
 

 

 

Ekintza plana 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahol

laia.a

kularitza te

arritxu@gm

eknikoa 

 

 

Ze-
mail.com 

 

Lagu

 

untzailea

   



 

 

1 

1. AURKIBIDEA 

 

1.  Aurkibidea 1 

2.  Sarrera 2 

3.  Helburua 3 

4.  Metodologia 4 

5.  Urratsak 6 

6.  Lea ibarra 11 

7.  Amoroto 29 

8.  Aulesti 41 

9.  Gizaburuaga 54 

10.  Mendexa 67 

11.  Munitibar 89 



 

 

2 

2. SARRERA 

Osasunaren Mundu Erakundearen “Hiri adeitsuak edadetuekin” proiektuaren baitan 
Lea Ibarrako herriek 2017an  eskualdea eta osatzen duten herrien diagnostikoa egin 
zuten edadetuen ikuspegitik. Diagnostikorako Vancouberreko protokoloari jarraitu 
zen eta bertan jaso ziren honako atalei zegozkien abantaila, desabantaila eta iradoki-
zunak:  

 Eraikinak eta aire zabaleko guneak  

 Etxebizitza   

 Begirunea eta gizarteratzea  

 Gizartean parte hartzea  

 Komunikazioa eta informazioa  

 Herritarren parte-hartzea eta enplegua  

Diagnostiko fasea amaitu ostean, hurrengo zeregina hirurteko ekintza plana diseina-
tzea izan da eta aurrerapausoak hautemateko adierazleak finkatzea. Diagnostikoan 
identifikatu ziren aldagaiak aztertu eta datozen urteotako ibilbidea zehaztu da Herri 
Lagunkoia proiektuaren baitan.  

2018an Lea Ibarra osoan aplikatzeko ekintza -plana egin dugu, hasierako ebaluazio 
horren emaitzak kontuan hartuta. Diagnostikoan jasotako aldagaietan  kategorizatu 
dira eta lehentasunak ezarri dira. Ostean ekintzaren izaeraren eta hartzailearen ara-
bera sailkatu dira, ondoren ekintzak diseinatu eta kronograma zehazteko. 

Egindako aurrerapausoak hautemateko adierazleak identifikatu dira eta horien jarrai-
pena egiteko Jarraipen Batzordea izendatu da. 

 



 

 

3 

3. HELBURUA 

HELBURU OROKORRA 

Edadetuek gizarte bizitza eta dinamikako alderdi guztietan presente izatea eta parte 
hartzea sustatu eta bideratzea epe ertaineko ikuspegiarekin. Edadetuen bizi kalitatea 
hobetzea eta, ondorioz  mankomunitatea osatzen duten gizarte osoarena.  

HELBURU ESPEZIFIKOA  

Edadetuak ahalduntzea, parte hartzezko prozesuen bitartez udal politiketan eragi-
teko. 
Gizartea sentiberatzea, zahartze aktiboaren garrantziaz eta adintsuek komunitatea-
rentzat duten balioaz; zahartzearen alde onak ikustea. 
Adinekoekin adeitsuak diren hirien sarean izena ematea eta parte hartzea 
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4. METODOLOGIA 

Diagnostikoan jasotako ondorioen artean  aurrera begira mankomunitate mailako 
talde eragileaz gain, herriz herrikoa ere egitea egokia litzatekeela adierazi zen, es-
kualde mailako plangintza eta herriz herrikoa egoki uztartzeko 

Horretarako bi prozesu egingo dira 

1. Mankomunitate mailako ekintza planaren diseinua 

2. Herriz herriko ekintza planaren diseinua 

Prozesu bakoitzean dagokion talde eragilea eratuko da eta arduratu da ekintza plana-
ren diseinuaz. 

 LEHENTASUNAK IDENTIFIKATU 

Diagnostikoan jasotako emaitza era askotakoa da, jasotako aldagaiak kategorizatu 
egin dira garrantzia eta erraztasunaren arabera. Matrizeko bi  kategorietan puntuazio 
altuena lortzen dutenak lehentasun modura identifikatu dira, eta puntuazio txikiena 
dutenak lehentasun txikiena dutenen modura. 

Garrantzia eta Erraztasuna matrizea erabili da lehentasunak finkatzeko 
 

 

 

 

 

2. mailako helburuak 

Er
ra

zt
as

un
a 

1. mailako helburuak 

3. mailako helburuak 

-         + 

2. mailako helburuak 

Garrantzia 



 

 

5 

EKINTZA PLANA DISEINATU 

Lehentasunaren arabera antolatutako adierazleekin horiei erantzuteko ekintza plana 
diseinatu da. Aldagai bakoitzaren inguruan honako galderak egin ditugu: 

Zer egingo dugu desabantaila hori konpon-
tzeko?  

Ekintza

Nola  egingo dugu?  Baliabideak
Nork egingo du?  Arduradunak
Norekin egingo dugu?  Dagokion eragileak 
Noiz ?   Epea
Eta nola jakingo dugu hori lortu dela? Adierazleak

EBALUAZIOA  

Ebaluaziorako Jarraipen Batzordea izendatu da eta hori arduratuko da ekintzen buru-
tze maila aztertu eta dagokion jarraipena egiteaz,  horretarako ekintza planean ezarri 
diren adierazleak erabiliko dira eta jarraipenerako egutegia zehaztu da. 

Jarraipena egiteko ekintza bakoitza burutu den edo ez, esperotako emaitza lortu den, 
eta beharrezkoak balira hobekuntza neurriak edo neurri zuzentzaileak zehaztuko dira.  
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5. URRATSAK 

 

1. URRATSA  AURRELANAK 

Aurrelanak 

Parte hartzaileak:  

Talde eragilea 
Talde eragilea antolatu: aurretik dagoena aztertu eta egokitu 
beharrezkoa bada 
Diagnostiko txostena aztertu 
Kronograma zehaztu  
 

2. URRATSA : LEHENTASUNAK FINKATU ETA EKINTZA PLANA DISEINATU 

Lea Ibarrako Ekintza plana

Parte hartzaileak:  

Edadetuen Talde eragilea

Lea Ibarra mailako Ekintza 
plana 

Lehentasunak finkatu 
Ekintza plana zehaztu 

 

Herriz herriko ekintza plana

Parte hartzaileak:  

Herriko talde eragileak

Herri bakoitzeko Ekintza Plana 

Lehentasunak finkatu 
Ekintza plana zehaztu 
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PARTE HARTZAILEAK 

TALDE ERAGILEA 

Aurretik dagoen talde eragilea berregituratu behar den edo ez aztertzea izango da 
lehen zeregina. 

Talde eragilea osatuko da ebaluazioaren dinamizazioa eta koordinazio orokorra gara-
tzeko. Honako kideek osatuko dute 

Lea Ibarra mailako Talde eragilea 

 Lea Ibarra osatzen duten herri bakoitzeko kide bi 

 Teknikaria 

 Mankomunitateko ordezkaria 

 Herriz herriko taldea 

 Lea Ibarrako talde eragilean dauden bi kideak 

 Herriko edadetuak 

 Udaleko ordezkaria 

 Teknikaria 

Talde eragileko edadetuak hautatzeko honakoak  hartuko dira kontuan besteak beste: 

 Auzoak/Herriak 

 Adina( 65etik gorakoak eta 80tik gorakoak) 

 Generoa 

 Bizilekua: Kaleko  etxebizitza, baserria, auzogunea 

 Errenta maila  

 Hezkuntza maila 

 Lan Jarduera (baserritarra, irakaslea…) 

BALIABIDEAK 

BALIABIDE TEKNIKOAK ETA GIZA BALIABIDEAK 

Aholkularitza teknikoa: proiektuaren dinamizazioa eta koordinazioa 
Komunikazio enpresa: proiektuaren komunikazioa eta sustapena 
Gizarte langilea: proiektuaren jarraipena, eta mankomunitatea eta aholkularitzaren 
arteko koordinazioa 
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Mankomunitateko idazkaria: proiektuaren jarraipen ekonomikoa 

BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Proiektu hau aurrera eramateko finantzazio iturri propioak eta erakunde publikoen 
diru-laguntzak erabiliko dira 

BESTELAKO BALIABIDEAK 

AzpiegituraHerrietan erabiliko diren batzarrak egiteko egoitzak udalari dagozkion 
egoitzak izango dira. 

Mankomunitate mailako talde eragilearen  batzarrak Lea Ibarra mankomunitateak 
duen edadetuen egoitzan egingo dira. 

Komunikaziorako baliabideak: 

Herrietan ohikoak diren baliabideak erabiliko dira: gutunak, herriko ohar taula, web-
gunea… 

JARRAIPEN BATZORDEA 

Ekintza plana diseinatu ostean Jarraipen Batzordea izendatuko da. Horretarako Talde 
eragilea osatzeko jarraitu diren irizpideez gain, ekintza planean zehaztutako eragileak 
ere kontuan hartuko dira. 

KRONOGRAMA 

  2017  2018  2019  2020  2021  - 

1.FASEA 

 

  

 Diagnostikoa    

 Ekintza plana diseinatu    

2.FASEA 

 

     

 Ekintza plana inplemen-
tatu 

        

3. FASEA     

 Ebaluazioa         
4. Fasea     

 Etengabeko hobekuntza     
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EKINTZA PLANA DISEINATU  

 

  1. hilabetea  2. hilabetea  3. hilabetea  4. hilabetea  5. hilabe-
tea 

Aurrelanak                 

Ekintza 
plana  
diseinatu 

                        

Emaitzak 
aurkeztu 

                 

Jarraipen 
Batzordea 
eratu 
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6. LEA IBARRA  

PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

Jarduera Iraupena 

(orduak) 

Epea
E G Guztira Hedabi-

dea 
Landutako 
arloak 

1. Batzarra 2 Iraila 7 5 12 Idatziz eta 
ahoz aho 

 Diagnostiko
aren 
errepasoa 

 Hobetzeko
en 
hurrenkera 
erraztasuna 
eta 
garrantziar
en arabera 

2. Batzarra 2 Urria 7 5 12 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Lehentasun 
hurrenkera 
baieztatu 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

3. Batzarra 2 Aza-
roa 

11 5 16 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

4. Batzarra 2 Aben
dua 

10 4 14 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

 Jarraipen 
Batzordea 
izendatu 

 

PARTE HARTZAILEAK 
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 dago eta ez da lekurik egoten. 
Gernikan aparkatzeko arazoak daude.
Galdakaoko ospitalean aparkatzeko arazo handia dago. 
Garraio aldetik eskas dago, ordu tarte handiak egin behar dira. 
Adibidez Mendexatik Lekeitiora joanez gero, lau ordu egon be-
har izaten da hurrengo autobusari itxaroten derrigor. 
Autobusean ibiltzeko osasuna behar da.
Baserrietatik autobusera iritsi egin behar da arinago, eta horre-
tarako beste garraiobideren bat behar da. 
Galdakaoko Ospitalera autobusak buelta handia, luzea ematen 
du. 
Galdakaora etxekoak eramatera bi lagun joan behar dira, batak 
lagundu eta besteak aparkatzeko. Oso txarto dago aparkatzeko.
Baserriko jendeak ez du anbulantzian mugitu nahi, behartu 
egin behar izaten da. 
Etxean zaintzaileak gau eta egun, “internak”, dituztenek etxe-
koek mugitzen dituzte autobusera edo beste lekuetara. 
Landa taxia ondo legoke Lea Ibarra mailakoa. Urte betez edo 
probatu daiteke Gaba busaren moduan funtzionatuta 

Etxebizitza   Lekeitioko zaharren egoitzan atentzioa ez ei da oso egokia. 60 
pertsonentzako 3 laguntzaile ei dagoz eta guk han amaitu be-
har dugunez arazo handia da. Sinadurak biltzen ari dira. 
Lekeitioko zaharren egoitza hutsik, bakarti dago, atentzio eska-
sia eta kudeaketa gabezia, sentsazio negatiboa. 
Auzo batzuetan gaitz dago erabiltzailea kalera eramatea gi-
zarte laguntzaileentzat (baserri inguruetan). Astirik ematen ez 
duenez, etxe bueltan eman ohi da osteratxoa horrelakoetan. 
Etxeak ez daude egokituta. Eskailerak, komunak, heldu-lekuak 
egokitu gabe dituzte askotan. 
Baserrietan obrak egitea garestia da, obra handiak izaten dira-
eta. 
Baserrietan logela edo komuna beheko solairuan jarri behar 
izaten da. 
Egoitzara doazen asko konturatzen dira bertara joan aurretik 
zainketa egokiak ez dituela eduki. 
Gizaburuagako eguneko zentroa ez da erabiltzen. 
Premia askori ez zaio erantzuten jendeak ez duelako eskatzen. 
Premiak detektatu egin behar izaten dira medikuaren lagun-
tzarekin. 

