%) 2015 14,44 30,35 25,87 26,4 

Familia-etxebizitza nagusien 

erosotasun-indizea 2011 77,6 70,2 72,3 72 

Aurri-egoeran, edo egoera txar edo 

eskasean dauden eraikinetako 

familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 4,63 5,87 14,92 8,67 

Etxebideko etxebizitza-eskaerak 

(biztanleen ‰) 2015 21,86 37,3 33,67 33,83 

Azken bosturtekoan amaitutako 

etxebizitza babestuak (biztanleen ‰) 2015 14,49 4,51 6,91 6,76 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

 

50 urte baino gehiagoko familia-etxebizitzak (%) (2015) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 
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Harreman zuzena dago etxebizitzaren eraikuntza-urtearen eta berrikuntza-beharraren artean. 

Zenbat eta zaharragoa izan etxebizitza, orduan eta behar handiagoa izango du egokitzapenak 

egiteko. Etxebizitza zaharrenek eraiki zirenean zabalduta zeuden instalazio eta elementuak 

dituzte; hortaz, askok ez dute igogailua edo dutxaontzia, gaur egun funtsezkoak pertsonek, 

zahartu ahala, eguneroko bizitza egiten jarrai dezaten. 

EAEko 50 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzek, batez beste, 49 urte dituzte, eta 

pertsona horiek, batez beste, 31 urte daramatzate beren etxeetan bizitzen. Adinak gora egin 

ahala, handitu egiten da batez besteko urte kopurua bi egoeretan. 80 urteko eta gehiagoko 

gizonezkoek, batez beste, 60 urte baino gehiago daramatzate etxe berean bizitzen, eta 

emakumezkoek, berriz, 55 urte baino gehiago. 

Etxebizitzaren urte kopurua eta egungo etxean bizitzen daramaten urte kopurua, 2011 

 

Oharra: 50 urteko eta gehiagoko pertsonak 

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Alderdi positibo bat da lotura dagoela, baita ere, etxe berean bizi izandako urte kopuruaren 

eta ingurunearekiko poztasun-mailaren artean. Etxe berean eta, ondorioz, auzo eta herri 

berean urte gehiago eman dituzten pertsonak gusturago daude ingurunearekin, urte gutxiago 

daramatzatenak baino. Teoria psikologiko askoren arabera, ingurunearekiko lotura zuzenki 

proportzionala da toki horretan emandako denborarekiko. Hainbat urtez toki berean biziz 

gero, hobeto ezagutzen da eremua, baita inguruan bizi diren pertsonak ere. 

Etxe berean bizitzen emandako urteak eta inguruarekiko poztasun-maila, 2011 

 

Oharra: 50 urteko eta gehiagoko pertsonak 

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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2011ko inkestako datuen arabera ere, etxebizitzaz gutxi aldatzea alderdi kulturala da. Pertsona 

gehienak ingurune berean bizitzen dira luzaroan. Etxe, auzo eta herri berean egon nahi izatea 

gure kulturari oso lotuta dago, eta funtsezkoa da hori jakitea gizarte- eta etxebizitza-politikak 

garatzeko eta planifikatzeko. 

Etxebizitzaz gutxi aldatzearen ondorioz, elkarri laguntzeko gizarte-sare sendo eta egonkorra 

sortzen da. Sare hori, gainera, funtsezkoa da pertsona etxearekin eta ingurunearekin pozik 

egoteko, haiei lotuta sentitzeko eta haiek berarentzat garrantzitsuak izateko. 

Baina etxebizitzako eta inguruneko irisgarritasun-arazoak sostengaezinak bihurtzen direnean, 

adineko batzuek etxez aldatzea erabakitzen dute. Ez da erraza beste etxe edo auzo batera 

joateko erabakia hartzea. Etxebizitza-aldaketak ondorioak ditu: deserrotzea, moldatu ezin 

izatea, auzoko eta dendarien sarearekin harremana galtzea, etab. Azken batean, 

banakoarentzat ohikoa zen ingurua aldatuz gero, beste giro batean egongo da, lagunkoiagoa, 

baina segurtasun gutxiago ematen diona. Etxez aldatzeak, batez ere auzoz aldatzea ere baldin 

badakar, eragina izan dezake aldartean, pertsonek ingurunean duten partaidetza-mailan eta 

osasunean bertan (Barrio et al., 2009). 

Pertsonen % 16,4k soilik diote etxez aldatuko liratekeela osasun-egoerak txarrera eginez gero 

(% 1,2k diote orain aldatu behar direla etxez, eta % 15,2k uste dute aldatu beharko direla 

etorkizunean). Kasuen % 38,6n, arrazoi nagusia da etxeak ez duela igogailurik; eta % 10,6n, 

berriz, etxebizitzak ez duela tamaina egokia (txikia edo handia). 

Etxez aldatzeko beharra, 2011 

 
Oharra: 50 urteko eta gehiagoko pertsonak 

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Baina etxebizitzaren azterlana pertsonaren bizitokiaren kontzeptu hertsitik harago doa. 

Lehenik, eraikina, ingurunea (auzokoak) eta udalerria bera ere hartzen ditu kontuan. Lanean 

jarraitu behar da kaleko ateak markatzen duen banalerroa oztopo gaindiezin bihur ez dadin 

lortzeko. Horren harira, etxebizitzari lotutako zailtasunik handiena bertara sartzea da, edo, 

bestela esanda, jardueraren bat egitera joateko etxebizitzatik ateratzea. 

Topaketetan gehien aipatu ziren irisgarritasun-arazoetako bat eraikin askotan igogailurik ez 

egotearena da. Nahiz eta eraikin gehienetan igogailua jarri ahal izateko bideak bilatzen diren, 

zenbait tokitan ezinezkoa da, eta baliteke adinekoak eta mugikortasun-arazoak dituzten 

pertsonak isolatuta egotea. 
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Gai honi buruzko Udalmapeko datuak 2011ko erroldan oinarrituta daude; hortaz, baliteke 

zaharkitu samarrak egotea. Hala ere, datu horien arabera, bi solairu edo gehiago dituzten 

EAEko etxebizitza-eraikinen % 78k ez du igogailurik. Landaguneetako eraikin askotan eta bi 

solairuko etxebizitza askotan gertatzen da hori. Azken urteotan, aurrerapen handiak izan dira 

gai horretan, baina oraindik ez da lortu datu ofizial eguneratuagorik. 

Igogailurik ez duten 2 solairuko edo gehiagoko etxebizitza-eraikinak (%) (2001) 

Eremua Balioa 

EAE 78,35 

Araba 79,34 

Bizkaia 78,06 

Gipuzkoa 78,2 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

EAEko batezbestekoa baino emaitza askoz ere txikiagoak dituzten 59 udalerrietatik (hau da, 

biztanleen % 1), gehienek ez dute igogailurik kontuan hartutako eraikin motetan. Gabezia hori 

batez ere Bizkaiko erdialde-ekialdean, Arabako Haranetako ia eskualde osoan, Arabako 

ekialdearen zati handi batean eta Oriako ibarreko landaguneko udalerrietan hauteman 

daiteke. Durangon eta Gasteizen daude igogailu gehien; ondoren, beste bi hiriburuetan; eta, 

azkenik, haien inguruko beste hiri-eremu batzuetan. Balio altuenek biztanleen % 83 batzen 

dute, eta igogailu-gabezia % 45 eta % 86 artean kokatzen dute. Adierazle horretan hobeto 

kokatuta daude landa-eremu gutxi dituzten udalerriak eta hiru edo lau solairuko eraikin asko. 

Igogailurik ez duten 2 solairuko edo gehiagoko etxebizitza-eraikinak (%) (2001) 
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Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Etxebizitzari buruzko ikerketa inkestako datuen arabera, 50 urteko eta gehiagoko pertsona 

guztien % 24,8 igogailurik gabeko etxebizitza-eraikin batean bizi dira. Gainerakoak honela 

banatzen dira: igogailua duten etxebizitzak (% 66,8), etxebizitza baxuak (% 3), finkak edo 

baserriak (% 2,1), txalet atxikiak (% 1,9) eta txalet indibidualak (% 1,0). 
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50 urteko eta gehiagoko EAEko pertsonak zer motatako etxebizitzetan bizi diren, 2011 

 

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Inkesta horren arabera, gainera, 50 urteko eta gehiagoko pertsonen % 21,6k zioten beren 

eraikineko igogailua berritu behar zutela etorkizunean mendekotasun-egoeran geratuz gero. 

Hainbat solairutako eraikinetan igogailua egotea funtsezkoa da lagunkoitzat hartzeko. 

INGURUNEA 

Esan bezala, ingurunea funtsezkoa da udalerrien lagunkoitasuna definitzeko. Etxebizitzari eta 

inguruneari buruzko ikerketa (2011) inkestako datuen arabera, 50 urteko eta gehiagoko 

pertsona gehienen ustez zerbitzu onak dituzte hurbil. Hau diote gehienek bizi diren inguruari 

buruz: egunez segurua da, bizilagunak atseginak dira, zerbitzu medikoak hurbil daude, gauez 

ere segurua da, eta ondo komunikatuta dago. Nahiz eta biztanle gutxiagok esan, askok esan 

dute, baita ere, jarduera kulturalak dituztela inguruan (% 83,9); berdeguneak dituztela 

inguruan edo kanpoaldean bizi direla (% 79,3); bizi diren tokian bizilagunek elkar zaintzen 

dutela (% 76,8); eta bizi diren tokian giroa dagoela (% 36,6). 

Inguruari lotutako alderdi hauek dira garrantzitsuenak pertsona horientzat: gauez segurua den 

ingurunean bizitzea; egunez segurua den ingurunean bizitzea; eta zerbitzu medikoak hurbil 

egotea (kasu guztietan, biztanleen % 95ek baino gehiagok diote alderdi horiek oso 

garrantzitsuak direla). Hain garrantzitsua iruditzen ez zaiena ia beti bat dator inguruan hain 

eskura ez dauden zerbitzuekin, besteak beste, giroa dagoen toki batean bizitzea, jarduera 

kulturalak inguruan izatea, eta berdeguneak izatea inguruan edo kanpoaldean bizitzea. Hortaz, 

garrantzitsuena alderdi hauei lotuta dago: lehenik, segurtasunari; bigarren, osasunari; eta, 

hirugarren, komunikazioari. 
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Inguruko zerbitzuak eta oso garrantzitsutzat jotzen dituztenen portzentajea, 2011 

 
Oharra: 50 urteko eta gehiagoko pertsonak 

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Ingurunean zerbitzuak egotea ez dago adinaren arabera, baizik eta tokiaren arabera. Herri edo 

hiri batean bizitzeak zerbitzu desberdinak izateko aukera baldintzatzen du. Oro har, hiri batean 

biziz gero, zerbitzu gehiago egon daitezke, baina baliteke beste gauza batzuk ez izatea, esate 

baterako, ingurua lasaia, segurua eta garbia izatea. Hiriak hobeto komunikatuta daude, 

senideak eta lagunak gertuago bizi dira (edo horrela ikusten dute pertsonek; baliteke distantzia 

fisikoa handiagoa izatea, baina komunikatzeko aukerak handiagoak direnez, hurbilago daudela 

pentsaraz daitezke), eta jarduera kultural, denda eta zerbitzu gehiago daude, baita zerbitzu 

mediko eta barruko garraiobide gehiago ere. 

Eskualdeek, hiriek eta, zenbaitetan, hirietako erdiguneek garai batean zuten oreka 

demografikoa aldatu egin da, eta, haietako batzuetan, adin aurreratuko jende asko dago; hori 

dela eta, zailtasunak izango dituzte ondasunak eta zerbitzuak eskaintzeko, baita osasun-, 

menpekotasun- eta garraio-arazoak ere. Landaguneek, hirialdeek, kostaldeek eta, hein 

txikiagoan, etxeek aldaketa sakon horiek pairatzen dituzte (Abellán eta Sancho, 2011). 

Etxebizitza eta eraikinei dagokienez aipatutako arazoekin gertatzen zen bezala, jende gutxik 

dio zailtasunak dituztela beren ingurunean. EAEko 50 urteko eta gehiagoko pertsonen % 28,9k 

diote arazo bat edo gehiago dituztela. Era honetako arazoak izan daitezke: zarata, kutsadura 

edo zikinkeria, segurtasun-eza, eserleku edo atsedenlekurik ez izatea, espaloi eta kaleen 

egoera txarra, semaforo eta zebra-biderik ez egotea, autobus-geralekuak urruti egotea, edo 

berdegunerik ez egotea. Portzentaje handiena biltzen duen arazoa zaratarena da, eta, 

ondoren, espaloi eta kaleen egoera txarrarena. 
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Inguruneko arazoak, 2011 

 
Oharra: 50 urteko eta gehiagoko pertsonak 

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Badira aldeak sexuen eta adin-tarteen artean inguruneko arazoen pertzepzioari dagokionez. 

Zarataren arazoa batez ere gazteenek eta emakumeek aipatzen dute. Gauza bera gertatzen da 

kutsadurarekin. Esan bezala, adin guztietako emakumeek aipatzen dute segurtasunik eza, 

gizonek baino gehiago, baita garraio publikoa hartzeko distantzia luzea egin beharra ere. Lehen 

adierazi dugun moduan, nahiz eta arazo horrek biztanle guztiei eragiten dien, gizonek eta 

emakumeek ez dute berdin bizitzen. Garraio publikoari dagokionez, batez ere emakumeek 

erabiltzen dute leku batetik bestera joateko, eta horregatik diote distantzia luzea egin behar 

dutela hura hartzeko. Bestalde, gizonentzat garrantzitsuagoa da berdegune edo parkerik ez 

egotea, bereziki adin handienekoentzat. Hori lotuta dago gizonek jarduera fisiko eta kirol-

jarduera gehiago egitearekin. 

Azterlan honen arabera, gainera, landagunearen eta hirigunearen arteko alde nagusia da 

hiriguneetan bizi direnen ustez segurtasunik eza handiagoa dela, eta landaguneetan bizi 

direnen ustez, berriz, ez dagoela atsedenlekurik, semafororik eta zebra-biderik, eta garraio 

publikoko geralekuak urrun daudela. 
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Baliabide eta zerbitzuen distantzia, 2011 

 
Oharra: 50 urteko eta gehiagoko pertsonak 

Iturria: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko ikerketa, 2011. Enplegu 

eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Baliabide horiek hurbil izatea, zalantzarik gabe, funtsezkoa da pertsona horien 

egunerokotasunerako. Toki hauek daude 50 urte eta gehiagoko pertsonen etxeetatik hurbilen: 

okindegia, parkea edo berdegunea, botika, kioskoa, eliza eta bankua. Kasu guztietan, 

pertsonen % 95ek baino gehiagok diote oinez 5 minutuan baino gutxiagoan iristen dela toki 

horietara. % 93,6k diote oinez joaten direla supermerkatura edo janari-dendara, baina 

nabarmentzekoa da % 3,8k diotela taxian edo autoan joaten direla; beraz, baliteke ibilbidea 

luzea izatea. Hiri askotako auzo sateliteetan, erosketak hipermerkatu edo azalera handietan 

egin ohi dira, eta haietara, normalean, autoan joan behar da. Erosketak egitera autoan joaten 

diren pertsonen % 3,8 horietatik % 51,3 100.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan bizi 

direla, eta % 33,7, berriz, 50.000 eta 100.000 biztanle arteko udalerrietan. Pertsona horien 

batez besteko adina 66 urtekoa da. Denden alderdian hurrengo atalean sakonduko dugu 

(Partaidetza eta gizarte-sarea). 

Alderdi positiboak 

 Etxebizitza oro har ondo baloratzea eta harekin pozik egotea. 

 Pertsona gehienek berea dute etxebizitza; baliabide finantzario garrantzitsua 

zahartze-prozesuari aurre egiteko. 

 Etxez gutxi aldatzea eta, ondorioz, lotura sendoak sortzea komunitatean eta auzoan. 

 Etxebizitzan eta ingurunean arazo gutxi hautematea. 
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 Baliabide gehienak etxebizitzatik hurbil egotea. 

Alderdi negatiboak 

 Etxebizitza garestia izatea. 

 Ez jakitea diru-laguntzak daudela etxea berritzeko edo egokitzeko. 

 Etxebizitza egokituta ez duten pertsona asko egotea oraindik ere. 

 Eraikin askok igogailurik ez izatea. 

 Familia-sareak pixkanaka murriztea eta bizilagunen arteko harremana galtzea.  

Hobetzeko proposamenak 

 Komunikazio-kanpainak egitea, etxea egokitzeko eta berritzeko zer diru-laguntzak 

dauden jakiteko. 

 Egokitu gabeko etxebizitzetan bizi diren pertsonak hautematea eta haiek egokitzeko 

eta berritzeko zer aukera dituzten aholku ematea. 

 Etorkizunera begira, etxebizitzak diseinatzea («bizitza osorako etxebizitzak). 