Begirunea eta gi-
zarteratzea 

 

Gazteak errespetua galtzen ari dira, aldatu egin da lehendik. 
Gazteek kasurik ez. 
Familiek edadetua babesten dute, batzuek gehiegi. Emakume 
zaintzaile batzuek euren osasuna ere galtzen dute familiakoak 
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zaintzen. 
Gizartean parte 
hartzea 

 

Euren inguruko erabaki asko eurak kontuan hartu barik hartzen 
dira. 
Bultzatu daiteke ospitaletan/egoitzetan daudenak bisitatzea 
eta lagun egitea. 

Komunikazioa eta 
informazioa  

  

Telebista antenarekin arazoa dago
Telefono estaldurarekin arazoak daude, konpainiaren arabera.
Postari aldaketa dagoenean arazoa egon ohi da. 

Gizarte zerbitzuak 
eta osasunekoak 

Gizarte zerbitzuak 
eta osasunekoak 

 

Guardiako farmazien kontuan arazoak ditugu, hiru asterik be-
hin Earaino joan behar izaten gara Lekeition ez dagoelako bat 
bera ere. Eta batzuetan haraino joan eta ez da egon behar izan 
duguna.  
Analitikak egitera Gernikara/Lekeitiora joan beharra 
Agrariako jubilazioa eskasa da
Anbulantziak galdu egiten dira GPS koordenadak eduki arren. 
Eta arazo handia izan ohi da larrialdietan. 
Errehabilitaziotik, kontsultetatik eta ospitaletik datozen anbu-
lantzietan azkena da eskualdea banatzeko, eta buelta oso luzea 
egin behar izaten dute askotan Durangotik barrena. 
Anbulantziarekin ospitalean alta ordu batean eman eta 8etan 
ailegatu izan dira etxera, eta kontsultetara ere berandu ailegatu 
izan dira. 
Osasun Txartel Indibidualarena eragozpen handia da zaintzai-
leentzat farmaziara joateko, zaintzaile bat baino gehiago badira 
edo soinean ez badaramazu arazoa da 
Farmaziak etxeko banaketa zerbitzua eskaintzea ondo legoke.
Larrialdiko farmaziekin dagoen arazoaren aurrean aukera izan 
daiteke lehenengo 48 orduko dosiak zuzenean medikuak ema-
tea. 

KATEGORIZAZIOA ETA TALDEKATZEA 

Hobetzeko alderdiak aztertu eta garrantzia eta erraztasuna aldagaiarekin lehentasun 
hurrenkera adostu da Lea Ibarrako talde eragilean. Ariketan bakoitzak banaka eman-
dako puntuazioaren jaso eta batu da.. 

 Era berean aztertutako aldagaietan antzekotasunagatik batu egin dira hainbat alda-
gai ekintzak eraginkorragoak izateko helburuarekin. 

Honakoak izan dira adostutako multzoak:  



 

 

Anal
Anbu
Apar
Auto
Auto
Egun
Etxea
Farm
Harre

 

 

itikak 
ulantzia 
rkalekua 
obusa 
onomia 
neko Zentro
ak 

mazia 
emanak 

oa 

La
P
P
Te
Te
Za
Za

 

anda taxia
entsioa 
ostaria 
elebista 
elefonoa 
aharren Ego
aintza 

oitza 

 

 

15 



 

 

16 

LEHENTASUN HURRENKERA 

Hobetzekoen artean lehentasunak markatu dira erraztasuna eta garrantziaren ara-
bera. Bi aldagaiak biderkatuta zehaztu da hurrenkera hori.  

Hau da emaitzaren barreiatze taula, taulan ikus daitekeenez hobetzeko  gehienak 
garrantzitsutzat hartu dira baina lortzeko ez hain erraztzat jo dira. 

 

1. Irudia: Lea Ibarra emaitzak 

Hau da hobetzekoen lehentasun hurrenkera  

Gaia Arloa Hobetzekoa Errazta-
suna 

Garran-
tzia 

Hurren-
kera 

Landa 
taxia 

Garraioa Landa taxia ondo legoke 
Lea Ibarra mailakoa. Urte 
betez edo probatu dai-
teke Gaba busaren mo-
duan funtzionatuta 

32 32 1 

Zaintza Etxebizitza  Premia askori ez zaio 
erantzuten jendeak ez 
duelako eskatzen. Pre-
miak detektatu egin be-
har izaten dira medikua-
ren laguntzarekin. 

28 32 2 

Telebista Komunika-
zioa eta 
informa-

Telebista antenarekin 
arazoa dago 

28 32 3 
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zioa  
Harre-
manak 

Gizartean 
parte har-
tzea 

Bultzatu daiteke ospitale-
tan/egoitzetan daudenak 
bisitatzea eta lagun egi-
tea. 

29 30 4 

Anbulan-
tzia 

Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Anbulantziak galdu egi-
ten dira GPS koordena-
dak eduki arren. Eta 
arazo handia izan ohi da 
larrialdietan. 

28 28 5 

Anbulan-
tzia 

Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Errehabilitaziotik, kon-
tsultetatik  eta ospitaletik 
datozen anbulantzietan 
azkena da eskualdea 
banatzeko, eta buelta oso 
luzea egin behar izaten 
dute askotan Durangotik 
barrena. 

28 28 6 

Farmazia Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Guardiako farmazien 
kontuan arazoak ditugu, 
hiru asterik behin Earaino 
joan behar izaten gara 
Lekeition ez dagoelako 
bat bera ere. Eta batzue-
tan haraino joan eta ez 
da egon behar izan du-
guna.  

25 28 7 

Analiti-
kak 

Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Analitikak egitera Gerni-
kara/Lekeitiora  joan be-
harra 

28 22 8 

Zaharren 
Egoitza 

Etxebizitza  Lekeitioko zaharren egoi-
tza hutsik, bakarti dago, 
atentzio eskasia eta ku-
deaketa gabezia, sentsa-
zio negatiboa. 

18 32 9 

Farmazia Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Osasun Txartel Indibidua-
larena eragozpen handia 
da zaintzaileentzat far-
maziara joateko, zain-
tzaile bat baino gehiago 
badira edo soinean ez 
badaramazu arazoa da 

28 19 10 

Etxeak Etxebizitza  Etxeak ez daude egoki-
tuta. Eskailerak, komu-

16 32 11 
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nak, heldu-lekuak ego-
kitu gabe dituzte asko-
tan. 

Zainzta Etxebizitza  Auzo batzuetan gaitz 
dago erabiltzailea kalera 
eramatea gizarte lagun-
tzaileentzat (baserri ingu-
ruetan). Astirik ematen ez 
duenez, etxe bueltan 
eman ohi da osteratxoa 
horrelakoetan. 

16 30 12 

Etxeak Etxebizitza  Baserrietan logela edo 
komuna beheko solai-
ruan jarri behar izaten da.

16 28 13 

Eguneko 
Zentroa 

Etxebizitza  Gizaburuagako eguneko 
zentroa ez da erabiltzen. 

16 26 14 

Zaharren 
Egoitza 

Etxebizitza  Lekeitioko zaharren egoi-
tzan atentzioa ez ei da 
oso egokia. 60 pertsonen-
tzako 3 auxiliar ei dagoz 
eta guk han amaitu be-
har dugunez arazo han-
dia da. Sinadurak biltzen 
ari dira. 

12 32 15 

Harre-
manak 

Begirunea 
eta gizarte-
ratzea 

Gazteak errespetua gal-
tzen ari dira, aldatu egin 
da lehendik. Gazteek 
kasurik ez. 

16 24 16 

Autono-
mia 

Gizartean 
parte har-
tzea 

Euren inguruko erabaki 
asko eurak kontuan hartu 
barik hartzen dira. 

13 28 17 

Autobusa Garraioa Garraio aldetik eskas 
dago, ordu tarte handiak 
egin behar dira. Adibidez 
Mendexatik Lekeitiora 
joanez gero, lau ordu 
egon behar izaten da 
hurrengo autobusari itxa-
roten derrigor. 

12 28 18 

Aparka-
lekua 

Garraioa Lekeitiora anbulatoriora 
joan behar denean, apar-
katzeko txarto dago eta 

8 32 19 
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ez da lekurik egoten. 
Autobusa Garraioa Autobusean ibiltzeko 

osasuna behar da. 
16 16 20 

Landa 
taxia 

Garraioa Baserrietatik autobusera 
iritsi egin behar da ari-
nago, eta horretarako 
beste garraiobideren bat 
behar da. 

8 32 21 

Aparka-
lekua 

Garraioa Galdakaora etxekoak 
eramatera bi lagun joan 
behar dira, batak la-
gundu eta besteak apar-
katzeko. Oso txarto dago 
aparkatzeko. 

8 32 22 

Zaintza Begirunea 
eta gizarte-
ratzea 

Familiek edadetua ba-
besten dute, batzuek 
gehiegi. Emakume zain-
tzaile batzuek euren osa-
suna ere galtzen dute 
familiakoak zaintzen. 

8 32 23 

Aparka-
lekua 

Garraioa Galdakaoko ospitalean 
aparkatzeko arazo han-
dia dago. 

8 30 24 

Anbulan-
tzia 

Garraioa Baserriko jendeak ez du 
anbulantzian mugitu 
nahi, behartu egin behar 
izaten da. 

10 24 25 

Autobusa Garraioa Galdakaoko Ospitalera 
autobusak buelta handia, 
luzea ematen du. 

8 28 26 

Etxeak Etxebizitza  Baserrietan obrak egitea 
garestia da, obra handiak 
izaten dira-eta. 

8 28 27 

Pentsioa Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Agrariako jubilazioa es-
kasa da 

7 32 28 

Zaintza Garraioa Etxean zaintzaileak gau 
eta egun, “internak”, di-
tuztenek etxekoek mugi-
tzen dituzte autobusera 
edo beste lekuetara. 

11 18 29 

Aparka-
lekua 

Garraioa Gernikan aparkatzeko 
arazoak daude. 

8 24 30 

Telefonoa Komunika- Telefono estaldurarekin 7 24 31 
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zioa eta 
informa-
zioa  

arazoak daude, konpai-
niaren arabera. 

Farmazia Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Farmaziak etxeko bana-
keta zerbitzua eskaintzea 
ondo legoke. 

7 22 32 

Postaria Komunika-
zioa eta 
informa-
zioa  

Postari aldaketa dagoe-
nean arazoa egon ohi da. 

6 24 33 

Farmazia Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Larrialdiko farmaziekin 
dagoen arazoaren au-
rrean aukera izan daiteke 
lehenengo 48 orduko 
dosiak zuzenean medi-
kuak ematea. 

7 14 34 

Zaintza Etxebizitza  Egoitzara doazen asko 
konturatzen dira bertara 
joan aurretik zainketa 
egokiak ez dituela eduki. 

0 0 35 

Anbulan-
tzia 

Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Anbulantziarekin ospita-
lean alta ordu batean 
eman eta 8etan ailegatu 
izan dira etxera, eta kon-
tsultetara ere berandu 
ailegatu izan dira. 

0 0 36 
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EKINTZA PLANA 

Guztira 13 ekintza adostu dira Lea Ibarrako talde eragilean, 20 hobetzekori erantzuten die ekintza horiek. 

Gehienak 2019an garatzeko dira. 

Taula honetan ikus daitezke ekintzak.  

Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

1 Zaintza 

 Premia askori ez 
zaio erantzuten 
jendeak ez due-
lako eskatzen. 
Premiak detektatu 
egin behar izaten 
dira medikuaren 
laguntzarekin. 

Sentsibilizazio kanpaina egin. 
Adineko pertsonek zainduak iza-
teko duten eskubidearen klabean 
kokatuta, dituzten laguntza auke-
rei buruzko informazioa zabal-
tzeko materiala  prestatu, disei-
natu eta banatu. 

Triptikoa, 
aldizkaria, 
Hitza… 

Lea Ibarrako 
HL talde era-
gilea 

Herrietako 
jubilatu elkar-
teak 

 
 

 Kanpaina 
eginda egotea 

 Mankomunita-
teko Gizarte 
Zerbitzuetan 
erabiltzaile ko-
purua igo izana.  

 Medikuak go-
mendatutako 
erabiltzaile po-
tentzialek la-
guntzaren bat 
onartu 
izana.Hau da, 
6tik 4ra jaitsi 
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Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

izana laguntzei 
uko egiten die-
tenen kopurua. 

2 Zaintza 

 Familiek edadetua 
babesten dute, 
batzuek gehiegi. 
Emakume zain-
tzaile batzuek eu-
ren osasuna ere 
galtzen dute fami-
liakoak zaintzen. 

Zaintzaileak informatu: Manko-
munitateko Gizarte Zerbitzueta-
tik antolatzen diren zaintzaileen 
zaintzarako tailerrak baliatu, zain-
tzaileak nagusientzako dauden 
errekurtsoen inguruan informa-
tzeko (Telelaguntza, etxez- 
etxeko zerbitzua, eguneko zen-
troa eta egoitza). 

Tailerrak 
Izaskun Le-
zea, Gizarte 
Zerbitzuak 

Lea Ibarrako 
HL talde eragi-
lea 

 
 

  Informazio 
bitartekoak ba-
natuta egotea 
eta erabiltzaile 
edota eska-
tzaile kopurua 
igo izana 

3 
Farma-
zia 

Guardiako farma-
zien kontuan ara-
zoak ditugu, hiru 
asterik behin Ea-
raino joan behar 
izaten gara Lekei-
tion ez dagoelako 
bat bera ere. Eta 
batzuetan haraino 

Bizkaiko Farmazeutikoen Elkar-
goari presioa egin salgai nahikoa 
izan dezaten. 

Sinadura 
bilketa 

Lea Ibarrako 
HL talde era-
gilea 

Mankomunita-
teko Gizarte 
Zerbitzuak, 
Udalak eta 
Itsas Baserri 

 
 

 Ekintzak egin 
izana eta far-
maziek medi-
kamentuak iza-
tea. 
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Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

joan eta ez da 
egon behar izan 
duguna.  

4 
Farma-
zia 

Larrialdiko farma-
ziekin dagoen ara-
zoaren aurrean 
aukera izan dai-
teke lehenengo 48 
orduko dosiak zu-
zenean medikuak 
ematea. 

Osakidetzari larrialdietan lehe-
nengo medikazioa Osakidetzak 
berak ematea eskatu. 

 
Lea Ibarrako 
HL talde era-
gilea 

Mankomunita-
teko Gizarte 
Zerbitzuak, 
Udalak eta 
Itsas Baserri 

 
 

 Larrialdietan 
medikazioa 
ematen hasi 
izana 

5 

 

Landa 
taxia 

Landa taxia (taxi 
rural) ondo legoke 
Lea Ibarra maila-
koa. Urte betez 
edo probatu dai-
teke Gaba busaren 
moduan funtzio-
natuta 

Lea Ibarrako Gizarte Zerbitzue-
tako ordezkaria5 herrietako eda-
detuen ordezkari banarekin eta 
landa taxia aztertzeko lan taldea 
sortu eta mankomunitateko poli-
tikariekin bildu proposamenak 
aztertzeko. 

 

Izaskun Le-
zeaGizarte 
Langilea eta 
Lea Ibarrako 
HL talde era-
gilea 

  

Udalak eta 
Mankomunita-
tea 

 
 

 Lan taldea mar-
txan egotea 

 Landa Taxia 
martxan egotea 

 Erabiltzaileak 
urtez urte %10 
igotzea 

 Landa 
taxia 

Baserrietatik au-
tobusera iritsi egin 
behar da arinago, 
eta horretarako 
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Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

beste garraiobide-
ren bat behar da. 

Aparka-
lekua 

Lekeitiora anbula-
toriora joan behar 
denean, aparka-
tzeko txarto dago 
eta ez da lekurik 
egoten.  

Analiti-
kak 

Analitikak egitera 
Gerni-
kara/Lekeitiora  
joan beharra 

Ga-
rraioa 

Etxean zaintzai-
leak gau eta egun, 
“internak”, dituzte-
nek etxekoek mu-
gitzen dituzte au-
tobusera edo beste 
lekuetara. 

6 

 

Etxeak 

 

Etxeak ez daude 
egokituta. Eskaile-
rak, komunak, 

Etxeak nagusien beharretara 
egokitzeko dauden diru-
laguntzez informatzeko triptikoa 

Triptikoa 
diseinatu 
eta inpri-

Izaskun Le-
zea Gizarte 
Langilea eta 

  
 

 Triptikoa etxe 
guztietara ba-
natuta egotea  
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Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

heldu-lekuak ego-
kitu gabe dituzte 
askotan. 

bidali etxeetara.

 

matu 

Manko-
munita-
teko au-
rrekontua 

 

HL Talde 
eragilea 

 Etxeak egoki-
tzeko diru-
laguntza eska-
era kopurua 
15etik 20ra igo 
izana. 

 

Baserrietan logela 
edo komuna be-
heko solairuan jarri 
behar izaten da. 

 
 

Baserrietan obrak 
egitea garestia da, 
obra handiak iza-
ten dira-eta. 

 
 

7 

Zaha-
rren 
Egoitza 

 

Lekeitioko zaha-
rren egoitza hutsik, 
bakarti dago, aten-
tzio eskasia eta 
kudeaketa gabezia, 
sentsazio negati-
boa. 

Lekeitioko Zaharren Egoitzari 
buruzko informazioa eskatu Lea 
Ibarrako lehendakariari eta alka-
teei. 

 

Agurtzane 
Gizaburua-
gako Ongi-
zate Zuzen-
daria 

 

Gizaburua-
gako Alkatea 
eta Manko-
munitateko 
buruak. 

 

 
 

 Mankomunita-
tean gaia tra-
tatu izana eta 
erantzunen bat 
jaso izana. 

 

Lekeitioko zaha-
rren egoitzan aten-
tzioa ez ei da oso 
egokia. 60 pertso-
nentzako 3 auxiliar 
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Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

ei dagoz eta guk 
han amaitu behar 
dugunez arazo 
handia da. Sinadu-
rak biltzen ari dira. 

8 
Harre-
manak 

 Bultzatu daiteke 
ospitale-
tan/egoitzetan 
daudenak bisita-
tzea eta lagun egi-
tea. 

 Caritas edota Gurutze Gorriaren 
Programei buruzko informazioa 
jaso ea zer motatako zerbitzuak 
dauden eta ea jende interesatua-
rekin jotzen den.  

 

Izaskun Gi-
zarte Langi-
lea eta Lea 
Ibarrako HL 
talde eragilea

 
 

 

 Informazioa 
jaso izana eta 
interesatuek 
programaren 
batean izena 
eman izana 

9 
Gaz-
teak 

Gazteak errespe-
tua galtzen ari dira, 
aldatu egin da 
lehendik. Gazteek 
kasurik ez. 

Hilean urtebetetzea ospatzen 
dutenek elkarrekin ospatzea (Au-
lestitik proposatua) 

 
Herri bakoi-
tzeko junta 

 
 

 

 Gutxienez bi 
herritan eki-
mena antolatu 
izana 

10 
Gaz-
teak 

Gazteak errespe-
tua galtzen ari dira, 
aldatu egin da 
lehendik. Gazteek 
kasurik ez. 

Jakintza trukeak eskaini Jubilatu 
Elkarteek eskolei (jubilatuak es-
koletara joan esperientziak kon-
tatzera edota ikasleek edadetuei 
zerbait egiten irakatsi) 

 
Herri bakoi-
tzeko talde 
eragilea 

Eskolak 
 

 

 Gutxienez bi 
herritan eki-
mena antolatu 
izana 
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Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

11 
Anbu-
lantzia 

 Anbulantziak 
galdu egiten dira 
GPS koordenadak 
eduki arren. Eta 
arazo handia izan 
ohi da larrialdietan.

Informazioa batu nola antolatuta 
dagoen eta ostean eskaera bide-
ratu eskualde mailan. 

 Maite Zabala 
  

 

 Informazioa 
jasota izatea 

 Antolaketa 
proposamen 
eskaera eginda 
izatea  

12 
Anbu-
lantzia 

Anbulantziarekin 
ospitalean alta 
ordu batean eman 
eta 8etan ailegatu 
izan dira etxera, 
eta kontsultetara 
ere berandu aile-
gatu izan dira. 

Eskualdeko herrietan  aztertu 
baserri izenen seinaleak jartzea: 
Mendexa, Munitibar eta Amoro-
toko udalei eskaera egin herrieta-
tik gurutze bideetan izenak jar-
tzeko.  

Mendexa, 
Munitibar 
eta Amo-
rotok uda-
len aurre-
kontua 

Mendexa, 
Munitibar eta 
Amorotoko 
talde eragi-
leak 

Mendexa, Mu-
nitibar eta 
Amorotok 
udalak 

 
 

 Mendexa, Muni-
tibar eta Amo-
rotok udaletako 
baserri izenak 
jarrita egotea 

13 
Pen-
tsioa 

 Agrariako jubila-
zioa eskasa da 

Mobilizazioetan parte hartu, 
deialdia zabaldu Itsas Baserrire-
kin elkarlanean 

 
Talde eragi-
lea 
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JARRAIPENA 

JARRAIPEN BATZORDEA  

Jarraipen batzordea talde eragilea osatuko duten pertsona berdinek osatuko dute. 

Txaro Zugazaga
Jose Ramon Barinagarrementeria Aransolo
Eugenio  Jaio Bermeosolo
Esther Urionaguena Atxurra
Aingeru Cardaño
Agurtzane  Gogenola
Maria Angeles Aldekogarai
Jose Mari Arriola
M Jesus Altzibar Agirre
Edurne Iturraspe Atxurra
Marilu Guenaga Laka
Maritxu Gabiola
Maite Zabala
Jose Mari Legarra
Izaskun Lezea

Jarraipen batzordea lau hilero batzartuko da ekintzen betetze maila aztertzeko eta 
ebaluazioa egiteko. 