 Programak martxan jartzea, besteak beste, Denboraren bankua, bizilagunek elkarri 

laguntzeko eta auzoetako gizarte-sarea indartzeko. 
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4. PARTAIDETZA ETA GIZARTE-SAREA 

Hiriak adinarekiko lagunkoiak izatea ahalbidetzen dute familia-inguruneek, baldin eta ingurune 

horietan pertsonak bertako komunitatearen parte sentitzen badira. Adinekoek aukera gehiago 

nahi dituzte beren komunitateetako, jardueretako eta familietako beste adin-talde eta kultura 

batzuekin sozializatzeko eta haietan integratzeko (OME, 2007). 

Gizarte-harremanak oso garrantzitsuak dira banakoen bizitza osoan zehar. Zahartzaroan, 

harreman horiek are garrantzi handiagoa dute, bizitzako une horretan galerak baitira nagusi, 

zentzu guztietan (osasunekoak, sozialak eta fisikoak). Gizarte-sareaz hitz egitean, laguntza-

trukearen ideia ere badago, hori baita sareak konfiguratzearen funtsa. Gizarte-sareak sistema 

informal bat eskaintzen du, sistema formalak bere gain hartzen ez dituen premiei erantzuten 

diena. Sareak egituratu eta berregituratu egiten dira, baliabideei eusteko edo haiek ugaritzeko. 

Gizarte-sarearen barruan, familia-harremanak, komunitatearekiko lotura, auzokoak eta auzoko 

dendariekiko harremanak aztertzen dira. Testuinguru horretan, interesgarria da EAEko 50 

urteko eta gehiagoko pertsonek auzoarekin duten lotura-maila handia kontuan izatea. 0 eta 10 

bitarteko eskalan (non 0 = Ez da batere lotuta sentitzen eta 10 = Oso lotuta sentitzen da), batez 

beste 7,95en kokatu dira pertsonak (2011ko inkesta). Esan dugun moduan, datu horrek lotura 

du etxe eta auzo berean bizitzen daramaten urte kopuruarekin. 

Komunitatea eta elkarri laguntzeko harremanak sustatzea oso garrantzitsua da udalerriko 

adinekoen bizitzan. Adinarekiko lagunkoia den inguruneak hiri-alderdiak eta alderdi materialak 

gainditzen ditu, balioak eta sentimenduak ukitzen ditu. Elkarrekikotasuna, erantzunkidetasuna, 

elkartasuna eta zaintza ingurune lagunkoien funtsezko ezaugarriak dira. 

FAMILIA 

Familia izan ohi da laguntza-sare nagusia adinekoentzat. «Lehen mailako» sareaz ari gara, 

baina ezin dugu esan lotura horiek naturalizatu egin behar direnik (loturak konpromiso edo 

betebehar gisa hartuta). Hala ere, familia-loturak, funtsean, elkarrekikotasun-harremanetan 

oinarritzen dira, eta harreman horietan, batzuek eta besteek denbora inbertitzen dute, 

denbora izaki trukearen elementu nagusia, eta ezinbestekoa bezain aldakorra banakoaren 

etapa desberdinetan zehar (Barrio et al., 2009). Familia laguntza-egitura garrantzitsua da kide 

guztientzat; horrela, haurrek eta helduek laguntza ematen eta jasotzen dute, baina mota 

desberdinetakoa, eta egoera edo testuinguru desberdinetan. 

Zalantzarik gabe, etxearen osaera (hau da, etxebizitzan zer pertsona bizi diren) gizarte-

bizitzaren oinarrizko datua da, ia guztientzat etxea baita soziabilizatzeko oinarrizko tokia (Pérez 

Ortiz, 2006). 

Elkarbizitzaren forma aldatu egiten da hainbat eratako gertakari edo trantsizio demografiko 

edo familiarren eraginez. Ez da etxe berean bizitzen zahartzaro osoan zehar, baizik eta adineko 

gehienek etapa desberdinak izaten dituzte, eta etapa horietan mota guztietako etxeetan 

bizitzen dira. Familia-ereduaren ibilbide ohikoenean, hasierako elkarbizitza-egitura guraso eta 
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seme-alabek osatzen dute. Ondoren, seme-alabak nagusi direnean, etxea hutsik geratzen da, 

seme-alabak emantzipatu egiten direlako. Gero, gurasoetako bat hil egiten da, eta bestea 

bakarrik bizitzen da (alarguntza). Amaitzeko, berriro elkartzen dira seme-alabetako bat eta 

bakarrik bizi den aita edo ama, seme edo alabaren etxean edo gurasoenean. Gerta daiteke, 

baita ere, aita edo ama erakunderen batera eramatea, edo familia-eredua desagertzea 

(Abellán, Puga eta Sancho, 2006). 

2014ko inkestako datuen arabera, gaur egun 55 urteko eta gehiagoko pertsonen % 37,1 

(portzentajerik altuena) bikotekidearekin etxean bizi dira (seme-alabarik gabe). Oso gertu dago 

(% 32,9) beren etxean hainbat belaunaldirekin bizi diren pertsonen kopurua; hau da, gurasoak 

eta seme-alabak elkarrekin bizi dira, eta nagusiki adinekoek eusten diote familiari 

(emantzipatu gabeko seme-alabak dituzten gurasoak). % 20,5 bakarrik bizi dira; % 8,2, 

bestelako ereduetan (adibidez, beste senide batzuekin); eta, azkenik, % 1,3, seme-alabekin, 

haien etxean (seme-alabekin bizitzera joan diren adinekoak). 

65 urteko eta gehiagoko biztanleen kasuan, honela banatzen dira kopuru horiek: % 40,7 

bikotekidearekin bizi dira; % 24,4, bakarrik; % 24,5, beren etxean, seme-alabekin; % 8,6, 

bestelako eredu batzuetan; eta % 1,8, seme-alaben etxean. 

Familia-eredu motak, adinaren arabera, 2014 

 

Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

Familia zaintzeko lanek garrantzi handia dute euskal gizartean. Aipagarria da zenbat laguntzen 

dieten adinekoek familiako beste kide batzuei. Familia-elkartasuna eta elkarrekikotasuna 
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funtsezkoak dira gure gizartearen egituran; egitura horretan, familiak erreferentzia-unitate 

izaten jarraitzen du adinekoentzat, bai laguntza jasotzeko, bai laguntza emateko. 

Familia bereko belaunaldi eta kideen artean baliabideak transferitzeko moduetako bat, 

funtsean, harremanen eta zaintzen hurbiltasun eta maiztasunean oinarritzen da. Espazioan eta 

denboran egiten diren transferentziak dira. Hurbiltasuna oso erabilgarria da belaunaldien 

arteko transferentzietan, aukera handia ematen baitu elkar zaintzeko, familia-lotura estuak 

izateko (tradizio kulturalari jarraikiz), eta urruneko intimitatea sortzeko, autonomia eta 

independentzia mantenduz, baina, aldi berean, gertuko laguntza material eta emozionala 

ziurtatuz (Abellán et al., 2006). 

Kontuan izanda 55 urteko eta gehiagoko pertsonen % 32,9 seme-alabekin bizi dela, 

gainerakoen % 53,6k diote haien etxetik hurbil bizi den seme edo alabaren etxetik kilometro 

batera baino gutxiagora bizi direla, eta % 23,3k, berriz, 1 eta 5 kilometro artean. Hortaz, seme-

alabekin bizi diren 55 urteko eta gehiagoko 10 pertsonatik ia 8 seme edo alabaren batengandik 

5 kilometrora baino gutxiagora bizi dira. 

Hurbilen dagoen seme edo alabaren etxebizitzarako distantzia, 2014 

 
Oharra: 55 urteko eta gehiagoko pertsonak. 

Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

Adinekoek «urruneko intimitatearen» formula dute gustukoen, erabakiak har baititzakete, 

gutxienez etxean eta intimitate-esparruan, baina oso laguntza-sare garrantzitsua izateko 

aukera bermatzen baitu (Abellán et al., 2006). 

Adinekoek dituzten harremanen kopuruak (aurrez aurrekoak izan ala ez) garbi erakusten du 

familian zer heinetan integratuta dauden eta zer laguntza material eta emozional jaso 

dezaketen (Abellán et al., 2006). Aurrez aurreko harremanen esparruan, 55 urteko eta 

gehiagoko pertsonen % 67,4k astero dute harremana seme-alabaren batekin; hau da, 10 

pertsonatik ia 7k ikusten dute astero seme-alabaren bat (% 47,6k egunero edo ia egunero 
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ikusten dute). Ohiko harreman horretan, nabarmentzekoa da, baita ere, pertsonak askok 

(% 81,3) ikusten dituztela lagunak edo auzokoak astero (hau da, gehienek); % 45,2k diote, 

berriz, astero egoten dela seme-alabak edo gurasoek ez diren beste senide batzuekin. 

Gizarte-sarea: aurrez aurreko harremana, 2014 

 
 

Oharra: 55 urteko eta gehiagoko pertsonak. 

Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

Familia-elkarrekikotasuneko datuen arabera, 55 urteko eta gehiagoko pertsonen % 54,8k 

motaren bateko laguntza informala eskaintzen dute (bilobak, adinekoak edo ezintasunen bat 

duten pertsonak zaintzea), eta % 7,7k soilik jasotzen dute, osasun-arrazoiengatik. 

Bestalde, bestelako laguntzei dagokienez, 2014ko inkestak dio, laguntza ekonomikoaren 

kasuan, % 8,7k ematen dutela, eta % 1,4k, berriz, jaso. Hala ere, etxeko lanei dagokienez, batez 

ere jaso egiten da laguntza informala (% 8,2), eman baino (% 4,5). Atzeraldi-garaietan, familia-

harrera ere eskaini ohi da familia-ingurunean. % 5ek diote senideren bat hartu dutela etxean, 

eta % 0,7k, berriz, senideren baten etxera joan behar izan dutela bizitzera. 
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Laguntza ematen eta jasotzen duten 55 urteko eta gehiagoko pertsonen portzentajea, 

laguntza motaren arabera, 2014 

 

Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

65 urte baino gehiago dauzkaten pertsonen taldean, kopuruak antzekoak dira: % 49,7k 

laguntza ematen dute, eta % 11,2k, berriz, jaso; % 8,4k laguntza ekonomikoa ematen dute, 

% 1,6k, berriz, jaso; % 5,3k senideren bat hartu du etxean, eta % 0,7, berriz, hartu egin dute; 

eta % 3,2k etxeko lanetan laguntzen dute, eta % 11,1ek, berriz, laguntza jasotzen dute. 

Gainerakoetan ez bezala, etxeko lanak egiteko laguntza batez ere jaso egiten da, eman baino. 

Horrenbestez, adinekoen inguruan behin eta berriro aipatzen diren estereotipoetatik urrun 

(menpekotasun-egoeran daudela, gastuak sortzen dituztela, eta familiari ahalegin handia 

egitea eskatzen diotela), hein handiagoan ematen dute laguntza eta zaintza, jaso baino; 

errealitate ezezagun horrek datu objektiboekin frogatzen du ez dela egia zahartzaroari 

lotutako «gizarte-kargaren» estereotipoa (Barrio et al., 2015). 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortan lortutako informazioa bat dator 2014ko 

azterlanekoarekin. Inkestari erantzun dioten pertsona gehienek diote oso edo dezente maiz 

daudela harremanetan senideekin (% 81,8); gainera, senide horiek oso edo dezente hurbil bizi 

dira (% 60,9), eta oso maiz laguntzen diote elkarri (% 71,4). Hortaz, inkestari erantzun dioten 

lau pertsonatik ia hiruk diote familiako kideek oso edo dezente maiz laguntzen diotela elkarri. 

Ezaugarri horiek guztiak, gainera, ohikoagoak dira emakumeen artean, gizonen artean baino, 

bereziki 65 urtetik gorako emakumeen artean. 
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Familia 

 
 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko ED / EDE 

Familiako kideek elkarri 

laguntzen diote 5,6 6,1 14,2 39,2 32,1 2,8 

Familiarekin harreman handia 

du 1,7 2,8 11,6 38,1 43,8 2,0 

Familiaren etxetik hurbil bizi da 
9,7 8,0 19,1 34,2 26,8 2,3 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Emakumeek harreman handiagoa dute familiarekin, gizonek baino; gehiago laguntzen diote 

elkarri; eta senideren batetik hurbilago bizi dira. Esan dugun moduan, laguntza trukatzeko 

elementu garrantzitsua familia-sarearen hurbiltasuna da. Emakumeak, zaintzaile nagusiak, 

gertuago bizi ohi dira senideengandik. Gure gizartean oso ohikoa da, adibidez, amaren etxetik 

erostea edo alokatzea etxebizitza, bilobak zaintzeko laguntzeko. 

Herri-topaketetan ikusi denez, familia da, oraindik ere, banakoen oinarri nagusia. Hala ere, 

nabarmendu da ahalegin handia dela «aitona-amona zaintzaile» izatea. Diotenez, zeregin 

horiek, batzuetan, lan handiegia dira, baita ahalegin ekonomiko handia ere; hori dela eta, uste 

dute garrantzitsua dela beren burua zaintzen ikastea eta bilobak zaintzearen erantzukizun osoa 

beren gain hartzea. 

Alderdi positiboak 

 Familia-sarea oso indartsua izatea. 

 Senideekin maiz izatea harremana. 

 Familiaren etxetik hurbil bizitzea. 

 Elkarri maiz laguntzea. 
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Hobetzeko proposamenak 

 Ekitaldi eta kanpainen bidez, sare informalen garrantzia agerian uztea. 

AUZOKOAK ETA DENDARIAK 

Adinekoentzako beste laguntza-sare oso garrantzitsu bat auzokoak dira. Auzokoak oso 

garrantzitsuak dira adinekoen bizitzan, bereziki bakarrik direnei dagokienez. Batzuetan, 

auzokoak familiaren beraren luzapen gisa hartu ohi da, eta familiakoaren pareko harremana 

sortu ohi da haien artean (Barrio et al., 2015). 

EAEko 55 urteko eta gehiagoko pertsona gehienek diote astero dutela harremana aurrez aurre 

auzokoekin (BBI+55, 2014). Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako emaitzen arabera, % 68k 

diote ezagutzen dituztela, eta portzentaje hori handiagoa da adinekoen artean, etxe, eraikin 

eta auzo berean luzaroago bizi izan direlako eta lotuago daudelako bizimodu tradizionalari, 

komunitate-bizitzari garrantzi handiagoa ematen dion hori. % 39,2k diote, gainera, asko edo 

dezente laguntzen diotela elkarri; hau da, inkestari erantzun diotenen 10 pertsonatik ia 4k 

diote auzo-sare zabala dagoela. Portzentaje hori are handiagoa da adinekoen artean. 

Auzokoak eta dendariak 
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  Batere ez Gutxi Nahiko Dezente Asko ED / EDE 

Ezagutzen ditu auzokoak 1,0 5,3 19,2 40,9 27,2 6,5 

Laguntzen diote elkarri 

auzokoek 7,5 18,7 31,7 28,9 10,4 2,7 

Ezagutzen ditu dendariak  2,9 8,6 26,5 43,5 15,7 2,7 

Laguntzen diote egoera 

zehatzetan 8,8 15,6 31,4 29,8 8,1 6,2 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Topaketetan aipatu zen antzinako zerbait balitz bezala ikusten dituztela bizitza osorako ziren 

eta auzokoek elkar ezagutzen zuten auzoteriak. Arazoa konpontzeko, Euskadi Lagunkoia 

ekimenaren barruan, auzokoek elkarri laguntzea eta elkarrekin harremana izatea sustatzen 

duten programak jarri dira martxan; azken batean, udalerriko gizarte-sarea sustatzen duten 

programak. 

Hauek dira auzokoen sarea ahultzearen arrazoietako batzuk: eraikinen diseinua, etxebizitza 

asko eta gune komun gutxi dituzten eremu handiak; auzo berrien diseinua, aire zabaleko 

espazioak ez baitira bizitzeko egokiak, etxebizitzak soilik baitaude eta ez baitago dendarik; eta 

gaur egungo gizarteen joera, gero eta inpertsonalagoak bihurtzekoa eta, aldi berean, banakoan 

gero eta arreta handiagoa jartzekoa (Barrio et al., 2009). 

Auzo lagunkoiek kontuan izan behar dituzte auzokoen sarearen aldeko alderdi guztiak. Bizitegi-

bereizketa murrizteko asmoz, adin guztietarako eta familia-talde desberdinetarako etxebizitzak 

diseinatu behar dira, auzokoen arteko harremanak sustatzen dituzten eremu komunitarioak 

jarri, eta etxeak, dendak eta berdeguneak nahasi eta elkarbizitza ahalbidetzen duten auzo 

«mistoak» sortu. 

Bestalde, gogoan izan behar da laguntza informaleko sareek (tartean familiak eta auzokoek) 

lotura sendo eta egonkorrak sortzen dituztela. Hala ere, inor ez da gogoratzen laguntza-sare 

horietaz zer gizarte-baliabide erabili diren eta erabilgarri dauden kontabilizatzerakoan. 