JARRAIPENERAKO FITXA 

Jarraipenerako erabiliko den fitxa eredua adostu da 

EBALUAZIOA  Data
HELBURU ESTRATEGIKOA 

 
EKINTZA ZK
 
ADIERAZLEAK EMAITZA
 
 
HOBETZEKOAK/KONTUAN HARTZEKOAK
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7. AMOROTO 

PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

 

Jarduera Iraupena 

(orduak) 

Epea
E G Guztira 

Hedabi-
dea 

Landutakoar-
loak 

1. Batzarra 2 Iraila 5 3 8 Idatziz eta 
ahoz aho 

 Diagnosti-
koaren 
errepasoa 

 Hobetze-
koen hu-
rrenkera 
erraztasuna 
eta garran-
tziaren 
arabera 

2. Batzarra 2 Urria 3 1 4 Ahoz  Lehentasun 
hurrenkera 
baieztatu 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

3. Batzarra 2 Aza-
roa 

4 3 7 Ahoz  Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

 Jarraipen 
Batzordea 
izendatu 
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PAR

 

Ize

Txa
Pak
Pur
Jos
Ma
Vic
Ain
Jos

DIAG

ARLO

Eraik
aire 
gune

  

TE HARTZ

n - abizena

aro Zugazag
ki  Gojenola
ri Anakabe 
se Mari Arrio
ria Jesus Ub
tor Gabiola

nara Ikaran 
se Onaindia

GNOSTIKO

OA 

kinak eta 
zabaleko 
eak  

 

ZAILEAK 

k 

ga 
a 

ola 
beroaga 
 

a 

OAN JASOT

HOBETZ
· Urrutia
lur laua 
· Mediku
tzeko esk
· Kotxea
dira 

TAKO HOB

ZEKOA
 auzoa ez d

uen kontsul
kailera dago
k danetarik

Jaiotze

1947
1933
1949
1952
1946
1943
1977
1952

BETZEKOA

dago ondo p

tara sartzek
o. 
k, arin eta ez

e data 

AK 

paseatzeko

ko eskailera

z arin, baina

Erakundea/

Enpresa/ 

Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Zinegotzia 
Partikularra

o, aldatza da

a bat dago e

a motorrak 

/ 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
 

a 

 

ago eta ez d

eta elizara s

arin ibiltze

dago 

sar-

en 
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· Frontoiko komun publikoek eskailera asko dituzte eta seinaleztatu 
barik daude 
· Segurtasun aldetik, pertsona konkretu baten beldur gara, pertsona 
arriskutsu bat daukagu eta paseatzeko ere beldurrez gaude 
· Baserri bueltan, basurdeak eta basahuntzek dana apurtzen dute
Txakur solteak ardiak hiltzen dituzte, lehen ez zegoen horrelako 
arazorik 

Garraioa  

  

· Lekeitiora goazenean arazoa da aparkatzea.
· Lekeitioko anbulatorio aurrean ez da lekurik egoten aparkatzeko.
· Autobusarentzako ez dago markesinarik ez esertzeko lekurik eta 
aterperik ere ez. 
· Oletan ez dago autobus markesinarik.
· Autobusa ez dago elbarrituentzat egokituta
· Taxirik ez daukagu herrian, Lekeition hurbilena
Auzoaren arabera alde handia dago garraioan, Oleta auzoan auto-
busa askoz sarriago pasatzen da 

Etxebizitza  

  

· Dendarik ez dago herrian, Lekeitiora goaz erosketak egitera 
· Etxean laguntzeko jendea norberak topatu behar du, ez dago la-
guntzarik horretarako 
· Lekeitioko zaharren egoitzan atentzioa ez ei da oso egokia. 60 per-
tsonentzako 3 laguntzaile ei dagoz eta guk han amaitu behar du-
gunez arazo handia da. Sinadurak biltzen ari dira. 
· Munitibarren lekua ez ei da hain polita, baina atentzioa hobea. 

Begirunea eta 
gizarteratzea  

Ekintzak egiten dira baina askok ez dute parte hartzen. 

Komunikazioa 
eta informa-
zioa   

· Telebista antenarekin arazoa dago
· Telefono estaldurarekin arazoak daude, konpainiaren arabera. 
Postari aldaketa dagoenean arazoa egon ohi da.

Gizarte zerbi-
tzuak eta osa-
sunekoak 

· Farmaziara Lekeitiora joan behar izaten dugu, eta arazoa da guar-
diako Eara tokatzen denean, sakotan bertara joan eta han ez da 
egoten behar duguna. 
· Kutxazainik ez dago herrian

KATEGORIZAZIOA ETA TALDEKATZEA 

Hobetzeko alderdiak aztertu eta garrantzia eta erraztasuna aldagaiarekin lehentasun 
hurrenkera adostu da Amorotoko talde eragilean. Ariketa bakoitzak banaka eman-
dako puntuazioaren emaitza da. 

 Era berean aztertutako aldagaietan antzekotasunagatik batu egin dira hainbat alda-
gai ekintzak eraginkorragoak izateko helburuarekin. 

Honakoak izan dira adostutako multzoak:  
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Autobusa Markesina 
Farmazia 
Taxia 
Aparkalekua 
Autobusa 
Laguntzaileak 

 Autobusa 
Postaria 
Irisgarritasuna 
Zaharren Egoitza 
Partaidetza 
Denda 

 

LEHENTASUN HURRENKERA 

Hobetzekoen artean lehentasunak markatu dira erraztasuna eta garrantziaren ara-
bera. Bi aldagaiak biderkatuta zehaztu da hurrenkera hori.  

Hau da emaitzaren barreiatze taula, taulan ikus daitekeenez hobetzeko  gehienak 
garrantzitsutzat baina lortzeko ez erraztzat jo dira. 

 

2. Irudia Amoroto emaitzak 

 

Hau da hobetzekoen ehentasun hurrenkera  

 

Gaia Arloa Hobetzekoa Errazta-
suna 

Garran
rran-

Hurren
rren-

0
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G
ar
ra
n
tz
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Erraztasuna

Emaitza
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tzia kera
Autobusa 
Marke-
sina 

Garraioa  ·  Autobusarentzako ez dago 
markesinarik ez esertzeko leku-
rik eta aterperik ere ez. 

32 32 1 

Farmazia Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Farmaziara Lekeitiora joan 
behar izaten dugu, eta arazoa 
da guardiako Eara tokatzen 
denean, sakotan bertara joan 
eta han ez da egoten behar 
duguna. 

24 32 2 

Taxia Garraioa  ·  Taxirik ez daukagu herrian, 
Lekeition hurbilena 

23 32 3 

Postaria Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

Postari aldaketa dagoenean 
arazoa egon ohi da. 

32 23 4 

Telebista Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

·  Telebista antenarekin arazoa 
dago 

16 32 5 

Anima-
liak 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Baserri bueltan, basurdeak 
eta basahuntzek dana apur-
tzen dute 

14 34 6 

Autobusa Garraioa  ·  Autobusa ez dago elbarritu-
entzat egokituta 

14 28 7 

Irisgarri-
tasuna 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Medikuen kontsultara sar-
tzeko eskailera bat dago eta 
elizara sartzeko eskailera dago. 

20 16 8 

Zaharren 
Egoitza 

Etxebizi-
tza  

·  Lekeitioko zaharren egoitzan 
atentzioa ez ei da oso egokia. 
60 pertsonentzako 3 lagun-
tzaile  ei dagoz eta guk han 
amaitu behar dugunez arazo 
handia da. Sinadurak biltzen ari 
dira. 

11 28 9 

Partaide-
tza 

Begiru-
nea eta 
gizartera-
tzea  

Ekintzak egiten dira baina as-
kok ez dute parte hartzen. 

9 32 10 

Motorrak Eraikinak ·  Kotxeak danetarik, arin eta ez 13 20 11 
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eta aire 
zabaleko 
guneak  

arin, baina motorrak arin ibil-
tzen dira 

Segurta-
suna 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Segurtasun aldetik, pertsona 
konkretu baten beldur gara, 
pertsona arriskutsu bat dau-
kagu eta paseatzeko ere beldu-
rrez gaude 

8 32 12 

Aparka-
lekua 

Garraioa  ·  Lekeitiora goazenean arazoa 
da aparkatzea. 

8 32 13 

Kutxa-
zaina 

Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Kutxazainik ez dago herrian 12 20 14 

Denda Etxebizi-
tza  

·  Dendarik ez dago herrian, 
Lekeitiora goaz erosketak egi-
tera 

15 15 15 

Irisgarri-
tasuna 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Frontoiko komun publikoek 
eskailera asko dituzte eta seina-
leztatu barik daude 

7 32 16 

Autobusa Garraioa  Auzoaren arabera alde handia 
dago garraioan, Oleta auzoan 
autobusa askoz sarriago pasa-
tzen da 

13 16 17 

Txaku-
rrak 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

Txakur solteak ardiak hiltzen 
dituzte, lehen ez zegoen horre-
lako arazorik 

5 36 18 

Lagun-
tzaileak 

Etxebizi-
tza  

·  Etxean laguntzeko jendea 
norberak topatu behar du, ez 
dago laguntzarik horretarako 

11 16 19 

Zaharren 
Egoitza 

Etxebizi-
tza  

·  Munitibarren lekua ez ei da 
hain polita, baina atentzioa 
hobea. 

14 12 20 

Telefo-
noa 

Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

·  Telefono estaldurarekin ara-
zoak daude, konpainiaren ara-
bera. 

7 24 21 

Paseale- Eraikinak ·  Urrutia auzoa ez dago ondo 7 7 22 
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kua eta aire 
zabaleko 
guneak  

paseatzeko, aldatza dago eta 
ez dago lur laua 

Aparka-
lekua 

Garraioa  ·  Lekeitioko anbulatorio au-
rrean ez da lekurik egoten 
aparkatzeko. 

0 0 23 

Autobusa 
Marke-
sina 

Garraioa  ·  Oletan ez dago autobus mar-
kesinarik. 

0 0 24 
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EKINTZA PLANA 

Guztira 10 ekintza adostu dira Amorotoko talde eragilean, 15 hobetzekori erantzuten die ekintza horiek. Gehienak 2019an garatzeko dira. 

Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/aliat
uak 

20
19

20
20

 

20
21

Adierazleak 

1 Auto-
busa 
Marke-
sina 

 Auto-
busa 
Marke-
sina 

Autobusarentzako ez 
dago markesinarik ez 
esertzeko lekurik eta 
aterperik ere ez. 

Markesinena aztertu, ez zein formatakoak, 
eta terreno jabeekin berba egin. Markesi-
nak leku hauetan bi norabideetan: Oleta, 
Herri kaskoa, Erkieta, Zilluta, Abitagaina, 
Atxurra. Eskaera egin udalean. 

Udaleko 
aurrekon-
tua eta 
lanak 

Txaro Zu-
gazaga 

Amoro-
toko 
Udala 

Markesina jarrita 
egotea 

· Oletan ez dago au-
tobus markesinarik. 

Markesinena aztertu, ez zein formatakoak, 
eta terreno jabeekin berba egin. Markesi-
nak leku hauetan bi norabideetan: Oleta, 
Herri kaskoa, Erkieta, Zilluta, Abitagaina, 
Atxurra. Eskaera egin udalean. 