Topaketen bidez, sare horien garrantzia nabarmendu nahi da, eta merezi duten gizarte-balioa 

aitortu nahi zaie. Aintzatespen publikoa tresna ona da era horretako sareak sustatzeko eta 

biziberritzeko. 

Esan dugun bezala, adinekoen bizitzako beste laguntza oso garrantzitsu bat dendariak dira. 

Adinekoek egunero erabiltzen dituzten denda txikien jabeak eta bertako dendariak oso 

garrantzitsuak dira gizarte-harremanen esparruan. Establezimendu txiki horietara maiz joaten 

direnez, adiskidetasun-harremanak sortzen dira. Toki horiek beste pertsona batzuekin edo 

auzoko nahiz lagunekin topatzeko gune bihurtzen dira; jendearekin harremana izateko eta 

esperientziak eta informazioa partekatzeko leku; sozializatzeko eremu (Barrio et al., 2009). 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortan, pertsonen % 59,2k adierazi dute asko edo dezente 

ezagutzen dituztela establezimenduetako dendariak, jabeak eta langileak, batez ere adinekoek. 
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% 38k diote, gainera, dendari horiek laguntza ematen dietela egoera zehatzetan. Portzentaje 

hori handiagoa da adinekoen eta emakumeen kasuan. 

Dendariek adinekoekin duten harremana desberdina da, beste era bateko bezeroekin duten 

harremanarekin alderatuta. Adinekoak bezero leialak dira, ondo ezagutzen dituzte erosten 

dituzten produktuak, egunero erosten dute, eta arreta pertsonalizatua behar dute; hori dela 

eta, konfiantzazko harremana sortzen dute dendariarekin. Hurbileko tratua eskaintzen 

dietenez, establezimendu txikiak gustatzen zaizkie gehien adin handienekoei. Hiri eta 

udalerrietako eremu askotan, bereziki auzo berrietan, denda horiek desagertuz doaz, eta, 

haien ordez, azalera handiak ari dira nagusitzen, gehienetan hirigune eta etxebizitza-

guneetatik urrun. Eremu horietara iristeko, ibilgailua behar izaten da, horrek adineko gehienei 

dakarzkien eragozpen guztiekin. Adinekoek eta erosketak egunean zehar egin ditzaketen beste 

pertsona batzuek (edo garraio publikoaren zerbitzua iristen ez den tokietara joateko aukerarik 

ez dutenek) nahiago dituzte toki txikiak, zuzeneko tratua ematen dutenak, eta gustuko dute 

dendarien aholkua entzutea (Barrio et al., 2009). 

Proiektu honen barruan Establezimendu lagunkoiak programa martxan jartzearen helburua da 

establezimenduen jabeei eta arduradunei bezeroarentzako arreta hobetzeko gakoak ematea, 

batez ere adineko bezeroei dagokienez. 

Udalerri askotan ikusi bezala, topaketetan ere nabarmendu zen pixkanaka ixten ari direla 

denda txikiak, eta horrek eragin zuzena du pertsonen eguneroko bizitzan. Eguneroko 

erosketetan (hau da, denda berberetara joatea, ordu eta egun berberetan), dendaren batek 

ixtea eragozpen handia da. Azken urteotan, denda txiki askok itxi egin dutenez eta haien 

kopuruak behera egin duenez, hirigunera, beste udalerri batzuetara edo azalera handietara 

joan behar da, eta horrek beste arazo batzuk ditu. Azalera handi horiek mugak izan ditzakete, 

batez ere haietara iristeko eta inor ez ezagutzeko, baina beste abantaila batzuk ere badituzte, 

adibidez, erosketa etxera eramateko zerbitzua, talde zehatzentzako deskontuak edo elikagai 

osasungarrien sailak. 

Erosketa etxera eramateko zerbitzua funtsezkoa da dendak lagunkoiak izan daitezen. 

Topaketetan argi geratu zen ia ez dagoela erosketak etxera eramateko zerbitzurik hurbileko 

dendetan. Denda txiki batzuek ekartzen dute erosketa etxera, baina beti modu ez 

formalizatuan, ez baita zerbitzu bat, baizik eta eskatu egin behar den «mesede» gisa. Hori dela 

eta, jende askok ez du eskatzen. Denda txikiek zerbitzu hori modu formalean eskaintzea 

proposatu da. 

Hurbileko dendariek adinekoekin duten harremanaren beste alderdi garrantzitsu batek, 

gainera, balio erantsia du, adinekoaren osasunaren kontrol-sarea osatzen baitute. Egunero 

ikusten dutenez adinekoa, osasunean zer aldaketa izaten dituen ikusten dute, eta konturatzen 

dira denboraldi batez etortzen ez bada. Gune horiek sozializatzeko balio dutela ikusita, 

Administrazioak erabil lezake merkataritza tradizionalaren inguruan sortutako gizarte-sarea 

isolamendu-kasu larriak, baliabide-beharrak, etab. hautemateko (Barrio et al., 2009). 
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Halaber, udalerriak adinekoei eskaintzen dizkien aukerei buruzko informazioa emateko gune 

gisa ere erabil litezke hurbileko dendak, eta sustatu egin behar litzateke eguneroko bizitzako 

eremuen inguruan sortutako komunikazio-bide hori. 

Alderdi horiek guztiak Euskadi Lagunkoia ekimenaren barruan martxan jarri den 

«Establezimendu lagunkoia» programan jasota daude. 

Alderdi positiboak 

 Auzokoek elkarri laguntzeko sare garrantzitsua egotea. 

 Denda txikiak erabiltzea beste pertsona batzuekin harremanetan egoteko. 

 Adinekoen eta dendarien artean leialtasun- eta konfiantza-harremana sortzea. 

 Dendariak asko edo dezente ezagutzea. 

Alderdi negatiboak 

 Auzokoekiko harremana galtzea. 

 Denda txikiak ixtea eta haien kopurua jaistea. 

 Erosketa etxera eramateko zerbitzua «mesede» gisa ikustea, eta ez zerbitzu gisa. 

Hobetzeko proposamenak 

 Auzokoen sarea sustatzea eta agerian jartzea. 

 Etxebizitzetatik hurbil denda txikiak jar daitezen sustatzea. 

 Talde horren aukerak aprobetxatzea: informazio-gunea, arrisku-egoerak 

kontrolatzeko eta hautemateko agenteak. 

 «Establezimendu lagunkoia» programa bultzatzea. 
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5. HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA ENPLEGUA 

Gizarte-partaidetza eta -laguntza oso lotuta daude bizi-ziklo osoan osasun ona eta ongizatea 

izatearekin. Aisialdiko jarduera komunitarioetan, jarduera sozial, kultural eta espiritualetan eta 

familia-jardueretan parte hartuta, adinekoek gaitasunak lantzen jarraitzen dute, errespetua 

eta estimua jasotzen dute, eta laguntza- edo zaintza-harremanak mantentzen edo sortzen 

dituzte. Horretaz gain, gizarte-integrazioa sustatzen du, eta funtsezkoa da informatuta egoteko 

(OME, 2007: 41). 

Partaidetza gizarte-dinamikaren ezinbesteko elementu bihurtzen ari da, bai sistema 

makrosozialetan, bai oinarri mikrosozialagoetan. Parte hartzeak gizarte-egiturako maila 

guztietan du eragina, bereziki biztanleriaren piramidearen gailurrean (IMSERSO, 2008: 15). 

Azken urteotan, adinekoen gizarte-partaidetza sustatu dute hainbat erakundek. Adinekoek 

egituran pisu demografiko handia dutenez, partaidetza handia izan behar dute gizarte-

sistemako bizitza aktiboan. 

BOLUNTARIOAK 

EAEko boluntarioei buruzko azterlana (2013) ikerketako datuen arabera, boluntarioak euskal 

biztanleen % 8,6 inguru dira; hau da, gutxi gorabehera 157.493 pertsona inguru. Adinaren 

arabera, boluntario guztien % 56,3k 50 urte baino gehiago dituzte. Biztanle guztiei dagokienez, 

adinaren arabera, 50 eta 64 urte bitartekoen % 8,9k eta 65 urteko eta gehiagoko % 5,5ek parte 

hartzen dute boluntario gisa; hau da, guztira, 50 urteko eta gehiagoko 60.906 pertsonak. 

Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko bizi-baldintzei buruzko ikerketa (2014) dokumentuan 

jasotako informazioaren arabera, 55 urteko eta gehiagoko pertsonen % 18,7k parte hartzen 

dute boluntario-lanetan hainbat motatako erakundeetan, besteak beste, hauetan: gizarte-

zerbitzuak eta komunitaterako zerbitzuak (adib.: adinekoei, gazteei, ezintasuna duten 

pertsonei eta premia bereziak dituzten beste talde batzuei laguntzen dieten erakundeak); 

hezkuntza-elkarteak, kulturalak, kiroletakoak edo profesionalak, gastronomikoak, 

abesbatzenak eta literaturakoak; gizarte-mugimenduak (adib.: ingurumena, giza eskubideak) 

edo ongintzakoak (funts-bilketa, kanpainak); alderdi politikoak, sindikatuak; auzo-elkarteak; 

parrokia-taldeak (adib.: katekesia, kofradiak), etab. Honela banatzen dira portzentajeak: % 5,2k 

gizarte-elkarteetan egiten du lan; % 6,9k, elkarteetan; % 3,9k, gizarte-mugimenduetan; % 2,0k, 

alderdi politikoetan edo sindikatuetan; % 4,5, auzo-elkarteetan; eta % 4,1ek, parrokia-

taldeetan. Gizonek, batez ere, elkarteetan eta alderdi politikoetan parte hartzen dute, eta 

emakumeek, berriz, gizarte-zerbitzuetan, komunitatean eta talde parrokialetan. Hortaz, esan 

dezakegu gizonezko boluntarioak batez ere aisialdiko eremuan eta eremu politikoan aritzen 

direla, eta emakumeak, berriz, laguntzakoan eta erlijiosoan. 
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Gizarte-partaidetzako jarduerak egiten dituzten pertsonen portzentajea, 2014 

 

Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako informazioa aurrekoaren antzekoa da; horrela, 

elkarrizketatutako pertsonen % 20,1ek asko edo dezente parte hartzen du boluntario gisa. 

Adinekoak eta gizonak dira nagusi. Kontuan izan behar da inkestan parte hartu dutenetako 

askok era horretako ekimenetan parte hartzen dutela; hortaz, gainordezkatuta egongo lirateke 

lagin osoan. 

Gizarte- eta herri-partaidetza 

 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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Gizarte- eta herri-partaidetza 

  Batere ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Boluntario gisa aritzen da 
40,9 21,8 14,8 12,3 6,6 3,6 

Elkarteren bateko kidea da 38,2 20,5 14,9 15,0 7,5 3,9 

Gehiago parte hartu nahi 

luke udalerriko herri-

jardueretan 9,9 16,1 38,6 22,2 6,9 6,3 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Inkestan jasotako beste alderdi bat da hari erantzun diotenen ia % 30ek adierazi dutela 

gehiago parte hartu nahi luketela udalerriko herri-jardueretan. Euskadi Lagunkoia ekimenaren 

barruan martxan jarri nahi diren programetako batzuen helburua da orain arte partaidetza 

txikia duten pertsonak eta taldeak mobilizatzea, udalerria hobetzen lagun dezaketen 

jardueretan parte har dezaten, besteak beste, «Nire auzoa maite dut» edo «Denboraren 

bankua» programak. 

Nahiz eta boluntario-jardueretan dabiltzala dioten pertsonen kopurua handia izan, oraindik 

pertsona askok ez dute ezertan parte hartzen (% 40,9). Boluntario gisa ez aritzearen 

arrazoietako bat da lehen aipatu dugun familia-laguntzako sare garrantzitsua egotea. 

Topaketetan aipatu zenez, askotan, familiako beharrei erantzuten lagundu behar denez, ezin 

da aritu boluntario gisa. Bilobak zaintzen dituzte adinekoek, edo beste motaren bateko familia-

laguntza ematen dute, eta ez dute parte hartzen era horretako elkarteetan, ez dutelako 

denborarik. 

Hona hemen era horretako jardueretan parte hartzeko interes nagusietako batzuk: zaletasun 

bera duten pertsonekin egoteko aukera ematen dieten programak (% 34,1); eguneroko 

bizitzako zereginetan auzokoek elkarri laguntzeko ekimenak, adibidez, Denboraren bankua 

(% 28,7); eta bisitariei hiria/herria edo monumentuak edo museoak erakusteko programak 

(% 26,7) (Barrio, 2015). 
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Gizarte- eta boluntario-programetan parte hartu nahi duten 55 urteko eta gehiagoko 

pertsonak 

 
Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

 

Alderdi positiboak 

 Jende asko aritzea boluntario gisa. 

 Hainbat motatako programetan parte hartzeko interesa izatea. 

Alderdi negatiboak 

 Beti pertsona berberek parte hartzea era horretako ekimenetan. 

 Familiari lagundu behar diotelako, ezin parte hartu ahal izatea boluntario-jardueretan. 

Hobetzeko proposamenak 

 Zenbait programa martxan jartzea, besteak beste, «Nire auzoa maite dut» eta 

«Denboraren bankua», gutxi parte hartzen duten pertsonak mobilizatzeko. 

ELKARTEAK 

Gizartean parte hartzeko beste modu bat elkarteetako kide izatea da; euskal gizartean, 

gainera, oso zabalduta dago. Pertsonen % 22,5ek diote elkarteren bateko kide direla. Kopuru 

hori are handiagoa da 65 urtetik gorakoen eta gizonen artean. Bai boluntario-lanetan, bai 

elkarteetan, gizonak eta adinekoak dira nagusi, argi eta garbi. Batetik, etxetik kanpoko aisialdi-

jarduera bat da, eta halakoetan beti dira nagusi gizonak; eta, bestetik, zahartze aktiboaren 

esparruan sustatutako jarduerak dira. 

70eko hamarkadan, mobilizazio soziopolitiko handia izan zen, eta garrantzi handia hartu zuten 

herri-mugimenduek. Gaur egungo adinekoek 20 eta 40 urte bitartean zuten. Urte haietan, 

gorantz egin zuen herri-partaidetzak; hala, protagonista izatera pasatu zen, aurreko urteetan 

ukatu egin baitzen. Toki guztietan parte hartzen zen: fabrikan, eskolan, unibertsitatean, 

auzoetan, etab. Urte haietan gorantz zihoan elkarte-mugimenduaren buruak gaur egun 65 urte 
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baino gehiago dituztenak dira. Pertsona horiek lotura handia dute oraindik ere auzo, herri edo 

hirietako elkarteekin (Barrio et al., 2015). 

Aspaldi honetan, elkarteetako kideak zahartuz doaz. Arazoak izan dira zuzendari-postuak 

betetzeko, ez baita aurkitu ordezkorik belaunaldi berrietan. Gaur egun, badirudi belaunaldi 

gazteenak hasi direla era horretako herri-mugimenduetan parte hartzen, dauden beharrak 

arintzeko; hori dela eta, uztatu egin nahi dira belaunaldi berriak, komunitatea hobetzeko 

interesak eta laguntzeko modu horiek ezagutzen dituzten adinekoak. Zenbait ekimen jada ari 

dira fruitua ematen, besteak beste, Elikagaien bankua, edo STOP Desahucios plataforma. 

Garrantzitsua da belaunaldi guztientzat erakargarriak diren komunitatearen aldeko programak 

martxan jartzea; programa horietan, adinak ezin du izan bereizlea edo baztertzailea, eta, 

besterik gabe, interes eta helburu komunak partekatuko dira. 

Elkarteak funtsezko tresna dira adinekoek parte hartzeko. Partaidetza-bide guztien artean, 

elkarteek ere badute lekua, era guztietakoek. Horrela, berrelikatu egiten dira elkarteak, bi 

arrazoirengatik: batetik, elkarteek aukera asko eskaintzen dizkietelako adinekoei; eta, bestetik, 

elkarte zehatzak sortzen direlako (IMSERSO, 2008). 

«Erretiratuen etxea» da erreferentziako elkarte mota. Etengabeko eztabaidagai izan da, hitza 

ustez «antzinakoa» delako, edo zahar-etxeak gogorarazten dizkigulako. Laguntzari, elkar 

ulertzeari eta «senideekin egoteari» lotutako irudiak dakartza gogora. Haren «elkarte» 

zentzuak toki berean biltzen ditu banako batzuk (bazkideak), interes komunekoak diren 

jarduerak gara ditzaten. Toki horiek sustatzen dituzten alderdi positiboen artean, 

nabarmentzekoa da gizarte-harremanak eta era guztietako lankidetza-sareak sustatzen 

dituztela, besterik gabe ondo pasatzeko (karta-jokoan aritzea) edo oinarrizko premiei 

erantzuteko (baliabide gutxi dituzten pertsonentzako jatetxe gisa). Era berean, boluntario-lana 

edo aisialdiko jarduera zehatzak sustatzeko eta haiei buruzko informazioa emateko tokiak ere 

badira (Barrio et al., 2009). 

Topaketetan parte hartu zuten pertsona gehienek diote, lagunek esanda edo lagunei entzunda, 

badakitela zer aukera eskaintzen dituen erretiratuen etxeak. Bertara joaten direnek beste 

batzuei ezagutarazten diete tokia, eta, horrela, handitu egiten da bazkide kopurua. 

Partaidetzak partaidetza dakar, nahiz eta itxuraz bi errealitate sortzen ari diren, jarduera 

zehatz batera soilik joaten diren pertsonena (gazteagoak) eta laguntzera ere joaten direnena. 

Toki horiek badute, ordea, estigma bat, eta, hori dela eta, adineko askori ez zaizkie gustatzen, 

beharbada «zaharren kontua» dela uste dutelako. Adineko batzuek nahiago izaten dute 

bestelako gizarte-jardueretan parte hartu, adin-tarteek mugatutako inguruneetatik kanpo 

(Barrio et al., 2009). Euskadi Lagunkoia proiektuak proposatutako programa batzuen helburua 

da adin eta interes-arlo guztietako pertsonak asmo komun baten pean sartzea. 

Hala eta guztiz ere, onartu beharra dago toki horiek aukera asko eskaintzen dituztela: sareen 

garapena, parte hartzeko aukerak, prestakuntza, aisia, kultura, informazioa, etab. Gizarte-

zerbitzuek toki horiek sustatzen laguntzera bideratu behar lukete beren ahalegina; horrela, 

jarduera gehiago antolatzen lagundu behar liekete, guneak dinamizatzen (parte hartzeko 
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aukerak areagotzeko) eta, bereziki, era guztietako adinekoentzat erakargarriagoak diren 

topagune bihurtzen (Barrio et al., 2009). 

Gizarte-partaidetza sustatzea, esparru guztietan (herritarrak, boluntarioak edo laguntza 

informala), oso garrantzitsua da gizarteak garatzeko. Biztanleria-talde guztiek hartu behar dute 

parte zeregin horietan, baina, bereziki, adinekoek, denbora gehiago dutelako libre eta ezin 

eskertuzko gaitasunak dituztelako, bizitzan izandako esperientziari esker. Adinekoak 

nahitaezko eta beharrezko gizarte-baliabidea dira (Barrio et al., 2015). 

Udalerrietako batzuetan egindako herri-topaketetan, udalerriko bizitza publikoan parte 

hartzeko bitarteko batzuk aurkeztu ziren, besteak beste, «auzo-bilerak» eta «kexa eta 

iradokizunen zerbitzua». Hala ere, erakundeek gardentasun handiagoz jokatzea eskatu da, 

baita herritarren benetako partaidetza-maila hobetzea ere. 

Alderdi positiboak 

 Jende askok parte hartzea elkarteetan, batez ere adinekoek. 

 «Erretiratuen etxeak» oso ondo baloratuta egotea. 

Alderdi negatiboak 

 Elkarteetan ia ez egotea belaunaldi-aldaketa. 

 Erretiratuen etxeei lotutako estereotipo negatiboak egotea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Erretiratuen etxeetako jarduerak adin guztietako pertsonei zabaltzea. 

 Elkarteen arteko elkarrizketa eta lankidetza ahalbidetzen dituen sarea sortzea. 

 Erakundeek gardentasun handiagoz jokatzea. 

 Herritarren benetako partaidetza hobetzea. 

AISIALDIA 

Gaur egungo gizartean, aisialdiak oinarrizko aldaketak izan ditu antolaketari dagokionez, eta 

garrantzitsuagoa bihurtu da herritarrentzat. Pertsona batzuek 65 urte baino gehiago dituzte, 

eta adin handienekoek bizitzan zehar ezin izan dute erabaki zer egin aisialdian, eguneroko 

bizitzari aurre egin beharra zegoelako. Bizimodu horrek haien errealitatea mugatu du, eta 

zahartzarora iritsita, askotan, ez dute gaitasunik aisialdiaz gozatzeko. Gaur egun nagusi den 

aisialdiaren kultura oso urrun dago pertsona horiek bizi izan duten errealitatetik (Barrio, 2007). 

Adinekoen belaunaldi berriek ez dute zerikusirik aurrekoekin. Heziketa-maila handiagoa dute, 

bizitzan zehar aisialdiaz gozatu ahal izan dute, teknologia berrien booma bizi izan dute, eta, 

emakumeen kasuan, lan-merkatuan sartu dira. Alderdi horiek guztien ondorioz, beste era 

batera ikusten dute mundua, eta era batera gozatzen dute aisialdiaz zahartzaroan (Barrio et 

al., 2015). 

Oro har, esan daiteke giza autoerrealizaziorako garrantzitsua denean duela zentzua aisialdiak 

(Weber, 1969: 212). Aisialdia ondo erabiltzeak eragin zuzena du pertsonen bizi-kalitatean. 

Horrek garrantzi berezia du adinekoentzat, lan-jarduera edo amatasunaren/aitatasunaren 

ondoriozko erantzukizunak desagertu edo txikitzean aisialdi gehiago baitute. Kasu horietan, 
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aisialdian egiten dituen jarduerek ematen dizkiote subjektuari erreferentzia eta esanahi 

berriak. Horren harira, aisialdiko jardueren bidez bizimodu aktiboa izateak, menpekotasuna 

saihesten ez ezik, zahartze atsegina izaten ere laguntzen du, bai kuantitatiboki, bai 

kualitatiboki, eta bizipoza areagotzen du, ongizate fisiko, psikologiko eta sozial gisa ulertua 

(EDE fundazioa, 2013). 

BBI+55 (2014) azterlaneko datuen arabera, nabarmentzekoa da ia adineko guztiek egiten 

dituztela jarduera sedentarioak, besteak beste, hauek: irakurtzea, irratia entzutea, edo 

telebista ikustea. Jarduera horien alderdi positibo bat da, hedabideak kontsumitzen dituzten 

biztanle guztientzat (adina, sexua, gizarte-klasea edo haien maila adierazten duen beste 

edozein alderdi kontuan hartu gabe), aukeratzen duten egunkariak, telebista-kateak edo irrati-

kateak bizi diren munduko partaide sentiarazi behar dituela nagusiki; alegia, bakarrik ez 

daudela ohartarazi, eta komunitatearen parte eta kide aktibo direla (García, 2005). 

Biztanle gehien biltzen dituen bigarren jarduera multzoa jarduera fisikoei lotutakoa da (ariketa 

egitea, paseatzea, mendira joatea, kirolen bat egitea, etab.). EAEko 55 urteko eta gehiagoko 

biztanleen % 87,1ek egiten ditu halako jarduerak; hau da, adin horietako biztanle gehienek 

egiten dute ariketa fisikoa. Jarduera horiek egiteak, forma fisikoa eta burukoa mantentzeaz 

gain, gaixotasunak saihesten ere laguntzen du. Horretaz gain, onura psikosozialak daude, 

besteak beste, jendearekin harremana izateko eta norberaren gorputza onartzeko aukera. 

Nahikoa ebidentzia zientifiko frogatu dago esateko ariketa fisikoa oso garrantzitsua dela 

osasuntsu egoteko, eta jarduera oso onuragarria dela zahartzaroan. Hain zuzen ere, OMEk 

garatutako zahartze aktiboaren paradigmako oinarrietako bat da (Agulló, 2001). 

Gizarte-bizitzako jarduera deitzen zaie gizarte-interakzioarekin zerikusia dutenak, besteak 

beste, hauek: bazkaltzera edo afaltzera ateratzea, lagunekin elkartzea, tabernara edo 

kafetegira joatea, dantza egitera joatea, adinekoen klub edo zentrora joatea, etab. Bestela 

esanda, beste pertsona batzuekin batera egiten diren eta helburu nagusi gisa interakzioa izatea 

duten aisialdiko jarduera guztiak dira. % 82,4k diote era horretako jarduerak egiten dituztela. 

Horrelako jardueretan, harreman sozialak dira funtsa. Pertsona batek dituen eta laguntza, 

maitasuna eta autoafirmazioa ematen dizkioten harremanen kantitateak eta kalitateak eragina 

dute pertsona horren gizarte-funtzionamenduan, eta, horretaz gain, zahartzaroan 

autoestimuari eusten ere laguntzen dute, baita galerak «arintzen» ere (Díaz-Veiga, 1987, in 

Yanguas Lezaun, 2006). 

BBI+55 (2014) azterlaneko datuei jarraikiz, 55 urteko eta gehiagoko 10 pertsonatik 6k bidaiak, 

ibilaldiak edo turismo-jarduerak egiten dituzte. Jarduera turistikoa nagusiki ohitura sozial bat 

da, eta, haren bidez, pertsonek bizitzako beharrei erantzuten diete. Jarduera horrek osagai 

nagusi bat baino gehiago ditu, esaterako: bizi diren ez beste toki batera joatea, aisialdiaz 

gozatzea, gauza berriak ezagutzea, ingurunea ikustea, esperientzia berriak izatea, aldi batez 

kanpoan izatea, beste kultura batzuetan murgiltzea, eta ekonomia ezagutzea. Era berean, 

esperientzia turistikoan badira gizarte-interakzioko prozesuak ere, jarduera turistikoak 

turistengan edo bertakoengan duen eraginaren ondorioz (Marín, 2006). 

Ospakizun erlijiosoetara joatea aisialdiko jardueratzat jotzen da, etxetik irtetea eta beste 

pertsona batzuekin harremana izatea baitakar. Adin handiagoko belaunaldien eta emakumeen 



 

 

93 

 

artean, oso garrantzitsua da, eta izan da (Barrio et al., 2015). Biztanleen % 55ek egiten dute 

jarduera hori. 

Bestalde, % 45ek diote etxeko aisiako jarduerak egiten dituztela, besteak beste, baratzea edo 

lorategia zaintzea, eskulanak egitea, brikolaje-lanak egitea, puntua edo kakorratz-lana egitea, 

etab. Zeregin horiek guztiek lotura dute, nolabait, lanarekin eta etxeko bizitzarekin. 

Kultura-jardueren artean, hauek daude: zinemara edo antzokira joatea, erakusketetara joatea, 

hitzaldietara joatea, etab. % 46,4k diote egiten dituztela horrelako jarduerak. Ezaugarri 

sozialen eta bizitzako historiaren arabera daude ohitura kulturalak. Heziketa-mailak, estatus 

ekonomiko eta sozialak eta bizitza osoan zehar hartutako ohiturek eragin zuzena dute egungo 

kultura-kontsumoan (Barrio et al., 2011). 

Aisialdiko jarduerak egiten dituzten 55 urteko eta gehiagoko pertsonen portzentajeak, 

jarduera motaren arabera, 2014 

 
Iturria: (Barrio, E.; Mayora, O.; Sancho, M.): Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko 

ikerketa, 2014. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 2015 

Beste datu aipagarri bat da 55 urteko eta gehiagoko pertsonen % 36,8k erabili dutela Internet 

azken urtean. Adinekoek gero eta gehiago erabiltzen dituzte teknologia berriak eguneroko 

bizitzan, eta horrek hobetu egiten du haien bizi-kalitatea, osasuna eta autonomia. 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek (IKT), gainera, lanean eta komunitatean 

aktibo egoten laguntzen diete adinekoei, ingurunean parte hartzeko aukera ematen baitiete. 

Azken urteotan, administrazio publikoek IKTen erabilera sustatzeko egin dituzten kanpainetan 

berariaz sartu da adin handieneko biztanleria-taldea, onura asko jaso baititzake (Barrio et al., 

2015). 

Aurreko atalean aztertu ditugu gizarte-partaidetzako jarduerak. Hala ere, aipatu beharra dago 

jarduera horietan dagoela jende gutxien, hezkuntza-jarduerekin batera. 

Hezkuntza-jarduerei dagokienez, 55 urteko eta gehiagoko pertsonen % 12,9k egin dute 

ikastaroren bat, unibertsitatean izan dira, eskoletara joan dira, etab. Hezkuntza, etengabeko 
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ikaskuntza edo ezagutzak eta jarrerak bereganatzea oso garrantzitsua da pertsonak gara 

daitezen eta gizartean parte har dezaten (EDE fundazioa, 2013). Azken urteotan, nabarmen 

hazi da adin handieneko taldeari zuzendutako prestakuntza-eskaintza (alfabetatze-ikastaroak 

eta -tailerrak, teknologia berrien inguruko prestakuntza, hainbat gairi buruzko ikastaroak eta 

tailerrak, adinekoentzako unibertsitate-programak, etab.). Horri guztiari esker, pertsonek 

zahartze aktiboa izatea lortzen da, baita adinekoek gizartean parte hartzea ere (EDE fundazioa, 

2013). Hala ere, oso adineko gutxik parte hartzen dute hezkuntza-jardueretan. 

Lagunkoitasunari buruzko inkestak beste datu garrantzitsu bat ematen digu. Inkestari erantzun 

diotenen % 35en iritziz, aisialdiko jarduera ugari eskaintzen dira beraien udalerrietan; beraz, 

oso alderdi positiboa da hori. % 38k diote aisiako jarduera horiek, gainera, arrazoizko prezioa 

dutela. Eta % 60,2rentzat, jarduera horiek egiteko tokiak (erretiratuen elkartea, kultura-

zentroak, antzokiak, kiroldegiak, etab.) oso edo dezente ondo kokatuta daude. Hortaz, oro har, 

pertzepzio ona dago aisialdiko ohiturekin erlazionatutako alderdien inguruan. Inkestari 

erantzun dioten adinekoei dagokienez, portzentaje handiagoak lortu zituzten galdera horiei 

erantzutean. Bestela esanda: era guztietako jarduerak daudela uste dute, gazteagoek baino 

gehiago. Gehiagok uste dute arrazoizko prezioa dutela, eta jarduerak egiteko tokiak ondo 

kokatuta daudela. 

Aisialdia 

 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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Aisialdia 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Aisialdiko jarduera ugari 

daude 7,6 22,3 33,5 25,3 7,2 4,0 

Aisialdiko jarduerek 

arrazoizko prezioak dituzte 6,7 17,8 35,7 29,0 6,3 4,5 

Aisialdiko eta denbora libreko 

tokiak ondo kokatuta daude 2,6 7,4 26,6 46,1 14,1 3,2 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Etxean aisialdiaz gozatzeko aukeretatik harantz, gaur egungo aisiak diruari lotuta dago 

nabarmen. Aisia horretan, dirua elementu bereizlea da, eta, azken batean, baztertzailea. 

Aisiako ia edozein jarduerak du kostu ekonomiko bat, eta kostu hori gehiegizkoa izan daiteke 

errenta txikiak dituzten pertsonentzat. Gaur egungo aisiaren beste elementu bereizle bat 

jardueren kostua ordaintzeko teknologia berriak erabiltzearena da. Adibidez, sarrerak erosteko 

(zinemarako, antzokirako edo kirol-ikuskizun baterako), bidaia bat egiteko, etab., gero eta 

beharrezkoagoa da teknologiak erabiltzea. Aisia kontsumitzeko Internetek eskaintzen dituen 

aukerek arazoak sor diezazkiekete teknologia hori hain erraz erabili ezin dutenei (Barrio et al., 

2009). 

Ezinbestekoa da oztopoak desagerraraztea, adinekoek kultura-jarduerez eta aisiako jarduerez 

goza dezaten; adinekoentzat espezifikoak diren aisia-programak sortu behar dira, baina, batez 

ere, ez da bereizi behar, eta udalerriak eskaintzen dituen aisiako jarduera guztietan sartu 

behar dira adinekoak, erabiltzaile potentzial gisa. 

Adinekoentzako aisiaz hitz egiten dugunean, badirudi adin bereko pertsonez betetako barruti 

batez ari garela. Erabiltzaile potentzial horiek sozietatea osatzen duten erabiltzaileen parte gisa 

integratzearen aldeko apustua egin behar litzateke. Ideia hori bat dator belaunaldien arteko 

programak garatzearekin. Programa horien bidez, gazteek eta adinekoek egiten duten 

bereizketa eta dauzkaten aurreiritziak desagerrarazi nahi dira, eta eremuak eta jarduerak 

parteka ditzaten lortu, elkar ezagutzeko eta berdintasun-baldintzetan komunikatzeko (Barrio 

et al., 2009). 