Udaleko 
aurrekon-
tua eta 
lanak 

Txaro Zu-
gazaga 

Amoro-
toko 
Udala 

Markesina jarrita 
egotea 

2 Farmazia 

 

· Farmaziara Lekeiti-
ora joan behar izaten 
dugu, eta arazoa da 
guardiako Eara toka-
tzen denean, sakotan 

1-Txakartegi farmazian galdetu ea etxera 
ekartzen duten Amorotora. Horrela bada 
Zabaldu 

  Ainara 
Ikaran 

Lekeitioko 
farmaziak 

3 2-Itsas Baserrigaz batera landu guardiako 
farmaziena 

  Txaro Zu-
gazaga, 

Itsas Base-
rri 
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bertara joan eta han 
ez da egoten behar 
duguna. 

 

Jose Mari 
Arriola 

4 

 

Taxia Taxirik ez daukagu 
herrian, Lekeition 
hurbilena 

Aztertu eskualde Landa Taxi zerbitzua jarri 
daitekeen. Ibilbide eta behar ezberdineta-
rako: Medikura  joateko, autobus geltokira 
jaisteko,  Lekeitiora joateko… Horretarako 
eskualde mailako erakundeetara bideratu 
eta lan taldea sortu. 

 

  Lea Iba-
rrako 
manko-
munita-
teko au-
rrekontua 

Ainara 
Ikaran, 
Txaro Zu-
gazaga 
eta Jose 
Mari Arri-
ola 

 

Lea Iba-
rrako 
manko-
munitatea 

Itsas Base-
rri 

 

 Landa taxia 
martxan egotea 
 Erabiltzaile 

kopurua urtez 
urte  %10 has-
tea 

 

Aparka-
lekua 

· Lekeitiora goaze-
nean arazoa da apar-
katzea. 

Auto-
busa 

  

· Autobusa ez dago 
elbarrituentzat egoki-
tuta 
Auzoaren arabera 
alde handia dago 
garraioan, Oleta au-
zoan autobusa askoz 
sarriago pasatzen da 

Lagun-
tzaileak 

· Etxean laguntzeko 
jendea norberak to-
patu behar du, ez 
dago laguntzarik ho-
rretarako 

5 Postaria Postari aldaketa da-
goenean arazoa egon 
ohi da. 

Aztertu etxeetako seinalizazioak egokiak 
diren. Bakoitzak bere seinalizazioa aztertu 
Ondo jarri ostean eta arazoak baldin ba-

 Udaleko 
aurrekon-
tua 

Jubilatuen 
elkartea/ 
Txaro Zu-

Amoro-
toko 

 Bakoitzak be-
giratu/ egokitu 
dituela 
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daude udaletik deitu  Correosera. gazaga 
eta Jose 
Mari Arri-
ola 

Udala

Correos 

 Correosen in-
guruko kexarik 
ez udalean 

6 Irisgarri-
tasuna 

· Medikuen kontsul-
tara sartzeko eskailera 
bat dago eta elizara 
sartzeko eskailera 
dago. 

Konponduta dago medikuen kontsulta 
eta elizako sarrera 

 Udaleko 
aurrekon-
tua 

Amopro-
toko udala

7 Irisgarri-
tasuna 

· Frontoiko komun 
publikoek eskailera 
asko dituzte eta sei-
naleztatu barik daude 

Frontoi atzeko aldea aldatu egingo da 
baina ez da epe laburrean izango 
Gaur egun dagoena seinalizatzea eskatu 

 Udaleko 
aurrekon-
tua eta 
lanak 

Talde era-
gilea 

2
0
2
3

 Komuna ipi-
nita egotea 
 -Seinala jarrita 

egotea 

8 Zaharren 
Egoitza 

· Lekeitioko zaharren 
egoitzan atentzioa ez 
ei da oso egokia. 60 
pertsonentzako 3 la-
guntzaile ei dagoz eta 
guk han amaitu behar 
dugunez arazo han-
dia da. Sinadurak bil-
tzen ari dira. 

Eskualde mailan lantzeko   Talde era-
gilea 

Itsas Base-
rri 
Lea Iba-
rrako 
manko-
munitatea 

9 Partaide-
tza 

Ekintzak egiten dira 
baina askok ez dute 

Herriko Kultura taldean  koordinazio ma-
haia eratuko da eta bertan jubilatuen el-

  Jose 
Onaindia 

Herriko 
kultur tal-

 Ekintzetan 
jubilatuen el-
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parte hartzen. kartetik parte hartzea da helburua eta 
ekintzak elkarlanean antolatzea. 

deak karteko ordez-
kariak parte 
hartzea 

10 Denda · Dendarik ez dago 
herrian, Lekeitiora 
goaz erosketak egi-
tera 

Tabernariarekin hitz egin ea oinarrizko 
gauzak salgai jarri ditzaken.  

  Txaro Zu-
gazaga 

Tabernaria  Tabernariak 
produktuak 
salgai izatea 
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JARRAIPENA 

JARRAIPEN BATZORDEA  

Jarraipen batzordea talde eragilea osatuko duten pertsona berdinek osatuko dute. 

 

Txaro Zugazaga
Paki  Gojenola
Puri Anakabe
Jose Mari Arriola
Maria Jesus Uberoaga
Victor Gabiola
Udaleko zinegotzia
Jose Onaindia

 

Jarraipen batzordea lau hilero batzartuko da ekintzen betetze maila aztertzeko eta 
ebaluazioa egiteko. 

JARRAIPENERAKO FITXA 

Jarraipenerako erabiliko den fitxa eredua adostu da 

EBALUAZIOA  Data
HELBURU ESTRATEGIKOA 

 
EKINTZA ZK
 
ADIERAZLEAK EMAITZA
 
 
HOBETZEKOAK/KONTUAN HARTZEKOAK
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8. AULESTI 

PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

 

Jarduera Iraupena 

(orduak) 

Epea
E G Guztira 

Hedabi-
dea 

Landutakoar-
loak 

1. Batzarra 2 Iraila 7 5 12 Idatziz eta 
ahoz aho 

 Diagnosti-
koaren 
errepasoa 
 Hobetze-

koen hu-
rrenkera 
erraztasuna 
eta garran-
tziaren 
arabera 

2. Batzarra 2 Urria 7 5 12 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Lehenta-
sun hu-
rrenkera 
baieztatu 
 Hobetze-

koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

3. Batzarra 2 Aza-
roa 

11 5 16 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

4. Batzarra 2 Aben
dua 

10 4 14 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 
 Jarraipen 

Batzordea 
izendatu 

PARTE HARTZAILEAK 
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tuzke erabiliko gehienok (AMIAn jasotakoak) 
Garraioa 

 

Lekeitiora anbulatoriora joaten bagara txarto dago aparka-
tzeko 
Markinara ez dago autobusik
Baserrietatik herri kaskora jaisteko ez daukagu garraio publi-
korik 
Markesinarik ez daukagu
Baserri etxeetan zaintzaileak dituztenek eurak Joan behar 
izaten dira bila autobus paradara. 
Autobusa baleago Markinara erabiliko genuke gehienok 
(AMIAn jasotakoa) 
Eguenetan Markinara (azoka eguna) autobusen bat jartzea 
ondo legoke 
Ondo legoke herri kaskora jaisteko zerbitzua egotea 

Etxebizitza 

 

Herriko etxeak zaharrak dira eta ez daude egokituta gehiene-
tan. 
Gasa pasatuta dago herriko etxeetan
Hezetasuna dago etxe askotan
Ez dakigu bainuontzia aldatzeko laguntzak dauden edo ez
Igogailurik ez dago etxe gehienetan
Baserrien inguruetan basahuntzak, basurdeak, azeriak kalteak 
egiten dizkigu 

Begirunea eta gizar-
teratzea  

 

Hotzak gara, gazteak alde batetik eta edadetuok bestetik. 
Jubilatuen elkarteak diru gehiago behar du gauzak antola-
tzeko 

Gizartean parte har-
tzea  

  

Lehen jubilatuen etxea geneukan eta orain ez daukagu. Jen-
dea azkenerako ez zen joaten hotza zen eta eskailerak zi-
tuen)  
Gehienek ez zuten jubilatuen lokala erabiltzen (AMIAn jaso-
takoa) 
Jubilatuen etxean eskailerak deserosoak ziren (AMIAn jasota-
koa) 
Ondo legoke jubilatuen etxea izatea

Komunikazioa eta 
informazioa  

  

Ez daukagu interneteko estaldura ona.Txarto iristen da. 
Askok ez dugu internet erabiltzen, ikara ematen digu 
Leku batzuetan telefono estaldura txarra dugu 
Postarekin arazoak ditugu, gutunak ez dira iristen, postaria 
hiru aldiz aldatu da azkenaldian eta abuztuan ez dugu gutu-
nik jaso. 
Jubilatuen elkartea Eusko Jaurlaritzak tramitazio elektronikoa 
egitera behartuko gaitu, eta ez dakigu nola konponduko ga-
ren. 
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Guk egiten dugun euskaratik tartea dago euskara batura. 
Batua gehiago kostatzen zaigu 

Lana eta herritarren 
parte-hartzea  

Auzolanik ez da egiten, askok ez dugu ezagutu ere egin. 

Gizarte zerbitzuak 
eta osasunekoak 

 

BBK eguaztenetan bakarrik egoten da zabalik, eta kutxazaina 
bakarrik gainontzeko egunetan. Kutxazainarekin bakarrik 
txarto konpontzen gara edadetuok 
Agrariako pentsioa txikia da, eta alarguntasuna badaukazu 
gainera zati bat kendu egiten dizute 
Batzuk zaintzaileak behar dituzte
Autonomoek pentsio txikia dugu

KATEGORIZAZIOA ETA TALDEKATZEA 

Hobetzeko alderdiak aztertu eta garrantzia eta erraztasuna aldagaiarekin lehentasun 
hurrenkera adostu da Aulestiko talde eragilean. . Ariketan bakoitzak banaka eman-
dako puntuazioaren jaso eta batu da. 

 Era berean aztertutako aldagaietan antzekotasunagatik batu egin dira hainbat alda-
gai ekintzak eraginkorragoak izateko helburuarekin. 

Honakoak izan dira adostutako multzoak:  

 

Animaliak 
Aparkalekua 
Autobusa 
Auzolanak 
Bideak 
Bidegorria 
Estaldura 
Etxeak 
Etxeak laguntzak 
Euskara 
Harremanak 

Jarlekuak 
Jubilatuen Elkartea 
Jubilatuen etxea 
Komunak 
Kutxazaina 
Markesinak 
Pentsioa 
Postaria 
Prestakuntza 
Zaintza 

 

 

LEHENTASUN HURRENKERA 
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Hobetzekoen artean lehentasunak markatu dira erraztasuna eta 
rrantziaren arabera. Bi aldagaiak biderkatuta zehaztu da hurrenkera hori.  

Hau da emaitzaren barreiatze taula, taulan ikus daitekeenez hobetzeko gehienak  oso 
garrantzitsutzat jo dira baina ia gehienak lortzeko zailak direla uste izan da. 

 

 

3. Irudia: Aulesti emaitzak 

Hau da hobetzekoen lehentasun hurrenkera  

Gaia Arloa Hobetzeko alderdia Errazta-
suna 

Garran-
tzia 

Hurren-
kera 

Jarlekuak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak 

  Urriolako bidean jar-
lekuak (AMIAn jasota-
koa)  

40 40 1 

Bidegorria Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak 

  Motorrak eta bizikle-
tak ibiltzen dira bide-
gorrian 

33 39 2 

Zaintza Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

 Batzuk zaintzaileak 
behar dituzte 

15 44 3 

Etxeak Etxebizitza  Herriko etxeak zaha-
rrak dira eta ez daude 
egokituta gehienetan. 