Bestalde, osasuna da aisiako jarduerez gozatzeko muga nagusia. Zahartze aktiboaren eta 

menpekotasunaren kontzeptuak polarizatu egin ohi dira gizarte-programetan. Aipatzekoa den 

eta taldeetan islatzen den alderdi bat da menpekotasun-egoeran dauden pertsona gutxik parte 

hartzen dutela aisiako jardueretan. Bistakoa da lotura estua dagoela ohitura horren eta 

menpekotasunaren artean, nahiz eta batzuetan zaila den jakitea zein den arrazoia eta zein 

ondorioa; izan ere, nahiz eta sedentarismoa desgaitasunen bat izateko arrisku-faktoretzat 

hartu izan den, egia da, baita ere, menpekotasuna dakarren gaixotasun kroniko batek gutxiago 

mugitzea eta eguneroko bizitzan sedentarismo handiagoa izatea eragin dezakeela. 
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Normalean, adinekoentzako programak bi segmentutan antolatzen dira, autonomia 

funtzionaleko mailen arabera mugatuak. Alde batetik, sustapen-jarduerak daude, eta, bestetik, 

laguntzakoak. Lehenengoen artean partaidetza eta aisiaren nozioa barnean hartzen dituzten 

ekimenak daude; nozio horiek oso gutxitan agertzen dira laguntza-jardueretan, hau da, 

adineko ahulei zuzendutakoetan. Egoera horiek guztiek agerian uzten dute badagoela egiteko 

bat: adineko ahulei ere zuzenduta dagoen partaidetzaren ikuspegia barnean hartzen duten 

eskemak eta ohiturak sortu behar dela (Pérez Salanova, 2003: 8). Urrats bat gehiago egin 

behar da adinekoentzako aisialdiko eskaintzan, eta menpekotasun-egoeran dauden pertsonak 

kontuan hartu, haiek subjektu gisa sartuta eta haien partaidetza sustatuta. Udalerriko gizarte-

langilearekin elkarlanean aritzea proposatzen da, egoera horretan dauden pertsonak eta haien 

interesak identifikatzeko, eta, horrela, premia horri erantzungo dion programaren bat 

diseinatzeko eta martxan jartzeko (Barrio, 2007). 

Era berean, «adineko gazteak» ere sartu behar dira, haien egoeretara egokitutako jardueretan. 

Talde hori langileen eta erretiratu zaharragoen artean dago; beren burua langileekin 

identifikatzen dute, eta baztertu egiten dituzte erretiratu zaharragoen jarduerak, gizarteak 

estigmatizatu egin ditzakeelakoan, eta bat-batean zahartuko direlakoan: lanean bezala, 

jarduerak subjektua «egiten» du. Hortaz, aisialdiko eskaintza zabaldu behar da, eta belaunaldi 

guztietako pertsonak barnean hartu, nork berea aukera dezan, bizimoduaren eta interesen 

arabera. Adin jakin batera iristeak (kasu honetan, 65 urte) ez du esan nahi pertsonak, 

bizimoduak eta lehentasunak desagertu egiten direnik (Barrio et al., 2009). 

Alderdi positiboak 

 Aisialdiko jardueretan jende askok parte hartzea, batez ere ariketa fisikoari 

lotutakoetan. 

 Erretiratuen etxeek oso balorazio ona izatea. 

 Era guztietako jarduerak egotea. 

 Jardueren prezioa arrazoizkoa izatea. 

 Jarduerak egiteko erabiltzen diren tokiak ondo kokatuta egotea. 

Alderdi negatiboak 

 Aisialdiko jarduerez gozatzeko teknologiak erabiltzea, hori oztopoa delako IKTak asko 

erabiltzen ez dituztenentzat. 

 Aisialdiko toki batzuk (besteak beste, erretiratuen etxeak) bereizita egotea eta oso 

erakargarriak ez izatea adinekoen belaunaldi berrientzat. 

 Zahartze aktiboko programa gutxi egotea menpekotasun-egoeran daudenentzat. 

Hobetzeko proposamenak 

 Aisialdiko jarduerez gozatzeko bide bat baino gehiago izatea. 

 Aisialdirako guneak sustatzea, eta, bertan, eremuak adin guztietako pertsonekin 

partekatzea. 

 Aisiako eta zahartze aktiboko jarduerak sustatzea menpekotasun-egoeran edo egoera 

ahulean dauden pertsonentzat. 
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ENPLEGUA 

Munduko toki batzuetan, egoera ekonomikoaren ondorioz, adinekoek lan ordaindua egin 

behar izaten dute erretiroa hartzeko adina gainditu ondoren ere. Adinekoekin lagunkoiak diren 

komunitateek aukerak eskaini behar dituzte adinekoek komunitateari laguntzen jarrai dezaten, 

lan ordainduaren bidez edo borondatezko lanaren bidez, adinekoek zer nahi duten (OME, 

2002). 

OMEk horren harira egin dituen proposamenetako batzuk hauekin erlazionatuta daude: 

adinekoentzat egokiak diren lan-aukera malgu eta ordainduak sustatzea; langileak kontratatu, 

mantendu, sustatu eta gaitzerakoan adinagatik ez baztertzea; edo adinekoentzat dauden lan 

autonomoko aukerak babestea. 

Eustateko datuen arabera, 55 urteko eta gehiagoko biztanleen enplegu-tasa handitu egin da 

azken urteotan, bereziki emakumeena; horrela, 2011n, % 13,5ekoa zen, eta 2016ko lehenengo 

hiruhilekoan, berriz, % 17,9koa. 

EAEko 55 urteko eta gehiagoko biztanleen enplegu-tasa, sexuaren arabera 

 

Iturria: EUSTAT. Jardueraren araberako Biztanleriaren Inkesta 

Europako Batzordearen The 2015 Ageing Report txostenean (Zahartzeari buruzko txostena, 

2015) jasotako informazioaren arabera, 2013 eta 2060 bitartean 55 eta 64 urte bitarteko 

biztanle gehiago izango dira lan-merkatuan Europan; hain zuzen ere, 20 puntu haziko da adin 

horretako emakumeen jarduera-tasa, eta 10 puntu, berriz, gizonena (guztira, 15,8). Gainerako 

adin-kohorteekin alderatuta, kopuru horiek dira handienak. Aurreikuspenen arabera, 20 eta 64 

urte bitarteko pertsona guztien jarduera-tasa % 3,5 handituko da. 

Nahiz eta oraindik ez dagoen malgutasunik eta formula berritzailerik lanaren antolaketan, 

adinekoen jarduera-tasak gorantz doaz. 

Ez da egon adin handieneko biztanleak kontratatzeko eta mantentzeko politikarik; areago, 

erretiroen politikak aurreratu egin du lan-merkatutik irteteko adina. Errelebo- eta ordezkapen-
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kontratuek, zalantzarik gabe, eragin handia izan dute plantilletan adina kudeatzeak garrantzia 

galtzeko prozesuan. Jatorrian, formula horiek neurri koiuntural gisa eskaini ziren, krisialdian 

eta langabezia-tasa handiko garaietan gazteek lana lor zezaten, baina, denboraren poderioz, 

finkatuz eta errotuz joan ziren gizartean eta enpresetan. Horren ondorioz, barneratu egin da 

erretiro aurreratua hartzeko asmoa, eta bai enpresaburuen bai langileen interesek bat egin 

dute zaharragoen lan-bizitza laburtzearen alde. 

BBI+55 (2014) inkestako datuen arabera, erretiratuen % 34,3k diote gustura jarraituko zuketela 

lanean erretiroa hartu zutenean. Pertsona horientzat, erretiroa ez da izan beraien erabakia eta 

nahia. Baina erretiroa hartzeko adina handitzearekin ados nor dagoen galdetzean, % 8k soilik 

esan dute ados daudela. Gehienak (% 83,4) ez daude ados neurri horrekin. 

Pertsonaren intereseko lan-jardunaldia pentsio partzialarekin (eta ez erretiro-pentsioarekin) 

konbinatzeko aukerari dagokionez, portzentajeak handiagoak dira. 55 urteko eta gehiagoko 10 

pertsonatik ia 2 daude ados proposamen horrekin; hau da, belaunaldi gazteagoetako 

pertsonen % 24,5 eta bigarren mailako edo goi-mailako ikasketak dituzten 10 pertsonatik ia 3. 

Dirudienez, nahiz eta pertsonak, banaka, ados egon erretiroa hartzeko adina handitzearekin 

eta lanpostuan jarraitzearekin, era horretako neurriak sustatzeari buruz talde gisa galdetzen 

zaienean, gehienak kontra daude. Horrek garbi erakusten du egoera bakoitzeko norberaren 

erabakia arau estandarizatuen gainetik dagoela (Barrio et al., 2015). 

Alderdi positiboak 

 55 urteko eta gehiagoko biztanleen jarduera-tasak handitzea, bereziki emakumeena. 

Alderdi negatiboak 

 Lan-merkatuan jarraitu nahi duten adinekoei horretarako aukera ematen dieten 

programa gutxi egotea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Erretiroa hartzeko adina baduten baina lan-merkatuan jarraitu nahi duten pertsonei 

horretarako aukera eman dakien sustatzea. 
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6. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA 

Adinekoekiko eta zahartzaroarekiko jarrerek eta pertzepzioek eginkizun garrantzitsua dute 

herri lagunkoien eguneroko bizitzan, beste herritarrekin harremanetan jartzeko modua 

konfiguratzen dutelako eta eragin erabakigarria dutelako autopertzepzioan. Estereotipo eta 

aurrekontzepzio horiek haustea funtsezkoa da adinekoak udalerriko bizitza sozialean integratu 

ahal izateko (Barrio et al., 2009) 

Adinekoek elkarren kontrako jarrerak eta jokabideak dituzte. Askok uste dute errespetatzen, 

onartzen eta kontuan hartzen dituztela, baina beste batzuen iritziz, ez dituzte begirunez 

tratatzen, ez komunitatean, ez zerbitzuetan, ez familian. Gatazka horren arrazoia da gizartea 

eta jokabide-arauak aldakorrak direla, belaunaldien artean ez dagoela harremanik, eta, oro 

har, jendeak ez dakiela zer den zahartzea eta adinekoa izatea. Hainbat faktorek eginkizun 

garrantzitsua dute, besteak beste, kulturak, generoak, osasun-egoerak eta estatus 

ekonomikoak. Adinekoek gizarte-bizitzan eta bizitza zibiko eta ekonomikoan duten 

partaidetza-maila ere oso lotuta dago haien gizarteratze-mailarekin (OME, 2007: 47). 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako emaitzen arabera, laginaren % 64,4ren arabera, 

adinekoak errespetuz tratatzen dira. Topaketetan gertatu bezala, oro har denek uste dute 

tratua egokia dela. Topaketa horietan, gainera, gaia eztabaidatu zen, eta erakundeei ahalegina 

egiteko eskatu zitzaien, zahartzeari lotutako irudia aldatzeko eta adinekoak zahartze 

aktiboaren kontzeptuarekin lotzeko. Hortaz, komunikazio-kanpainetan gaur egungo adinekoen 

errealitatea islatzea eskatu da, oraindik egon litekeen gizarte-bazterkeria saihesteko. Horren 

harira dihardu Euskadi Lagunkoia ekimenaren barruan sortutako programa batek, hots, 

Legatua izenekoak. OMEk adierazi du nazioarteko jardunbide onenetako bat dela programa 

hori edadismoaren kontra. 

Udalerriko belaunaldien artean harremana egoteari dagokionez, % 35,6k diote oso edo 

dezente handia dela. Hala ere, taldeetan aipatu da itxuraz «bereizketa» dagoela auzo batetik 

bestera, auzo berrietan gazteak bizi ohi baitira, eta auzo zaharretan, berriz, adin handiagokoak. 

Hori da, beharbada, belaunaldien artean harreman txikiagoa egotearen arrazoietako bat. 

Topaketetan ere aipatu da gizarte garaikidean izaera indibidualista dela nagusi, eta gazteak eta 

adinekoak aldenduz joan direla. 
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Adinekoekiko errespetua eta belaunaldien arteko harremana 

 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Uste dute udalerrian 

errespetatzen direla 

adinekoak 1,8 7,1 24,6 50,6 13,7 2,2 

Badago harremana adin 

desberdinetako pertsonen 

artean 3,4 19,1 37,9 28,6 7,0 4,0 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Hainbat erakundek belaunaldien arteko ekimenak jarri dituzte martxan, belaunaldien arteko 

harreman-falta hori arintzeko. Euskadi Lagunkoia proiektuak alderdi hori ere landu nahi du, 

interes komunak dituzten adin guztietako pertsonei zuzendutako programak sustatuta; 

horrela, adin guztietarako lurralde bat eraikitzen jarraituko dugu, eta pertsona guztien bizi 

kalitatea handitu. 

Alderdi positiboak 

 Oro har pentsatzea adinekoak errespetuz tratatzen direla. 

Alderdi negatiboak 

 Zahartzearen irudia behar izatea. 

 Belaunaldien artean harremanik ez egotea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Zahartze aktiboaren irudia islatzen duten komunikazio-kanpainak egitea (adibidez, 

Legatua) 

 Adinekoei «tratu ona» ematearen aldeko kanpainak egitea. 

 Belaunaldien arteko programak sustatzea, eta adin guztiei zuzendutako programak 

nabarmentzea. 
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7. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA 

Zahartze aktiboa ahalbidetzeko, funtsezkoa da gertaerei eta pertsonei lotuta egotea, eta 

informazio egokia eta praktikoa jasotzea, bizitza nola administratu eta premia pertsonalei nola 

erantzun jakiteko. Etengabe aldatuz doazen informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 

tresna erabilgarriak dira, baina baita gizarte-bazterkeriako tresnak ere. Kontuan hartu gabe 

komunikatzeko zer aukera dauden eta zenbat informazio dagoen, beharrezkoa da informazio 

garrantzitsua bizkor egotea erabilgarri era guztietako gaitasun eta baliabideak dituzten 

adinekoentzat (OME, 2007). 

Udalerriko komunikazio-fluxuek onak, sendoak eta egonkorrak izan behar dute, eta 

informazioak egokia izan behar du, eta herritar guztiengana iritsi, bitarteko egokienak erabilita. 

Desinformazioak gizarte-bazterkeria eragin dezake. Baliabideen erabilera eta arlo guztietako 

partaidetza sustatzeko, funtsezkoa da pertsonek ondo ezagutzea lurraldeak eskaintzen dizkien 

aukera guztiak (Barrio et al., 2009). 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako datuen arabera, % 34,8k diote informazio asko edo 

dezente dutela udalerrian gertatzen denari buruz. Kopuru altu horrek erakundeen 

komunikazio-ahaleginak erakusten ditu. Hala ere, herritarren herenak diote ez dutela 

informaziorik, edo informazio gutxi dutela. 

Topaketetan parte hartu dutenek (nagusiki erretiratuen etxeetan bildutako taldeek) adierazi 

dute ondo ezagutzen dutela zer gertatzen den beraien udalerrian. Kontuan izan behar da 

pertsona horiek maiz erabiltzen dutela zerbitzu hori, baina profil zehatz bat dutela, eta profil 

hori ezin dela gainerako herritarrengana orokortu. Dena dela, esan behar da erretiratuen etxea 

toki ona dela informazioa zabaltzeko. 

Batzuetan, konplexua eta zaila izan daiteke herritarrei informazioa helaraztea. Herri-topaketak 

prestatzeko, udalek darabiltzaten komunikazio-formatu guztietara jo da, eta liburuxkak banatu 

dira. Zenbaitetan, zaila izan da jende asko erakartze, bereziki partaidetza-mugimenduren 

batekin zerikusirik ez duten «kaleko» pertsonak. Hortaz, ondoriozta dezakegu parte hartzeko 

aukera asko daudela, baina herritarrek ez dituztela ezagutzen; beraz, egindako ahaleginak 

ezerezean geratzen dira, eta parte hartzeko aukera asko galdu. 

Jende askok dio adinekoekin eta beste adin-tarte batzuetako pertsonekin komunikatzeko 

kanalik onena aurrez aurrekoa dela, ahoz eta zuzenean. Bide horrek du balorazio handiena, bai 

funtzionala delako, bai sinesgarria delako. Metodo tradizional eta oinarrizkoenetako bat da; 

fidagarriena da askorentzat, eta informazio-bide aberatsa da, adinekoentzat oso garrantzitsua 

delako tratu pertsonalizatua, zuzena eta humanoa (Barrio et al., 2009). 

Adin handieneko pertsonekin komunikatzeko beste kanal egoki bat telefonoa da. Etxe 

gehienetan dago telefonoa, eta elementu komun bat da. Gailu horrek ere tratua pertsonala eta 

zuzena izatea ahalbidetzen du. Hainbat azterlanen arabera, oso egokia da adinekoekin 

telefonoz harremanetan jartzea, batez ere bakarrik daudenean (horrela erakusten dute, 

besteak beste, telelaguntzako botoia sakatzean izandako hutsegiteek, zerbitzu horrek egiten 
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dituen deien portzentaje handi bat baitira). Hain zuzen ere, ohikoa da egoera ahulean dauden 

pertsonei «telefono bidez laguntzea», eta ez bakarrik adinekoei. Pertsona horiek gustuko dute, 

baita ere, posta arrunta, gutun pertsonalizatuak jasotzeko, baina belaunaldi gazteagoetako 

pertsonek ez hainbeste (Barrio et al., 2009). 

Komunikazioa 

 

  

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Uste dute informazio nahikoa 

dutela udalerrian gertatzen 

denari buruz 6,1 21,8 35,2 29,9 4,9 2,2 

Badakite zer zentro publikotan 

erabil daitekeen Internet doan 
15,5 17,5 21,0 30,6 12,0 3,3 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Adinekoekin harremanetan jartzeko, une oro komenigarriagotzat jotzen dira komunikazio bide 

eta modu tradizionalak, teknologia berriak baino. Oraindik ere adin handieneko oso pertsona 

gutxik erabiltzen dituzte informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak, nahiz eta 

esponentzialki handituz doan azken urteotan. 
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Etxeetan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeari eta era horretako 

ekipamendua izateari buruzko azken inkestako datuen arabera (INE, 2016), 65 eta 74 bitarteko 

biztanleen % 40,3k erabili dute Internet azken 3 hilabeteetan. Kopuru hori oso urrun dago oro 

har euskal biztanleei dagokionetik (alegia, % 84,8). Horrenbestez, oraindik ere arraila digital 

edo alde handia dago adinekoek teknologiak erabiltzeari edo haiek erabiltzeko aukera izateari 

dagokionez. Horrek garbi uzten du bide horiek ez direla batere eraginkorrak, eta baztertzaileak 

ere badirela. 

Hala ere, teknologia berriek dituzten abantailak ikusita, beharrezkoa da biztanleriaren sektore 

guztiei bermatzea informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien bidez jaso ahal 

izango dutela informazioa. Ideia ona da ordenagailuak erosteko eta Interneteko sarbidea 

jartzeko diru-laguntzak ematea eta gailuak erabiltzeko prestakuntza eskaintzea. 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortak dakartzan datuen arabera, inkestari erantzun 

diotenen % 42k badakite udalerriko zer tokitan erabil daitekeen Internet doan. Portzentaje 

hori apur bat handiagoa da inkestari erantzun diotenen adinekoen kasuan; horrek erakusten 

du talde horrek erabiltzen dituela era horretako tokiak. 

KZguneak Euskadiko udalerri guztietan daude, eta behar teknologikoei erantzuten saiatzen 

dira. Horretarako, adituak dituzte nahi dutenei ordenagailua eta Internet erabiltzen irakasteko 

eta halako kontuetan laguntzeko. Komunikazio-kanpainak martxan jartzea proposatu da, 

herritarren artean ezagutarazteko zer den KZgunea eta zertarako erabil daitekeen; adibide 

gisa, eguneroko lanak Interneten nola egiten diren erakuts daiteke, esaterako, sarrerak edo 

bidaia-txartelak erostea, hoteletan erreserbak egitea, etab. 

Komunikatzerakoan, bada beste arazo bat ere: mezua bera ez egokitzea hartzaile 

potentzialaren baldintzetara. Lagunkoia izan dadin, adinekoei zuzendutako komunikazioa 

hainbat egoeratara egokitu behar da (osasuna, hezkuntza-maila, egoera ekonomikoa, etab.), 

adinekoen taldea oso heterogeneoa baita. Une jakin batean entzuteko zailtasunak edo 

ikusteko arazoak izatea ezin da izan oztopo gaindiezin biztanle horiei informazio garrantzitsua 

helarazteko; bestela, baztertuta geratuko dira udalerriko bizitzan parte hartzetik (Barrio et al., 

2009). Hortaz, aurrekoari lotuta, beharrezkoa da informazio garrantzitsua helarazteko moduak 

adinekoen ezaugarrietara egokitzea; horrela, saihestu egingo dira, oro har, letra-tamaina 

txikiegia darabilten liburuxkak, mezu luzeegiak edo hizkera zaila. Edonola ere, berriro 

nabarmendu behar da zeinen garrantzitsua den komunikazio pertsonala (eta pertsonalizatua), 

humanoa, bide eraginkorrena delako adinekoei informazioa helarazteko, eta, horretaz gain, 

informazioak jakinarazten dien horretan parte har dezaten sustatzen laguntzen duelako. 

Alderdi positiboak 

 Informazio asko edo dezente dutela pentsatzea. 

 Erretiratuen etxea informazioa helarazteko toki ona izatea. 

 Oro har, Internet doan erabiltzeko aukera ematen duten tokiak ezagutzea. 

Alderdi negatiboak 

 Komunikatzeko aukera asko egotea, baina herritarrek ez ezagutzea. 

Hobetzeko proposamenak 
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 Ahozko transmisioa indartzea adinekoekin komunikatzean. 

 Komunikatzeko moduak adinekoen ezaugarrietara egokitzea (letra-tamaina egokia, 

mezu laburrak, hizkera erraza, etab.) 

 Komunikazio-kanpaina bat martxan jartzea, KZgunea eta haren erabilerak agerian 

uzteko. 
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8. GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK 

Lurralde bateko osasun-sistemak eta gizarte-zerbitzuek osatzen dute pertsonak osasuntsu eta 

independente izaten jarraitzeko laguntza-egitura formala. Baliabide horiek garatu, ezagutu, 

eskuragarri jarri eta erabiltzen badira, ondo funtzionatuko du udalerri lagunkoiak (OME, 2007). 

Inkestari erantzun dioten adin guztietako biztanleen artean (lagunkoitasunari buruzko galdera-

sorta), askok ez dute ezagutzen zer gizarte-baliabide dauden adinekoentzat. % 28,1ek soilik 

ezagutzen dute asko edo dezente etxez etxeko laguntza-zerbitzua, eta % 21,7k baino ez 

ezagutzen dute telelaguntza-zerbitzua. Egoitzen eta eguneko zentroen zerbitzua apur bat 

zabalduago dago; hain zuzen ere, % 31,5ek eta % 36,1ek, hurrenez hurren. Inkestari erantzun 

dioten adinekoen artean, gehiagok ezagutzen dituzte zerbitzu horiek. Hala ere, nahiz eta 

portzentajeek gora egin talde horietan, oraindik ere txikitzat jotzen dira, biztanleria-talde horri 

zuzendutako zerbitzuak direla kontuan hartuta. 

Topaketetan esan denez, herritarrek azaletik eta gutxi ezagutzen dituzte dauden gizarte-

baliabideak. Hori dela eta, gehiago eman behar dira ezagutzera, adinekoak ohar daitezen zer 

abantaila soziosanitario ekar diezazkieketen baliabide horiek. Horretarako, azokak edo 

ekitaldiak egitea proposatu dute, haietan informazio zehatzagoa jaso ahal izateko. 

Hala ere, baliabideak ezagutu ez arren, topaketetako parte-hartzaileek oso egoki ikusten dute 

era horretako baliabideak egotea. 

Zer gizarte-baliabide dauden eta non kokatuta dauden ezagutzea 

 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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Zer gizarte-baliabide dauden eta non kokatuta dauden ezagutzea 

 

Batere 

ez Gutxi Nahiko Dezente Asko 

ED / 

EDE 

Etxez etxeko laguntza-

zerbitzua 25,9 23,1 18,6 20,9 9,3 2,1 

Telelaguntza 32,9 24,7 15,2 15,4 9,4 2,4 

Eguneko zentroak 17,1 21,4 21,2 23,1 14,8 2,3 

Egoitzak 22,2 22,5 20,9 20,6 11,4 2,5 

Osasun-zentroa: kokapena 3,1 5,5 19,8 42,4 27,1 2,1 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

IMSERSOk etxez etxeko laguntza-zerbitzuari buruz emandako 2013ko abenduko datuen 

arabera (2015), EAEn 11.050 pertsonak erabiltzen dute; hau da, adineko guztien % 2,43. 

Erabiltzaileen batez besteko adina 81 urtekoa da, eta hilean, batez beste, 19,44 ordu 

eskaintzen zaizkio pertsona bakoitzari. 

Gizarte-ongizateari buruzko Udalmapeko datuen arabera, EAEko eguneko zentroen okupazio-

maila % 88,87koa da, lurraldez lurralde honela banatuta: Araba, % 91,63koa; Gipuzkoan, 

% 90,27koa; eta Bizkaian, % 86,85ekoa. Horrek esan nahi du era honetako zentroen okupazio-

tasa handia dela. 

Eguneko zentroen okupazio-maila 

(hirugarren adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak) (%) (2011) 

Eremua Balioa 

EAE 88,87 

Araba 91,63 

Bizkaia 86,85 

Gipuzkoa 90,27 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

 

EAEn, guztira 33 udalerrik dute % 100eko okupazio-maila; hain zuzen ere, udalerri hauek: 

Amurrio, Arraia-Maeztu, Asparrena, Barrika, Bergara, Bidania-Goiatz, Deba, Elgeta, Elgoibar, 

Ermua, Errezil, Gorliz, Harana/Valle de Arana, Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Iruña Oka/Iruña 

de Oca, Lasarte-Oria, Legazpi, Leioa, Mendaro, Mungia, Muskiz, Ordizia, Oñati, Portugalete, 

Sondika, Valdegovía/Gaubea, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zarautz, Zegama, Zigoitia eta 

Zumaia. 
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Eguneko zentroen okupazio-maila 

(hirugarren adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak) (%) (2011) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Eguneko zentroen estaldura-tasa 8,9koa da 65 urteko eta gehiagoko mila biztanleko. Tasa hori 

kalkulatzeko, kontuan hartu behar da eguneko zentroetan hirugarren adinekoentzat zenbat 

plaza dauden 65 urteko eta gehiagoko mila biztanleko. Gipuzkoak du estaldura-tasa handiena 

(11,34); ondoren, Arabak (9,61); eta, azkenik, Bizkaiak (7,27). 

Eguneko zentroek hirugarren adinekoentzat dauzkaten plazak 

(65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) (2011) 

Eremua Balioa 

EAE 8,9 

Araba 9,61 

Bizkaia 7,27 

Gipuzkoa 11,34 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

EAEko bost udalerri hauek dute eguneko zentroen estaldura-indize handiena: Bidania-Goiatz 

(130,43), Berastegi (119,05), Harana/Valle de Arana (105,77), Zigoitia (84,75) eta Dima (76,63). 
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Eguneko zentroek hirugarren adinekoentzat dauzkaten plazak 

 (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) (2011) 

 
Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Egoitzen okupazio-maila ere oso handia da. EAE, % 87,44koa da. Araban, % 92,83koa da; 

Gipuzkoan, % 92,81ekoa; eta Bizkaian, % 83,06koa. 

Egoitzen okupazio-maila (hirugarren adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak) (%) 

(2011) 

Eremua Balioa 

EAE 87,44 

Araba 92,83 

Bizkaia 83,06 

Gipuzkoa 92,81 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

EAEn, 22 udalerrik dute % 100eko okupazioa; hain zuzen ere, hauek: Alegría-Dulantzi, 

Arrasate/Mondragón, Artzentales, Campezo/Kanpezu, Galdames, Güeñes, Hondarribia, 

Ikaztegieta, Laguardia, Lanestosa, Legorreta, Meñaka, Mutriku, Ondarroa, Ribera Baja/Erribera 

Beitia, Sondika, Soraluze-Placencia de las Armas, Urkabustaiz, Valle de Trápaga-Trapagaran, 

Villabona eta Zigoitia. 
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Egoitzen okupazio-maila (hirugarren adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak) (%) 

(2011) 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Egoitzen estaldura-ratioa (hau da, udalerriko egoitzak hirugarren adinekoentzat daukan plaza 

kopurua, 65 urteko eta gehiagoko mila biztanleko) 45,77koa da EAEn. Batezbesteko hori 

zertxobait handiagoa da Araban (49,09) eta Bizkaian (47,5), eta zertxobait txikiagoa Gipuzkoan 

(41,92). 

Egoitzek hirugarren adinekoentzat dauzkaten plazak (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 

(2011) 

Eremua Balioa 

EAE 45,77 

Araba 48,09 

Bizkaia 47,5 

Gipuzkoa 41,92 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Udalerri hauek dute estaldura-maila handiena: Barrika (806,82), Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 

(780,22), Samaniego (623,38), Yécora/Iekora (529,41) eta Meñaka (483,87). 
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Egoitzek hirugarren adinekoentzat dauzkaten plazak (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 

(2011) 

 

Iturria: UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Saila 

eta EUSTAT. 

Topaketetan ostatu modu posibleei buruz hitz egiterakoan nabarmendu zen beharrezkoa zela 

beste era bateko ordezko ostatalekuak bultzatzea, bakarrik bizi diren edo menpekotasun-

egoera dauden pertsonen premiei erantzuteko. 

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortan osasun-zerbitzuen inguruan bildutako informazioak 

udalerrietako osasun-zerbitzuen kokapenarekin du zerikusia, zerbitzu horiek herritar askok 

ezagutzen baitituzte. Erantzunetan ikus daitekeenez, inkestari erantzun diotenetatik gehienek 

uste dute toki horiek ondo kokatuta daudela, % 69,5 pozik baitaude haien kokapenarekin. 

Zerbitzu hori irisgarria izatea funtsezkoa da lurraldea lagunkoia izan dadin. Ondo kokatuta 

dauden eta irisgarriak diren osasun-zerbitzuak izatea oso garrantzitsua da adinekoentzat 

(OME, 2007). 

Alderdi positiboak 

 Adinekoentzako eguneko zentroek eta egoitzek okupazio-maila handia izatea. 

 Osasun-zerbitzuak ondo kokatuta egotea. 

Alderdi negatiboak 

 Jende askok ez ezagutzea adinekoei zuzendutako zer gizarte-baliabide dauden (etxez 

etxeko laguntza-zerbitzua, eguneko zentroak, egoitzak). 

Hobetzeko proposamenak 

 Adinekoentzat dauden gizarte-baliabideei buruzko informazioa zabaltzea. 
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9. GOGOBETETASUNA ETA LEHENTASUNEZKO EREMUAK 

Amaitzeko, item batzuk bildu ziren lagunkoitasunari buruzko galdera-sortan, udalerriko zenbait 

alderdiren inguruko gogobetetasun-maila neurtzeko, zehatz-mehatz ezagutzeko zer alderdi 

dauden garatuen eta zer alderdi bultzatu behar diren lagunkoi izateko prozesuan. 0 eta 10 

bitarteko eskalan baloratu behar ziren item horiek (0 = Ez nago batere pozik; 10 = Oso pozik 

nago). 

Emaitzen arabera, familia, lagun eta auzokideekiko harremanak jaso du balorazio handiena; 

hots, batez beste 7,44koa. Parte-hartzaileek oso positiboki baloratu dute egungo gizarte-sarea. 

65 urtetik gorakoak gusturago daude beren harremanekin biztanle gazteagoak baino. 

Pertsona-talde horren gizarte-sarea (senideak, lagunak eta dendariak) sendoagoa da beste 

adin batzuetako pertsonena baino. Lehen esan dugun bezala, gizarte-sarea euskal gizartearen 

ahalmen handieneko eremuetako bat da, eta lanean jarraitu behar da, mantendu eta agerian 

jar daitezen. Auzo eta udalerri inklusiboak sustatu behar dira, belaunaldi guztietako pertsonez 

osatutakoak, eta, gune horietan, gizarte-harremanak, belaunaldien arteko harremana, 

elkarrekiko laguntza eta erantzunkidetasuna indartu behar dira. 

Gogobetetasuna (1-10 eskala) 

 

Iturria: geuk egina, Euskadi Lagunkoia proiektuaren barruan udalerrietan egindako lagunkoitasunari buruzko 

galdera-sortako datuetan oinarrituta (2013-2016). Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 

Bigarren tokian, gizarte- eta osasun-zerbitzuak daude, 6,73ko batez besteko puntuazioarekin. 

Nahiz eta jende gutxik ezagutu gizarte-zerbitzuak, oso positiboki baloratzen dira. Adin 

handieneko pertsonek gainerako biztanleek baino balorazio hobeak eman dituzte, gehiago 

erabiltzen baitituzte zerbitzu horiek. 
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Hirugarren tokian, adinekoekiko errespetua eta haien gizarteratze-maila daude, 6,68ko batez 

besteko puntuazioarekin. 

Hauek dira okerren baloratutako hiru alderdiak: etxebizitza; komunikazioa eta informazioa; eta 

gizarte-partaidetza. Alderdi horien puntuazioa, batez beste, 5,40koa, 5,78koa eta 5,89koa da, 

hurrenez hurren. 

Etxebizitzari buruz aipatu diren arazoen artean garestitasuna dago; oro har, biztanleek uste 

dute Euskadiko etxebizitzen prezioa garestia dela. Hobetu beharreko proposamenen artean, 

etxebizitzen irisgarritasunarekin eta egokitzapenarekin zerikusia duten alderdiak ere aztertu 

dira. 

Komunikazioa eta informazioa ere hobetu beharra dago, eremu guztietan. Ondo landu behar 

da herritarri informazioa nola helarazi. 

Horretaz gain, gizarte-partaidetzako aukera berriak sustatu behar dira adinekoentzat eta oro 

har gizartearentzat (boluntarioak, elkarteak). Esan dugun bezala, belaunaldi bat baino gehiago 

helburu komun batekin biltzen dituzten jarduerak antolatu behar dira. 