17 38 4 

Animaliak Etxebizitza Baserrien inguruetan 17 38 5 

0
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46 

basahuntzak, basur-
deak, azeriak kalteak 
egiten dizkigu 

Autobusa Garraioa  Markinara ez dago 
autobusik 

15 39 6 

Aparkale-
kua 

Garraioa  Lekeitiora anbulatori-
ora joaten bagara 
txarto dago aparka-
tzeko 

18 32 7 

Pentsioa Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

 Autonomoek pentsio 
txikia dugu 

13 40 8 

Auzolanak Lana eta 
herritarren 
parte-
hartzea  

 Auzolanik ez da egi-
ten, askok ez dugu 
ezagutu ere egin. 

17 30 9 

Estaldura Komunika-
zioa eta 
informa-
zioa  

 Ez daukagu interne-
teko estaldura 
ona.Txarto iristen da. 

18 28 10 

Jubilatuen 
etxea 

Gizartean 
parte har-
tzea  

Ondo legoke jubila-
tuen etxea izatea 

11 44 11 

Pentsioa Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

 Agrariako pentsioa 
txikia da, eta alargun-
tasuna badaukazu, 
gainera, zati bat kendu 
egiten dizute 

11 44 12 

Kutxa-
zaina 

Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

 BBK eguaztenetan 
bakarrik egoten da 
zabalik, eta kutxazaina 
bakarrik gainontzeko 
egunetan. Kutxazaina-
rekin bakarrik txarto 
konpontzen gara eda-
detuok 

12 40 13 

Postaria Komunika-
zioa eta 
informa-
zioa  

 Postarekin arazoak 
ditugu, gutunak ez 
dira iristen, postaria 
hiru aldiz aldatu da 
azkenaldian eta abuz-

13 35 14 
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tuan ez dugu gutunik 
jaso. 

Bideak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak 

 Espaloia falta da 32 14 15 

Prestakun-
tza 

Komunika-
zioa eta 
informa-
zioa  

 Askok ez dugu inter-
net erabiltzen, ikara 
ematen digu 

14 32 16 

Etxeak Etxebizitza  Igogailurik ez dago 
etxe gehienetan 

11 38 17 

Etxeak Etxebizitza  Hezetasuna dago etxe 
askotan 

11 33 18 

Jubilatuen 
etxea 

Gizartean 
parte har-
tzea  

 Lehen jubilatuen 
etxea geneukan eta 
orain ez daukagu. 
Jendea azkenerako ez 
zen joaten hotza zen 
eta eskailerak zituen)  

11 33 19 

Autobusa Garraioa  Baserrietatik herri 
kaskora jaisteko ez 
daukagu garraio pu-
blikorik 

13 27 20 

Jubilatuen 
Elkartea 

Begirunea 
eta gizarte-
ratzea  

 Jubilatuen elkarteak 
diru gehiago behar du 
gauzak antolatzeko 

9 39 21 

Harrema-
nak 

Begirunea 
eta gizarte-
ratzea  

 Hotzak gara, gazteak 
alde batetik eta eda-
detuok bestetik. 

12 25 22 

Prestakun-
tza 

Komunika-
zioa eta 
informa-
zioa  

 Jubilatuen elkartea 
Eusko Jaurlaritzak 
tramitazio elektroni-
koa egitera behartuko 
gaitu, eta ez dakigu 
nola konponduko ga-
ren. 

10 30 23 

Etxeak 
laguntzak 

Etxebizitza  Ez dakigu bainuontzia 
aldatzeko laguntzak 
dauden edo ez 

18 16 24 

Komunak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak 

 Parkean komunik ez 
dago apurtu egiten 
dituzte 

10 18 25 

Markesi- Garraioa  Markesinarik ez dau- 8 20 26 
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nak kagu
Hobetze-
korik ez 

Etxebizitza  Gasa pasatuta dago 
herriko etxeetan 

10 16 27 

Estaldura Komunika-
zioa eta 
informa-
zioa  

 Leku batzuetan tele-
fono estaldura txarra 
dugu 

8 20 28 

Euskara Komunika-
zioa eta 
informa-
zioa  

Guk egiten dugun 
euskaratik tartea dago 
euskara batura. Batua 
gehiago kostatzen 
zaigu 

14 9 29 

Hobetze-
korik ez 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak 

 Gimnasia kanpoan 
egiteko tramankuluak 
baleude ez genituzke 
erabiliko gehienok 
(AMIAn jasotakoak) 

6 14 30 

Autobusa Garraioa  Baserri etxeetan zain-
tzaileak dituztenek 
eurak Joan behar iza-
ten dira bila autobus 
paradara. 

0 0 31 

Autobusa Garraioa  Autobusa baleago 
Markinara erabiliko 
genuke gehienok 
(AMIAn jasotakoa) 

0 0 32 

Autobusa Garraioa  Eguenetan Markinara 
(azoka eguna) autobu-
sen bat jartzea ondo 
legoke 

0 0 33 

Autobusa Garraioa  Ondo legoke herri 
kaskora jaisteko zerbi-
tzua egotea 

0 0 34 

Jubilatuen 
etxea 

Gizartean 
parte har-
tzea  

 Gehienek ez zuten 
jubilatuen lokala era-
biltzen (AMIAn jasota-
koa) 

0 0 35 

Jubilatuen 
etxea 

Gizartean 
parte har-
tzea  

Jubilatuen etxean es-
kailerak deserosoak 
ziren (AMIAn jasota-
koa) 

0 0 36 
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EKINTZA PLANA 

Guztira 10 ekintza adostu dira Aulestiko talde eragilean, 12 hobetzekori erantzuten die ekintza horiek. Gehienak 2019an garatzeko dira. 

Zenba-
kia 

Gaia Hobetzeko 
alderdia 

Ekin-
tza 

Baliabi-
deak 

Arduradu-
nak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 

20
20

20
21

 

Adierazleak 

 

1 Jarlekuak   Urriolako 
bidean jarle-
kuak (AMIAn 
jasotakoa)  

Banku bat jartzeko 
eskaera egin Udalari 
("Kurtzian", Sabinen 
etxearen ondoan) 

Pedro 
Egaña 

Udala  Bankua jarrita 
egotea 

2 Irisgarrita-
suna 

 Igogailurik ez 
dago etxe 
gehienetan 

Igogailua jartzeko 
araudiaren eta lagun-
tzen inguruko infor-
mazioa eskuratu 
Udalean. Informazio 
hau Udal aldizkarian 
publikatzea 

Aldizkaria Pedro 
Egaña 

Udala  Udalean in-
formazioa es-
katuta egotea 
eta hala bada, 
aldizkarian pu-
blikatuta ego-
tea 

3 Pentsioa

 

 Autonomoek 
pentsio txikia 
dugu 

Antolatuta dauden 
mobilizazioetan parte 
hartu (Aulestin hileko 
lehen astelehenetan, 
Gernikan eta Bilbon) 

Talde eragi-
lea 

Jubilatuen El-
kartea 
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eta Itsas Baserrira 
zabaldu. 

 Agrariako 
pentsioa txikia 
da, eta alar-
guntasuna 
badaukazu 
gainera zati 
bat kendu 
egiten dizute 

Antolatuta dauden 
mobilizazioetan parte 
hartu (Aulestian hi-
leko lehen astelehe-
netan, Gernikan eta 
Bilbon) eta Itsas Ba-
serrira zabaldu. 

Talde eragi-
lea 

Jubilatuen El-
kartea 

 

4 Bidegorria   Motorrak eta 
bizikletak ibil-
tzen dira bi-
degorrian 

Lea Ibarrara: Bidego-
rrien erabileraren 
inguruko kartelak 
jartzea (Motorrak de-
bekatuta/txirrdinduak 
kontuz oinezkoekin) 

Lea Iba-
rrako Talde 
eragileko 
ordezkariak

Lea Ibarrako 
talde eragilea 
/Itsas Baserri eta 
Mankomunaz-
goa 

 

5 Autobusa  Markinara ez 
dago autobu-
sik 

Lea Ibarrara: Mugikor-
tasuna hobetzeko 
Landa Taxiaren au-
kera aztertzea 

Lea Iba-
rrako Talde 
eragileko 
ordezkariak

Lea Ibarrako 
talde eragilea 
/Itsas Baserri eta 
Mankomunaz-
goa 

 

6 Jubilatuen 
etxea 

Ondo legoke 
jubilatuen 
etxea izatea 

Jubilatuen elkarteari, 
Udalarekin batera, 
jubilatuen etxea sor-
tzeko aukerak azter 

Talde eragi-
lea 

Udala/Jubilatue
n Elkartea 

 Jubilatuen El-
karteak propo-
samena jaso 
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ditzan proposatu. izana

7 

 

Prestakun-
tza 

 

 Askok ez 
dugu internet 
erabiltzen, 
ikara ematen 
digu 

Udaletiken Internet 
ikastaroa egiteko 
interesik dagoen gal-
detu (Alkdizkarian HL 
atala sortu) 

Aldizkaria Pedro 
Egaña 

Udala  Aldizkarian 
galdera agertu 
izana. 

 Jubilatuen 
elkartea 
Eusko Jaurla-
ritzak tramita-
zio elektroni-
koa egitera 
behartuko 
gaitu, eta ez 
dakigu nola 
konponduko 
garen. 

Udaletiken Internet 
ikastaroa egiteko 
interesik dagoen gal-
detu (Alkdizkarian HL 
atala sortu) 

Aldizkaria Pedro 
Egaña 

Udala  Aldizkarian 
galdera agertu 
izana. 

8 Harremanak  Hotzak gara, 
gazteak alde 
batetik eta 
edadetuok 
bestetik. 

Jubilatuen Elkartetik 
gutuna bidaliko zaie 
60 urtetik gorakoei 
San Blas Elkartearen 
kontuak azaldu eta 
jubilatu gazteak era-
kartzeko. 

 

Gutuna Mari Esther
Arizaga 

Jubilatuen El-
kartea 

 Jubilatu Elkar-
tean "gazte" 
gehiagok parte 
hartzea 
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9  Hilero urtemuga egi-
ten dutenak batu 
egiten dira bazkaria 
egiteko, nagusi eta 
gazteak. Edadetuek 
ere parte hartzea 
bultzatu 

Talde eragi-
lea 

Herritarrak  Hileroko baz-
karian parte 
hartzen dute-
nen zenbate-
koa 

10 Markesinak  Markesinarik 
ez daukagu 

Markesina eta gelto-
kiak eskatu Bizkai-
busi Amuluan (Goie-
rriko bidegurutzean) 
Udalaren laguntzaz. 

Idatzia Mari Esther
Arizaga 

Udala eta Biz-
kaibus 

 Bizkaibusi es-
kaera egin 
izana  

 Markesina eta 
geltokiak jarrita 
egotea 
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JARRAIPENA 

JARRAIPEN BATZORDEA  

Jarraipen batzordea talde eragilea osatuko duten pertsona berdinek osatuko dute. 

 

Mari Esther Arizaga Susaeta

Mari Eli Zarragoikoetxea Kareaga

Nati Elezpuru Kareaga

Jesus Bollar 

Pedro  Egaña 

Jose Alberto Egaña

Leon Zarragoikoetxea

Eugenio Jaio 

Andoni  Perea

Jose Mari Legarra

Begoña  Intxausti

Mari Tere  Astorkia

 

Jarraipen batzordea lau hilero batzartuko da ekintzen betetze maila aztertzeko eta 
ebaluazioa egiteko. 