Garraioari dagokionez, datuetan ikusi da asko erabiltzen dela auto partikularra, eta euskal 

biztanleen zati handi batek lanera edo ikastera joateko hartzen duela autoa; hortaz, ibilgailu 

ugari ikusten dira.  

Galdera multzo hori lagungarria izan daiteke udal jardunen lehentasunak hautemateko. 

Horrela, etxebizitza, komunikazioa eta informazioa, gizarte-partaidetza eta garraioa agenda 

politikoko lehentasunezko jardun-eremu bihurtuko dira. 

Bizi-baldintzei buruzko inkesta (2014) azterlanean ere hobetu beharreko alderdien zerrenda 

jaso zen, udalerria lagunkoiago egiteko. Hauek dira, besteak beste: etxebizitza; errespetua eta 

gizarteratzea; eta gizarte- eta osasun-zerbitzuak 80 urtetik beherakoentzat. 80 urtetik 

gorakoentzat, garrantzitsuagoak dira gizarte- eta osasun-zerbitzuak (haiek hobetzea eta haien 

erabilera erraztea), errespetua eta gizarteratzea baino; eta garraio publikoa aire zabaleko 

espazioei eta eraikin publikoei nagusitzen zaie (geraleku gehiago jartzea, maiztasuna 

areagotzea, eta merkeagoa izatea). 

Hortaz, etxebizitza da lurraldea lagunkoiagoa izateko oinarrizko gaietako bat; lurraldea 

lagunkoiagoa izan dadin, etxebizitzek irisgarriak izan behar dute, egokituta egon behar dute, 

eta haien prezioek arrazoizkoak izan behar dute. 
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Lurraldea lagunkoiagoa izateko hobetu behar diren alderdiak, adinaren arabera (2014) 

 

Iturria: geuk egina, Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko ikerketa (2014) inkestako 

datuetan oinarrituta. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza. 
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4. PLANGINTZA 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak hainbat ekintza jarri ditu martxan 

proiektu honen etorkizuneko plangintza egiteko. Ekintzarik garrantzitsuena 2015-2020 aldirako 

Zahartzaro Aktiborako Euskal Estrategiaren barruan garatzen da, eta estrategia horren barruan 

dago Euskadi Lagunkoia Lagunkoitasun Plana. 

Horren harira, «Gobernantza +65» hausnarketa-prozesua landu da; bertan, proiektua 

zuzenean aipatzen duen proposamen bat bildu da. 

ZAHARTZE AKTIBOAREN EUSKAL ESTRATEGIA (2015-2020): LAGUNKOITASUN-PLANA 

2015-2020 aldirako Zahartzaro Aktiborako Euskal Estrategiako 3. eremuak «Lagunkoitasuna 

eta partaidetza ongizatearen gizartea sortzeko» du izena, eta, dioenez, Euskadiren 

gobernantza-eredua aldatu nahi bada, egungo eta etorkizuneko biztanleriaren egiturarekin 

bateragarriagoa izan dadin, ezinbestekoa da berriro aztertzea herri-partaidetzaren 

kontzeptualizazioa, herri-partaidetza baita hiri, herri eta inguruneen nazioarteko 

lagunkoitasun-mugimenduaren oinarria. 

«Gaur egun, beste une historiko eta sozial batean bizi gara, eta partaidetza-politikek adinekoen 

jarrera aktiboa, autonomoa eta ahaldundua onartu eta sustatu behar dute. Lagunkoitasuna 

tresna bikaina da prozesu horretan, pertsonei aukera ematen baitie, batetik, duten ahalmen 

guztira erabiltzeko bizi-kalitatea hobe dadin, eta, bestetik, gizartean parte hartzeko, zer 

premia, nahi eta gaitasun dituzten. Horrela, adinekoak mugimendu horren eragile nagusi 

bihurtzen dira; proiektuaren protagonista, eredu eta buru. Proiektu horren bidez, erantzukizun 

pertsonala eta belaunaldien arteko topaketa eta elkartasuna sustatzen eta orekatzen dira, 

baita zahartzearen aldeko inguruneen sorrera ere. Horretarako, ezinbestekoa da, lehen esan 

dugun moduan, proiektuaren zeharkako ikuspegia indartzea, kontuan izanda ez bakarrik 

osasun-sistemak eta gizarte-zerbitzuen sistemak, baizik eta baita arlo hauetan eskumenak 

dituztenak ere: hezkuntza, enplegua, kultura, etxebizitza, garraioa, gizartearen segurtasuna, 

justizia, landa- eta hiri-garapena, etab. Sistema horiek guztiek batera aritu behar dute herritar 

guztien, adin guztietakoen, bizi-kalitatea hobetu nahi bada». (Estrategia: 57) 

Eremuak helburu hau du: Euskadin «lagunkoitasunaren» paradigma orokortu dadin sustatzea, 

eta, horretarako, zahartuz doazen pertsonak prozesuaren protagonista izango direla eta 

prozesuan parte hartuko dutela bermatzea. 

Hauek dira jardun-ildoak: 

3.1 Boluntarioen eta elkarlan komunitarioko partaidetza-mugimenduen kopurua handitzea, bai 

zahartuz doazenei laguntzeko, bai zahartuz doazenen laguntza izateko. 

Ekintzak: 
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• Herri-partaidetzako foroen sorrera sustatzea, bereziki hezkuntza-inguruneetan, eta 

foro horietan oso kontuan hartzea adinekoek zenbat lagun dezaketen ongizatearen 

gizartea eraikitzen eta mantentzen, eta zer ekarpen egiten dioten gizarteari. 

• Adinekoek Euskadiko boluntarioen testuinguruan duten eginkizuna aztertzea. 

• Adinekoei komunitateko edo auzoko jardueretan modu aktiboan laguntzeko eta 

parte hartzeko aukera ematen dieten ekimenak sustatzea. 

• Pertsonak bizi diren tokian hainbat belaunalditako pertsonak elkartzen dituzten 

ekimenen alde egitea; horrela, aukera handiagoak egongo dira belaunaldien artean 

loturak sortzeko eta ezagutza, kultura eta balio positiboak zabaltzeko. 

• Adinekoentzako zentroetako zerbitzu eta programen mapa sortzea eta zabaltzea, eta 

zentro horien modalitateek zer eragin duten ebaluatzea. Proposamenak egitea, 

proposamen publikoak hobetzeko eta haiek adinekoen profil berrietara egokitzeko, 

genero-ikuspegia aintzat hartuta. 

• Autonomia Erkidegoan adinekoentzat dauden gizarte-baliabideen gidak prestatzea, 

lurraldeka. 

• Adinekoek bai aurrez aurre bai birtualki parte hartzeko zer gune eta aukera dituzten 

ezagutaraztea, eta gune eta aukera berriak sustatzea. 

• Adinekoak biztanle guztientzat diren gizarte- eta kultura-zentroetara joan daitezen 

sustatzea. 

• Komunitatearentzat beharrezkoak diren zerbitzu-eremuetan adinekoen presentzia 

aktiboa indartzeko eta agerian jartzeko estrategiak zehaztea, lan-intrusismorik eragin 

gabe. 

• Adinekoek teknologia berriak eta informazio- eta komunikazio-sare sozialak 

erabiltzen ikas dezaten eta erabil ditzaten sustatzea. 

• IKTen bidez 2.0 herri-partaidetza sustatzea. 

• Gizarte-harremaneko sareak manten daitezen eta sare berriak sor daitezen 

sustatzea, bakarrik egon nahi ez dutenak bakarrik egon ez daitezen. 

• Ekimen didaktikoak garatzea, bakardadea kudeatzen eta hartaz gozatzen laguntzen 

duten gaitasunak hartzeko, eta gai honen inguruko estereotipoak ez sortzeko. 

• Boluntariotza-ekimenak babestea, bakarrik sentitzen diren eta konpainia nahi duten 

pertsonekin egoteko, isolatze sozialeko egoerak eta haien ondorioak saihets daitezen. 

• Boluntariotzaren gizarte-balioa sustatzea, baita adinekoek erakundeetan parte har 

dezaten ere. 
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• Administrazio publikoek adineko boluntarioen prestakuntza ahalbidetzea, eta, 

horretarako, informazio nahikoa eta aholkua ematea beren gain har ditzaketen 

ekintzei eta konpromisoari buruz, zer gaitasun, asmo eta nahi dituzten. 

• Denboraren bankuak sor daitezen sustatzea, gizarte-kohesioa lortzeko eta 

belaunaldien arteko elkartasuna eta gizarte-harremanak bultzatzeko tresna gisa; 

horrela, lan-bizitza eta familia bateragarri egitea, gizon eta emakumeentzako baldintza 

berberetan. 

3.2 Adinekoek familia zenbat zaintzen duten eta zenbat laguntzen dioten baloratzea, eta 

erantzunkidetasuna sustatzea. 

Ekintzak: 

• Adinekoak zaintzeko dituzten senideei laguntza eta prestakuntza ematea, eta zeregin 

horretan erantzunkidetasuna sustatzea, sexu-bereizketarik egin gabe. 

• Gizartea sentsibilizatzea, aitona-amonek bilobak zaintzen arrazionalki eta 

erantzunkidetasunez aritu beharrari buruz, nahi ez duten zamarik eman ez dakien, 

berariaz hala adierazi ez arren. 

• Adinekoek gaur egun familia zenbat zaintzen duten eta zenbat laguntzen dioten 

ikusita, horrek duen eragin ekonomikoari buruzko informazioa ematea. 

• Herritarrak sentsibilizatzea, zaintza-lanetan (eta etxeko lanetan) emakumeek eta 

gizonek erantzunkidetasunez jokatu beharrari eta horrek duen garrantziari buruz, 

kontuan hartu gabe nor zaintzen den. 

3.3. Euskadin lagunkoitasun-prozesuak sustatzea 

Ekintzak: 

• Euskadi Lagunkoia Sustraietatik ekimenari atxikitako udalerrien sarea zabaltzea. 

• Adinekoek diagnostikoan modu aktiboan parte hartuko dutela bermatzea, baita 

herri, hiri eta lurraldeetako lagunkoitasun-prozesua martxan jarriko dela ere. 

• Sektore pribatua lagunkoitasun-mugimenduan inplikatzea, eta, horretarako, 

programak sustatzea (besteak beste, «Establezimendu lagunkoia» izenekoa). 

• Adinekoen irudi erreala sustatzea, eta Euskadiko ondare immateriala ezagutarazteko 

duten gizarte-balioari lotzea, besteak beste, Euskadi Lagunkoia proiektuko «Legatua» 

ekimenaren bidez. 

• Zahartuz doazen pertsonak udalerriko Lagunkoitasun Plana diseinatzeko prozesuan 

integratzea. 

• Hiri-diseinuan «adina» ikuspegia txertatzea, eta beti belaunaldien arteko ikuspegian 

eta genero-ikuspegian integratzea. 
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• Euskadi Lagunkoia proiektuaren esparruan, adinekoek hirigintza-planetan parte har 

dezaten sustatzea, eta lagunkoitasunaren, irisgarritasunaren eta diseinu unibertsalaren 

ikuspegitik «aholkulari eta balioztatzaile» gisa egiten duten lana indartzea. 

• Gune publikoak guztientzat toki seguruak izan daitezen ahalbidetzea, haietan 

ibiltzeko zailtasun bereziren bat izan dezaketen iritziak kontuan hartuta, besteak beste, 

adinekoenak, emakumeenak, mugikortasun-arazoak dituztenenak, etab. 

• «Nire auzoa maite dut» programa ezar dadin sustatzea, baita antzeko ekimenak ere, 

auzolan modukoak, auzoetako eta udalerrietako belaunaldien arteko gizarte-sareak 

bultzatzeko eta herritarren eta udalen arteko komunikazioa ahalbidetzeko aukera gisa. 

Horretaz gain, lankidetza komunitarioko eredu berriak sustatzea, tartean 

crowdfundinga (finantziazio kolektiboa edo herri-finantziazioa) eta crowdsourcinga 

(lankidetza masiboa). 

• Adinekoentzat garraio publikoko zerbitzuak irisgarriak, seguruak eta ekonomikoak 

direla bermatzea, bereziki landa-eremuko toki isolatuetan. Horrela, bertan bizi direnek 

zerbitzuak erabili ahal izango dituzte, eta familia- eta gizarte-harremanak mantendu, 

ahulenak isolatuta gera ez daitezen, edo isolatuta geratzearen ondorioak jasan ez 

ditzaten. 

• Gai zehatzei buruzko gidak prestatzea (besteak beste, garraioa, etxebizitza, 

establezimenduak edo guneak), Eusko Jaurlaritzako dagozkion sailekin batera, eta, gida 

horietan, lagunkoitasuna hobetzeko gakoak ematea. 

• Gai zehatzei buruzko zabalkunde- eta prestakuntza-jardunaldiak egitea, eta, haietan, 

sektore publiko, pribatu eta sozialeko eragileak inplikatzea. 

• Adin jakin batera iritsi izateagatik adinekoak gidatzeko edo segurtasunez gidatzeko 

gai ez direlako estereotipoa gainditzea. Ahal denetan, adinekoek eurek erabaki behar 

dute gidatu ala ez, betiere, gidatzeko gaitasuna eta segurtasuna elkartuta, bai euren 

segurtasuna, bai gainerako herritarrena. 

• Adinekoek modu seguruagoan gidatzea ahalbidetzen duten ekimenak garatzea: 

autoeskoletan haien prestakuntza eguneratzea, dagozkion maiztasunarekin osasun-

azterketak egitea, etab. 

• Oinezko gisa adinekoentzat segurtasun handiagoa bermatuko duten neurriak 

garatzea. 

• Adin guztietako pertsonen artean herritartasun aktiboa eta gizarte-erantzukizuna 

sustatzea. 

Estrategiaren barruan dauden ildo eta ekintza horiek osatzen dute Euskadi Lagunkoia 

ekimeneko Eusko Jaurlaritzaren «2015-2020 denboraldirako Lagunkoitasun Plana». 
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GOBERNANTZA +65 

Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak GOBERNANTZA +65 

ekimena jarri du martxan, adinekoen ezagutza, premiak eta interesak erabaki sozial eta 

politikoetan zer mailatan islatzen diren hausnartzeko. 

Helburu nagusi hauek ditu G+65 ekimenak: 

• Adinekoek eragiten dieten erabaki sozial eta politikoetan duten ordezkaritza-

ereduari buruz hausnartzea. 

• Hausnarketako partaidetza-prozesuetan era guztietako adinekoak kontuan 

hartuko direla bermatzea. 

• Euskadiko bizitza politiko, sozial eta ekonomikoan adinekoek zer eginkizun eta 

eragin duten eta zer ekarpen egiten dituzten eztabaidatzea. 

• Ekintza-proposamen berriak sortzen lagunduko duten topaguneak 

ahalbidetzea. 

Hausnarketa horretan, proposamen hau egin zen, besteak beste: «DAUDEN KONTSEILUAK 

(sektorialak, lurraldekoak eta eskualdekoak) EUSKADI LAGUNKOIA partaidetza-ekimenarekin 

KOORDINATUKO dituen eredua». Proposamen horretan, lidergoa banatuta dago 

(administrazioa-adinekoak) estrategiak eta kanalak diseinatzerakoan. Adinekoek etengabe 

parte hartzen dute, eta elkarteek ere laguntzen dute; partaidetzaren «goi-maila» zaintzen du 

(erabakiak hartzekoa), baina baita «oinarrizko maila» ere, hark ematen baitio estaldura 

goikoari. 

Horretarako, lehendik dagoena eraldatu behar da, erabakitasunez, eredu komun bat edo, 

gutxienez, lotura handiagoak dituen eredu bat izateko. Nor den eraikuntzaren buru, «goitik 

beherako» edo «behetik gorako» eraikuntza-eredu bat sortuko litzateke. Lidergoa banatua eta, 

bereziki, erantzunkidea izatea proposatzen da. Oinarrizko mugimenduak koordinatzen 

dituztenek edo partaidetza antolatzen dutenek ordezkatzen dutena eta arlo instituzionaleko 

partaidetza moduak nola lotu aurkitu behar dute, ikuspegitik kritikotik. Erakunde-mailan 

adinekoen partaidetza egituratzen dutenek adinekoen elkarteen eta udalerriko partaidetzaren 

errealitatea izan behar dute kontuan, aldundiak badira; edo lurralde historiko bakoitzeko 

partaidetzarena, Eusko Jaurlaritza bada. Kanalak eta estrategiak diseinatzerakoan, elkarteak 

eta adinekoen partaidetza zuzena etengabe nola babestu pentsatu behar da. 

Hau da, eragile bakoitzak (instituzionala edo soziala izan) ez du bere errealitateari soilik 

begiratu behar, baizik eta baita nola lagundu partaidetzaren goiko eta beheko mailei. Zaindu 

behar da partaidetza erabakiak hartzeko mailetan, baina baita aurrekoari estaldura emango 

dion partaidetza-oinarri egituratua ere. 

Erabakiak hartzerakoan bitarteko baliodun eta egiaztatu gisa erabil daitekeen ordezkaritza-

eredu baten ezaugarriak edo jarraibideak: 
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 Hein batean, adinekoen elkarteen errealitate kuantitatiboa eta kualitatiboa islatzea. 

 Adineko emakumeen ahotsa sartzea, talde horretan gehienak baitira. 

 Tokiko, lurraldeko eta autonomia-erkidegoko partaidetza lotzea (tokiko kontseilutik 

eskualdekora, lurraldekora eta autonomikora). 

 Laguntza profesionala eta baliabide ekonomikoak izatea, dinamizatzeko eta 

koordinatzeko. 

 Eginkizun instituzional argi eta zehatza izatea, kontsultarako balio izateaz gain. 

 Eredua osatzen duten eragileekin adostutako estrategia bat izatea, epe ertainera eta 

luzera. 

 Erabakiak hartzeko guneei lotuta egotea; hau da, adinekoentzat interesgarriak diren 

zeharkako gaiak aztertzen dituzten beste sail eta kontseilu batzuei lotuta egotea eta 

haietan ordezkatuta egotea. 
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- Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei buruzko inkesta, 2014. 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

- Euskadiko 50 urteko eta gehiagoko pertsonen etxebizitzari eta inguruneari buruzko 

inkesta, 2011. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. Eusko Jaurlaritza. 

Eustat: 

- Biztanleen Udal Errola: udalerri-mailako informazio demografikoa. 

- UDALMAP. Udalerri-mailako informazio-sistema. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri 

Administrazio Saila eta EUSTAT. 
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ERANSKINA: LABURPEN TAULA: ALDERDI POSITIBOAK, NEGATIBOAK ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK  

ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

ALDERDI 

OROKORRAK 

 
- Euskadi lurralde atsegina 

izatea. 

- Oro har garbia izatea. 

- Oro har oso zaratatsua ez 

izatea.. 

 

- Ondo bizi ahal izateko, 

erosahalmen handia behar 

izatea. 

 

‒ Herritarrak kontzientziatzea, 

udalerria garbi manten 

dadin. 

‒ Birziklatzearen inguruko 

prestakuntza eskaintzea. 

‒ Talde zehatzentzat doako 

programak eta deskontuak 

ugaritzea. 

AIRE ZABALEKO 

ESPAZIOAK ETA 

ERAIKINAK 

PARKEAK, AIRE 

ZABALEKO 

ESPAZIOAK ETA 

ERAIKIN 

PUBLIKOAK 

- Parke eta berdegune 

nahikoak egotea. 

- Oro har kontserbazio-

egoera onean egotea. 

- Adinekoen parkeak oso 

balorazio ona izatea. 

- Toki horiek ondo 

kokatuta egotea 

udalerrietan. 

- Oro har iritzi ona izatea 

eraikin publikoei buruz. 

- Ekipamenduak eskasak 

izatea. 

- Parke askotan komun 

publikorik ez egotea. 

- Adinekoak gutxitan joatea 

parkeetara. 

- Eraikin publiko batzuk 

irisgarriak ez izatea. 

 

‒ Adin guztietako pertsonen 

artean parke eta 

berdeguneen erabilera 

sustatzea. 

‒ Komun publikoak kokatzea 

eta haien egoera hobetzea. 

‒ Ariketa fisikoa egiteko 

ekipamenduak sartzea. 

‒ Eraikin publiko batzuetako 

irisgarritasuna hobetzea. 

KALEAK 

- Oro har espaloiak eta 

kaleak ondo zainduta 

egotea. 

- Atsedenguneak egotea. 

 

- Espaloiek irisgarritasun-

arazo batzuk izatea. 

- Malden ondorioz, 

udalerrietako eremu eta 

auzo batzuetara iritsi ezin 

‒ Eskailera mekanikoak edo 

igogailuak jartzea, auzo 

batzuetara iristeko. 

‒ Pasealekuetan eta pasaleku 

zehatzetan eserleku gehiago 



 

 

125 

 

izatea. jartzea. 

HERRITARREN 

SEGURTASUNA 

- Oro har, udalerriak ondo 

argiztatuta egotea. 

 

- Zaintza txikia izatea. 

- Eremu ez seguruak egotea. 

- Lapurtzeko arriskua egotea. 

- Eremu eta auzo batzuetan 

argiztapena hobetzea. 

- Immigrazioari buruzko 

estereotipo negatiboak 

egotea, segurtasun-falta 

sortzen duelako. 

- Udalerri edo eremu 

zehatzetan zaintza 

handitzea. 

- Argiztapena hobetzea, 

batez ere inguruko 

auzoetan. 

- Gizartean esku hartzeko 

eta gizartea 

sentsibilizatzeko 

programak sustatzea 

immigrazioari buruz eta 

herritarrek elkar ezagut 

dezaten (Denboraren 

Bankua). 

GARRAIOA AUTOBUSA  
- Udalerrietako biztanleek oro 

har autobusa gutxi erabiltzea. 

- Oro har, autobus geraleku 

nahikoa egotea. 

- Oro har, maiztasun egokia 

izatea. 

- Oro har, ibilbideak egokiak 

izatea. 

- Autobus publikoetako 

irisgarritasuna handitu izatea. 

 

- Autobus-geralekurik ez egotea 

toki eta auzo jakin batzuetan. 

- Kasu zehatz batzuetan, 

ibilbideak eta maiztasuna 

eguneratu behar izatea. 

 

- Ibilbideak eta maiztasuna 

handitzea, udalerri 

bakoitzaren premien 

arabera. 

- Programak sustatzea 

(tartean Denboraren 

Bankua) herritarrekin 

ibilgailu partikularra 

partekatzeko. 

- Dibertsitate funtzionala 

duten pertsonentzat edo 

adinekoentzat autobusean 
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joateak dauzkan zailtasunei 

buruz gidariak 

kontzientziatzeko programak 

martxan jartzea. 

AUTOA 

- Autoa izatea garraiobiderik 

erabiliena. Funtsezkoa da 

menpekotasun-egoeran 

dauden pertsonen 

mugikortasunerako. 

- Oro har, ondo gidatzen dela 

uste izatea, nahiz eta arazo 

batzuk ere badauden. 

- Trafikoko seinaleak ez 

errespetatzea, eta ibilgailuak 

udalerrietan bizkorregi ibiltzea. 

- Oinezkoek eurek seinaleak ez 

errespetatzea. 

- Udalerritik ibiltzerakoan 

zintzo jokatzearen 

garrantziaz ohartarazteko 

kanpainak egitea, bai 

gidarientzat, bai 

oinezkoentzat. 

TAXIA  

- Zerbitzua asko erabiltzea. 

- Landa-ingurunean garrantzi 

handia izatea. 

- Udalerri batzuetan, udalak 

doan ematea zerbitzua talde 

jakin batzuei. 

- Udalerri batzuetan geralekuak 

kentzea. 

- Batzuetan, taxiak egokituta ez 

egotea. 

 

- Taxiek ondo seinaleztatutako 

geralekuak izatea, eta 

herritarrek ondo ezagutzea 

non gelditzen den taxia eta 

zer telefono-zenbakitara 

deitu behar den zerbitzua 

eskatzeko. 

- Garraio-behar zehatzak 

dituzten pertsonentzat ere 

doako taxi-zerbitzua 

zabaltzea, udalek 

finantzatuta, une jakin 

batzuetan behar horiei beste 

bideren batetik erantzun 

ezin bazaie. 
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BIDEGORRIA 
- Ingurumenaren aldeko 

ekimena izatea. 

- Ondo ikusita egotea 

bidegorriak egotea. 

- Ariketa fisikoa egitearen eta 

osasuntsu egotearen 

garrantzia sustatzea. 

- Auto-ilarak desagertzea. 

- Adinekoek oso maiz 

erabiltzea, paseatzeko. 

 

- Segurtasun-falta fisikoa 

sortzea. 

- Udalerri batzuetan bidegorria 

laburra izatea. 

- Zati batzuk seguruak ez izatea, 

bidegorria espaloitik doalako. 

- Oinezkoak eta txirrindulariak 

behar beste kontzientziatuta ez 

egotea bidegorria egoki 

erabiltzearen garrantziaz. 

- Inguruko udalerrietara 

luzatzea eta udalerriak 

lotzea. 

- Txirrindularien abiadura 

mugatzea. 

- Arazoak dauden zati 

batzuetan seinaleztapena 

eta ikuspena hobetzea. 

- Oinezkoak eta txirrindulariak 

bidegorria egoki 

erabiltzearen garrantziaz 

kontzientziatzea eta horren 

inguruan heztea. 

- Bidegorritik ez doazen 

txirrindulariei isuna jartzea, 

bidegorritik joan badaitezke. 

- Bidegorria nola erabiltzen 

den ebaluatzea, eta, udalerri 

batzuetan, herritarren 

proposamenak biltzea (Nire 

auzoa maite dut). 

ETXEBIZITZA ETA 

INGURUNEA 

 
- Etxebizitza oro har ondo 

baloratzea eta harekin pozik 

egotea. 

- Pertsona gehienek berea 

dute etxebizitza; baliabide 

finantzario garrantzitsua 

- Etxebizitza garestia izatea. 

- Ez jakitea diru-laguntzak 

daudela etxea berritzeko edo 

egokitzeko. 

- Etxebizitza egokituta ez duten 

pertsona asko egotea oraindik 

- Komunikazio-kanpainak 

egitea, etxea egokitzeko eta 

berritzeko zer diru-laguntzak 

dauden jakiteko. 

- Egokitu gabeko 

etxebizitzetan bizi diren 
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zahartze-prozesuari aurre 

egiteko. 

- Etxez gutxi aldatzea eta, 

ondorioz, lotura sendoak 

sortzea komunitatean eta 

auzoan. 

- Etxebizitzan eta ingurunean 

arazo gutxi hautematea. 

- Baliabide gehienak 

etxebizitzatik hurbil egotea. 

ere. 

- Eraikin askok igogailurik ez 

izatea. 

- Familia-sareak pixkanaka 

murriztea eta bizilagunen 

arteko harremana galtzea. 

pertsonak hautematea eta 

haiek egokitzeko eta 

berritzeko zer aukera 

dituzten aholku ematea. 

- Etorkizunera begira, 

etxebizitzak diseinatzea 

(«bizitza osorako 

etxebizitzak). 

- Programak martxan jartzea, 

besteak beste, Denboraren 

bankua, bizilagunek elkarri 

laguntzeko eta auzoetako 

gizarte-sarea indartzeko. 

PARTAIDETZA ETA 

GIZARTE-SAREA 

FAMILIA 
- Familia-sarea oso indartsua 

izatea. 

- Senideekin maiz izatea 

harremana. 

- Familiaren etxetik hurbil 

bizitzea. 

- Elkarri maiz laguntzea 

 - Ekitaldi eta kanpainen bidez, 

sare informalen garrantzia 

agerian uztea. 

AUZOKOAK ETA 

DENDARIAK 

- Auzokoek elkarri laguntzeko 

sare garrantzitsua egotea. 

- Denda txikiak erabiltzea 

beste pertsona batzuekin 

harremanetan egoteko. 

- Adinekoen eta dendarien 

artean leialtasun- eta 

- Auzokoekiko harremana 

galtzea. 

- Denda txikiak ixtea eta haien 

kopurua jaistea. 

- Erosketa etxera eramateko 

zerbitzua «mesede» gisa 

ikustea, eta ez zerbitzu gisa. 

- Auzokoen sarea sustatzea 

eta agerian jartzea. 

- Etxebizitzetatik hurbil denda 

txikiak jar daitezen 

sustatzea. 

- Talde horren aukerak 

aprobetxatzea: informazio-
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konfiantza-harremana 

sortzea. 

- Dendariak asko edo dezente 

ezagutzea. 

 

 gunea, arrisku-egoerak 

kontrolatzeko eta 

hautemateko agenteak. 

- «Establezimendu lagunkoia» 

programa bultzatzea 

ENPLEGUA ETA 

GIZARTE 

PARTAIDETZA 

BOLUNTARIOAK 

- Jende asko aritzea boluntario 

gisa. 

- Hainbat motatako 

programetan parte hartzeko 

interesa izatea. 

 

- Beti pertsona berberek parte 

hartzea era horretako 

ekimenetan. 

- Familiari lagundu behar 

diotelako, ezin parte hartu ahal 

izatea boluntario-jardueretan 

- Zenbait programa martxan 

jartzea, besteak beste, «Nire 

auzoa maite dut» eta 

«Denboraren bankua», gutxi 

parte hartzen duten 

pertsonak mobilizatzeko. 

ELKARTEAK 
- Jende askok parte hartzea 

elkarteetan, batez ere 

adinekoek. 

- «Erretiratuen etxeak» oso 

ondo baloratuta egotea. 

 

- Elkarteetan ia ez egotea 

belaunaldi-aldaketa. 

- Erretiratuen etxeei lotutako 

estereotipo negatiboak egotea. 

 

- Erretiratuen etxeetako 

jarduerak adin guztietako 

pertsonei zabaltzea. 

- Elkarteen arteko elkarrizketa 

eta lankidetza ahalbidetzen 

dituen sarea sortzea. 

- Erakundeek gardentasun 

handiagoz jokatzea. 

- Herritarren benetako 

partaidetza hobetzea. 

AISIALDIA 

- Aisialdiko jardueretan jende 

askok parte hartzea, batez 

ere ariketa fisikoari 

lotutakoetan. 

- Erretiratuen etxeek oso 

balorazio ona izatea. 

- Aisialdiko jarduerez gozatzeko 

teknologiak erabiltzea, hori 

oztopoa delako IKTak asko 

erabiltzen ez dituztenentzat. 

- Aisialdiko toki batzuk (besteak 

beste, erretiratuen etxeak) 

- Aisialdiko jarduerez 

gozatzeko bide bat baino 

gehiago izatea. 

- Aisialdirako guneak 

sustatzea, eta, bertan, 

eremuak adin guztietako 
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- Era guztietako jarduerak 

egotea. 

- Jardueren prezioa arrazoizkoa 

izatea. 

- Jarduerak egiteko erabiltzen 

diren tokiak ondo kokatuta 

egotea. 

-  

bereizita egotea eta oso 

erakargarriak ez izatea 

adinekoen belaunaldi 

berrientzat. 

- Zahartze aktiboko programa 

gutxi egotea menpekotasun-

egoeran daudenentzat. 

-  

pertsonekin partekatzea. 

- Aisiako eta zahartze aktiboko 

jarduerak sustatzea 

menpekotasun-egoeran edo 

egoera ahulean dauden 

pertsonentzat. 

 
ENPLEGUA 

- 55 urteko eta gehiagoko 

biztanleen jarduera-tasak 

handitzea, bereziki 

emakumeena. 

 

- -merkatuan jarraitu nahi 

duten adinekoei horretarako 

aukera ematen dieten 

programa gutxi egotea 

- Erretiroa hartzeko adina 

baduten baina lan-

merkatuan jarraitu nahi 

duten pertsonei horretarako 

aukera eman dakien 

sustatzea. 

ERRESPETUA ETA 

GIZARTERATZEA  
- Oro har pentsatzea 

adinekoak errespetuz 

tratatzen direla. 

- Zahartzearen irudia behar 

izatea. 

- Belaunaldien artean 

harremanik ez egotea. 

 

- Zahartze aktiboaren irudia 

islatzen duten komunikazio-

kanpainak egitea (adibidez, 

Legatua) 

- Adinekoei «tratu ona» 

ematearen aldeko kanpainak 

egitea. 

- Belaunaldien arteko 

programak sustatzea, eta 

adin guztiei zuzendutako 

programak nabarmentzea 

KOMUNIKAZIOA ETA  
- Informazio asko edo dezente 

dutela pentsatzea. 

- Komunikatzeko aukera asko 

egotea, baina herritarrek ez 

- Ahozko transmisioa 

indartzea adinekoekin 
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INFORMAZIOA - Erretiratuen etxea 

informazioa helarazteko toki 

ona izatea. 

- Oro har, Internet doan 

erabiltzeko aukera ematen 

duten tokiak ezagutzea. 

 

ezagutzea. 

 

komunikatzean. 

- Komunikatzeko moduak 

adinekoen ezaugarrietara 

egokitzea (letra-tamaina 

egokia, mezu laburrak, 

hizkera erraza, etab.) 

- Komunikazio-kanpaina bat 

martxan jartzea, KZgunea eta 

haren erabilerak agerian 

uzteko. 

 

GIZARTE- ETA 

OSASUN-ZERBITZUAK  

Servicios sociales 
- Adinekoentzako eguneko 

zentroek eta egoitzek 

okupazio-maila handia izatea. 

- Osasun-zerbitzuak ondo 

kokatuta egotea 

- Jende askok ez ezagutzea 

adinekoei zuzendutako zer 

gizarte-baliabide dauden (etxez 

etxeko laguntza-zerbitzua, 

eguneko zentroak, egoitzak). 

- Adinekoentzat dauden 

gizarte-baliabideei buruzko 

informazioa zabaltzea 
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