JARRAIPENERAKO FITXA 

Jarraipenerako erabiliko den fitxa eredua adostu da 

EBALUAZIOA  Data
HELBURU ESTRATEGIKOA 

 
EKINTZA ZK
 
ADIERAZLEAK EMAITZA
 
 
HOBETZEKOAK/KONTUAN HARTZEKOAK
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9. GIZABURUAGA 

PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

Jarduera Iraupena 

(orduak) 

Epea
E G Guztira 

Hedabi-
dea 

Landutako 
arloak 

1. batzarra 2 Iraila 3 4 7 Idatziz eta 
ahoz aho 

 Diagnosti-
koaren 
errepasoa 

 Hobetze-
koen hu-
rrenkera 
erraztasuna 
eta garran-
tziaren 
arabera 

2. batzarra 2 Urria 3 4 7 Ahoz eta 
watsap-
pez 

 Lehentasun 
hurrenkera 
baieztatu 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

3. batzarra 2 Aza-
roa 

3 4 7 Ahoz eta 
watsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

 Jarraipen 
Batzordea 
izendatu 

 

 

 

PARTE HARTZAILEAK 



 

 

Ize

Pab
Jab
Luis
Jab
Agu
Ara
Ma

 

DIAG

 

ARLO
Eraik
aire 
gune

  

n - abizena

blo Okamik
bier Goikoet
s Mari Leniz

bier Urrutibe
urtzane Gog
antza Arrito
ria Angeles

GNOSTIKO

OA 
kinak eta 
zabaleko 
eak 

k 

ka 
txea
z 
easkoa 
genola 
la 

s Aldekogar

OAN JASOT

HOBETZE
·  Etxe aur
lekuan 80
·  Hiruarte
behar ditu
·  Trumoia
(Agerre in
Komun pu

rai 

TAKO HOB

EKOA 
rrean Ispast
0ra joaten d
etik  Goiketx
ugu 
a eta tximist
guruan), et
ublikorik ez

Jaiotze

1943
1940
1952
1951

1952

BETZEKOA

terrerako bi
ira 

xerako pase

tak sarri iza
a dena des

z dago eta h

e data 

AK 

dea daukat

ealekuan ba

ten dugu, l
konektatu 
hiletak egon

Erakundea/

Enpresa/ 

Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Zinegotzia 
Partikularra
Partikularra

te eta 10 km

ankua, desk

au bider jot
behar izate
n diren egu

/ 

a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 

m orduok d

kantsu lekua

tzen du urt
en dugu 
un batzueta

 

 

dan 

ak 

ean 

an 
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taberna itxita egon zen, aurreikuspena falta
Garraioa 

 

·  Autobus paradan markesina falta da Aulestirantz
·  Taxia balego hobeto, behintzat telefono bat
·  Lekeition aparkatzea problema da eta batzuk egunero joaten gara
·  Baserritik autobusera kotxez jaitsi behar zara eta ez du merezi. 
Autobuseko txoferra espaloitik urrun geratzen bada txarto  
Jubilatuei taxia merkeago jartzea

Etxebizitza  

 

·  Basurdeak, basahuntzak, azeriak… kalte handia egiten digute baseri 
inguruan 
·  Banakaren bat bakarrik bizi da eta laguntasun premia izan dezake

Begirunea 
eta gizartera-
tzea  

Herrian dagoen tabernan dago problema, batzuk ez gara sartzen. 
Nork hartzen duen alde handia dago. 

Gizartean 
parte hartzea  

Aste barruan gutxi irteten da jendea

Komunika-
zioa eta in-
formazioa  

  

·  Egunkarian gure herriko albiste gutxi daukagu
·  Gutunontziak konpontzea komeni da
·  Herri aldizkaririk ez dago
·  Internet gaizki dabil
·  Telefono estaldura eskasa
Internet erabiltzen ikasteko ikastaroak komeni

Lana eta he-
rritarren 
parte-hartzea  

Auzolana ez da lehengo bera, orain udalak betetzen du funtzio hori.

Gizarte zerbi-
tzuak eta 
osasunekoak 

·  Koordainketen ez dira sartzen medikamentu asko, garesti ordain-
tzen ditut medikamentuak. 
·  Kutxazainik ez daukagu herrian
·  Libretarekin funtzionatzeko trabak daude, kutxazainera bidaltzen 
dute dena. 
·  Farmazia edo botikinik ere ez.
·  Guardiako farmazien kontuan arazoak ditugu, hiru asterik behin 
Earaino joan behar izaten gara Lekeition ez dagoelako bat bera ere. 
Eta batzuetan haraino joan eta ez da egon behar izan duguna.  
·  Agrariako jubilazioa eskasa da

  

 

KATEGORIZAZIOA ETA TALDEKATZEA 



 

 

57 

Hobetzeko alderdiak aztertu eta garrantzia eta erraztasuna aldagaia-
rekin lehentasun hurrenkera adostu da Gizaburuagako talde eragilean. Ariketa bana-
kakoa izan barik, taldean egin da talde eragileak horrela erabakita, ondorioz kategori-
zazioan puntuazio tarte txikiak izan dira. 

 Era berean aztertutako aldagaietan antzekotasunagatik batu egin dira hainbat alda-
gai ekintzak eraginkorragoak izateko helburuarekin. 

Honakoak izan dira adostutako multzoak:  

Abiadura 
Animaliak 
Aparkatzea 
Autobusa 
Auzolana 
Bakardadea 
Egunkaria 
Farmazia 

Farmazia 
Garraioa 
Gutunontziak 
Internet estaldura 
Internet formazioa 
Komunak 
Komunikazioa 
Markesina 

Medikamentuak 
Parte hartzea 
Pasealekuak 
Pentsioak 
Taberna 
Telefonoa 
Trumoiak 
Zerbitzuak 

 

LEHENTASUN HURRENKERA 

Hobetzekoen artean lehentasunak markatu dira erraztasuna eta garrantziaren ara-
bera. Bi aldagaiak biderkatuta zehaztu da hurrenkera hori.  

Hau da emaitzaren barreiatze taula, taulan ikus daitekeenez taldean adostutako pon-
derazioa ezarri zen eta ez dago barreiatze handirik, oreka dago garrantzitsutzat eta 
erraztzat hartu diren hobetzekoen artean. 

 

4. Irudia Gizaburuaga emaitzak 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 1 2 3 4 5

G
ar
ra
n
tz
ia

Erraztasuna

Emaitza



 

 

58 

 

Gaia Arloa Hobetzekoa Errazta-
suna 

Garran-
tzia 

Hurren-
kera 

Pasia-
lekuak 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Hiruartetik  Goiketxerako paseale-
kuan bankua, deskantsu lekuak be-
har ditugu 

4 4 

1 

Ko-
munak 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

Komun publikorik ez dago eta hile-
tak egon diren egun batzuetan ta-
berna itxita egon zen, aurreikuspena 
falta 

4 4 

Marke-
sina 

Garraioa ·  Autobus paradan markesina falta 
da Aulestirantz 

4 4 

Ga-
rraioa 

Garraioa ·  Taxia balego hobeto, behintzat 
telefono bat 

4 4 

Ga-
rraioa 

Garraioa ·  Baserritik autobusera kotxez jaitsi 
behar zara eta ez du merezi. 

4 4 

Auto-
busa 

Garraioa Autobuseko txoferra espaloitik urrun 
geratzen bada txarto  

4 4 

Egun-
karia 

Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

·  Egunkarian gure herriko albiste 
gutxi daukagu 

4 4 

Inter-
net 
estal-
dura 

Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

·  Internet gaizki dabil 4 4 

Inter-
net 
forma-
zioa 

Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

Internet erabiltzen ikasteko ikasta-
roak komeni 

4 4 

Auzo-
lana 

Lana eta 
herrita-
rren 
parte-
hartzea  

Auzolana ez da lehengo bera, orain 
udalak betetzen du funtzio hori. 

4 4 

Ga-
rraioa 

Garraioa Jubilatuei taxia merkeago jartzea 4 2 
2 
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Ta-
berna 

Begiru-
nea eta 
gizarte-
ratzea  

Herrian dagoen tabernan dago pro-
blema, batzuk ez gara sartzen. Nork 
hartzen duen alde handia dago. 

2 4 

Gutu-
non-
tziak 

Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

·  Gutunontziak konpontzea komeni 
da 

4 2 

Abia-
dura 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Etxe aurrean Ispasterrerako bidea 
daukate eta 10 km orduok dan le-
kuan 80ra joaten dira 

2 2 

3 

Tru-
moiak 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Trumoia eta tximistak sarri izaten 
dugu, lau bider jotzen du urtean 
(Agerre inguruan), eta dena desko-
nektatu behar izaten dugu 

1 4 

Apar-
katzea 

Garraioa ·  Lekeition aparkatzea problema da 
eta batzuk egunero joaten gara 

1 4 

Ani-
maliak 

Etxebizi-
tza  

·  Basurdeak, basahuntzak, azeriak… 
kalte handia egiten digute baseri 
inguruan 

1 4 

Bakar-
dadea 

Etxebizi-
tza  

·  Banakaren bat bakarrik bizi da eta 
laguntasun premia izan dezake 

4 1 

Tele-
fonoa 

Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

·  Telefono estaldura eskasa 1 4 

Zerbi-
tzuak 

Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Kutxazainik ez daukagu herrian 1 4 

Far-
mazia 

Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Guardiako farmazien kontuan ara-
zoak ditugu, hiru asterik behin Ea-
raino joan behar izaten gara Lekei-
tion ez dagoelako bat bera ere. Eta 
batzuetan haraino joan eta ez da 
egon behar izan duguna.  

1 4 

Pen-
tsioak 

Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Agrariako jubilazioa eskasa da 1 4 
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Parte 
har-
tzea 

Gizar-
tean 
parte 
hartzea  

Aste barruan gutxi irteten da jendea 1 2 

4 

Ko-
muni-
kazioa 

Komuni-
kazioa 
eta in-
forma-
zioa  

·  Herri aldizkaririk ez dago 1 1 

5 

 

Medi-
kamen
tuak 

Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Koordainketen ez dira sartzen me-
dikamentu asko, garesti ordaintzen 
ditut medikamentuak. 

1 1 

Zerbi-
tzuak 

Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Libretarekin funtzionatzeko trabak 
daude, kutxazainera bidaltzen dute 
dena. 

1 1 

Far-
mazia 

Gizarte 
zerbi-
tzuak eta 
osasune-
koak 

·  Farmazia edo botikinik ere ez. 1 1 
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EKINTZA PLANA 

Guztira 15 ekintza adostu dira Gizaburuagako talde eragilean, 19 hobetzekori erantzuten die ekintza horiek. Gehienak 2019an garatzeko dira. 

Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza Baliabi-
deak 

Ardura-
duna 

Eragi-
leak/ali
atuak 

20
19

20
20

20
21

Adierazleak 

 

1 

 

Ga-
rraioa 

 

· Taxia balego hobeto, 
behintzat telefono bat 

Mankomunitatek mailako 2 taxi lortu. Telefonoa 
eduki. Taxiagaz berba egin. Antolatu: aurretik 
deituta. Urte bete probatu eta gero egingo da 
balantzea 

 

Manko-
munita-
tea, Man-
komuni-
tateko 
aurrekon-
tua 

 

Agur-
tzane 
Gogenola

Man-
komuni-
tatea/ 
Lea Iba-
rrako 
talde 
eragilea

 

  

 Taxia mar-
txan egotea 
 Telefonoa 

egotea 

 

· Baserritik autobusera 
kotxez jaitsi behar zara 
eta ez du merezi. 
Jubilatuei taxia mer-
keago jartzea 

2 Internet · Internet gaizki dabil Fibra ipiniko da, itxaron ea zer gertatzen den 
eta horrekin hobetzen den aztertu 

Talde 
eragilea 

 Fibra mar-
txan egotea 

3 Pasea-
lekuak 

· Hiruartetik  Goiketxe-
rako pasealekuan ban-
kua, deskantsu lekuak 
behar ditugu 

Udaletxeari eskatu. Orain zabor gunea ipini be-
har duten lekutik 30 metrora ipini bankua. Az-
tertu ea posible den, paseoan ibiltzen direnei 
galdetu 

Udal au-
rrekon-
tuak 

Agur-
tzane 
Gogenola, 
Pablo 
Okamika, 

Udala  Paseoan ibil-
tzen direnen 
iritzia jasota 
Bankua bat 
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Jabier 
Goikoe-
txea 

ipinita egotea 

4 Auto-
busa 

Autobuseko txoferra es-
paloitik urrun geratzen 
bada txarto  

Aurretik jaisteko aukera aztertu, eskatu.Aztertu 
zein den egoera: Miren Zamoregaz (erabiltzai-
lea) berba egin. Herritarrei esan aurretik baja-
tzeko. Gutuna idatzi bizaibusera aurretik baja-
tzek aukera eskatzeko eta autobusari arrima-
tzeko eskatzeko. Edadetuei jakinarazi ahoz aho 
eta kartel bidez 

Gutuna 
Bizkaibu-
sera, Kar-
telak eta 
ahoz 
ahoko 
komuni-
kazioa 

Agur-
tzane 
Gogenola, 
Arantza 
Arritola 

Bizkai-
bus 

 Arantza Arri-
tolak erabil-
tzaile modura 
ebaluatzea ea 
betetzen den 
eta espaloiko 
tartea txikia 
den. 

5 Marke-
sina 

· Autobus paradan mar-
kesina falta da Aulesti-
rantz 

Udaletik markesina eskatu Gutuna, 
Deia egin 
BFAra 

Agur-
tzane 
Gogenola, 
Juan Mi-
gel 

Udala/B
FA 

 Markesina 
jarrita egotea 

6 Internet 
forma-
zioa 

Internet erabiltzen ikas-
teko ikastaroak komeni 

Oinarrizko Ikastaro praktikoa antolatu. Edukiak: 
Kutxabank erabili, Medikuaren txanda hartu… 
Felipegaz berba egin eta komunikatu edade-
tuei.Kzguenkoekin hitz egin 

Ordena-
gailuak 
(kzgu-
nea) / 
Irakaslea/ 
Kartelak 
eta ahoz 
ahoko 

Arantza, 
Arritola 

Felipe  Ikastaroa 
eginda ego-
tea 
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komuni-
kazioa 

7 Egun-
karia 

· Egunkarian gure he-
rriko albiste gutxi dau-
kagu 

Informazio nagusia ateratzen da. Bidaliz gero 
ateratzen da_ Plenotan onartutakoaren berri 
emanez bidali hilero albistea Hitzara 

Agur-
tzane 
Gogenola

 Hilean behin 
Hitzan Giza-
buruagako 
albiste bat 
ateratzea 

8 Komu-
nak 

Komun publikorik ez 
dago eta hiletak egon 
diren egun batzuetan 
taberna itxita egon zen, 
aurreikuspena falta 

Hileta eguna martitzenean bada (taberna itxita 
dago) txokoa zabaldu hiletara doazenentzat 

Maria 
Angeles 
Aldekor-
garai 

Txokoko 
bazki-
deak 

 Martitzenean 
hileta bada 
zabalik ego-
tea 

9 Gutu-
non-
tziak 

· Gutunontziak konpon-
tzea komeni da 

Gutunontziak konpontzea udalak Agur-
tzane 
Gogenola

 Gutunon-
tziak kon-
ponduta ego-
tea Elizon-
doan 
 Oha-

rra:Goiketxe/L
nadeta eta 
Egune kon-
ponduta 
daude 

10 Zerbi- · Kutxazainik ez dau-
kagu herrian 

Internetez bankua erabiltzeko ikastaroa eman 
eta ikasi 

Arantza 
Arritola 
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 tzuak

 

· Libretarekin funtziona-
tzeko trabak daude, ku-
txazainera bidaltzen 
dute dena. 

Internetez bankua erabiltzeko ikastaroa eman 
eta ikasi 

 

11 

 

Farma-
zia 

 

· Farmazia edo botikinik 
ere ez. 

Eskualde mailan landu Agur-
tzane 
Gogenola

 Eskualde 
mailako ekin-
tza bidera-
tuta egotea 

· Guardiako farmazien 
kontuan arazoak ditugu, 
hiru asterik behin Ea-
raino joan behar izaten 
gara Lekeition ez dagoe-
lako bat bera ere. Eta 
batzuetan haraino joan 
eta ez da egon behar 
izan duguna.  

Eskualde mailan landu Agur-
tzane 
Gogenola

12 Telefo-
noa 

· Telefono estaldura es-
kasa 

Aztertu zelan egin, fibragaz konponduko den, 
errepikagailuak jarri behar diren, edo antenak 
berrikusi behar diren. Udalak informazioa jaso 
antenen inguruan 

Agur-
tzane 
gogenola

13 Aparka-
tzea 

· Lekeition aparkatzea 
problema da eta batzuk 
egunero joaten gara 

Eskualde mailan landu Agur-
tzane 
Gogenola

 Eskualde 
mailako ekin-
tza bidera-
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tuta egotea 

14 Anima-
liak 

· Basurdeak, basahun-
tzak, azeriak… kalte han-
dia egiten digute baseri 
inguruan 

BFAra idatzi ea Basurdeek egindako kalteen 
aurrean zer egin daitekeen informatzeko (ea 
indemnizaziorik dagoen argitzeko ) eta batu-
tako informazioa zabaldu. Uxagarriaren (repe-
lente) inguruko informazioa zabaldu. 

Agur-
tzane 
Gogenola

 Informazioa 
zabalduta 
egotea 

15 Pentsi-
oak 

· Agrariako jubilazioa 
eskasa da 

Mobilizazioetan parte hartu. Mobilizazioen in-
guruko informazioa zabaldu herritarrena artean

Arantza 
Arritola 
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JARRAIPENA 

JARRAIPEN BATZORDEA  

Jarraipen batzordea talde eragilea osatuko duten pertsona berdinek osatuko dute. 

 

Pablo Okamika
Jabier Goikoetxea
Luis Mari Leniz
Jabier Urrutibeaskoa
Agurtzane Gogenola
Arantza Arritola
Maria Angeles Aldekogarai

Jarraipen batzordea lau hilero batzartuko da ekintzen betetze maila aztertzeko eta 
ebaluazioa egiteko. 

JARRAIPENERAKO FITXA 

Jarraipenerako erabiliko den fitxa eredua adostu da 

 

EBALUAZIOA  Data
HELBURU ESTRATEGIKOA 

 
EKINTZA ZK
 

 
ADIERAZLEAK EMAITZA
 
 
HOBETZEKOAK/KONTUAN HARTZEKOAK
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10. MENDEXA 

PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

 

Jarduera Iraupena 

(orduak) 

Epea
E G Guztira 

Hedabi-
dea 

Landutako 
arloak 

1. Batzarra 2 Iraila 7 5 12 Idatziz eta 
ahoz aho 

 Diagnosti-
koaren 
errepasoa 

 Hobetze-
koen hu-
rrenkera 
erraztasuna 
eta garran-
tziaren 
arabera 

2. Batzarra 2 Urria 7 5 12 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Lehentasun 
hurrenkera 
baieztatu 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

3. Batzarra 2 Aza-
roa 

11 5 16 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

4. Batzarra 2 Aben
dua 

10 4 14 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

 Jarraipen 
Batzordea 
izendatu 
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PAR

Ize

Hila
Ne
Ben
M J
Edu
Ma
Ang
Jua
Jos
Jab
M J
Ma
Vic
Jos
Ram
Ma
M. A
Ped
Pila
Ma

TE HARTZ

n - abizena

ari Laka Kor
kane Laka K
nedita Goro
Jesus Altzib
urne  Iturra
rilu Guenag
gel M. Iturra
an Miguel T
se Ramon B
bier Guenag
Jose LaKa 
ribi Elordi 
tor i Kortab

se Luis Urkia
mon  Guen
rijose  Ibarr
Angeles  Tx
dro Zenigao
ar Barragan
ritxu Gabio

 

ZAILEAK 

k 

rtabitarte 
Kortabitarte
ostola 
bar Agirre 
spe Atxurra
ga Laka 
aspe

Txakartegi 
Barinagarrem
ga 

barria 
aga
aga
ra 
xakartegi 
onaindia 

n Ituarte 
ola 

e 

a 

menteria

Jaiotze

1926
1934
1927
1954
1953
1961
1947
1952
1954
1948
1948
1957
1949
1946
1950
1956
1946
1954
1957
1947

e data 

Erakundea/

Enpresa/ 

Partikularra

Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra

 

/ 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
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DIAGNOSTIKOAN JASOTAKO HOBETZEKOAK 

 

Arloa Hobetzekoa

Eraikinak eta 
aire zabaleko 
guneak  

  

·  Etxeetarako bideak nahiko estuak dira, paseatzeko ez atseginak.
·  Oinezkoentzako biderik ez dago baserri guneetan. 
·  Aulki gutxi dago zonalde batzuetan, gainera, daudenak baxue-
giak dira (ezin altxa). 
·  Badenak dauden arren, txirrinduak eta, batez ere, kotxeak azkar 
doaz. 
·  Mendexa behean, Likona auzunean, Kurlutxura joateko bidea 
gurutzatu beharra. Ez dago zebra- biderik ezta espaloirik ere. 
·  Kurlutxu auzoa iluna, argi partikularra kenduz gero. 
·  Camping biak seinaleztatu gabe daude, turistak kotxeekin gal-
duta. 
Eskopeteroak etxe guneetatik gertu dabiltza
·  Tiro zarata handia inguruetan gertuegi dabiltza 
·  Autobus geltoki guztietan ez dago markesinarik (itxaroteko, 
aterpe gisa, eta...), baten bakarrik dago. 
·  Orokorrean herrian aterpe gutxi dago
·Kontenedoreak zonalde batzuetan etxeetatik urrunegi. 
Kontenedoreak norberak garbitu ezean, zikin.
·  Paueko" landan eta etxetik etxera eserlekuak jartzea. 
·  Baserri guneetako bideak zabaltzea eta oinezkoen bidea bereiz-
tea. 
·  Leako ibilbidean komun publikoak jartzea.
Ehizarako guneak argi identifikatzea

Garraioa 

 

·  Garraio publiko eskasa Ondarroa eta Lekeitiora. Eta larunbat eta 
igandetan ez dago autobusik. 
·  Gernikatik Mendexara bueltatzeko transbordoa egin beharra 
dago, ordurako hurrengo autobusak alde egiten du. 
·  Lekeitiorako 4 autobus daude egunean, 4 ordurik 4ordura. Eskas 
geratzen da. 
·  Lekeition edozein tramite egin eta bueltatu nahi izanez gero, 4 
orduko itxaronaldia. 
·  Larunbat eta igandeetan ez dago Lekeitiorako autobus zerbitzu-
rik (uztailean eta abuztuan salbu). 
·  Kotxerik ez daukanak arazoak herrian bizitzeko (zenbait herritik 
joan behar izan dira). 
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·  Autobuserako irisgarritasuna eskasa (eskailerak). 
·  Ondarroarantz joateko gipuzkoako autobus zerbitzua erabili 
beharra (oso garestia). 
·  Ondarroa eta Mendexa arteko komunikazioa eskasegia, kontuan 
izanik, Lanbide bezalako zerbitzuak bertan daudela. 
·  Landa guneetarako taxia emergentzietarako
Landa guneetarako taxia edozein beharretarako (kontu adminis-
tratiboak, osasun kontuak, sozialak, etab.)  

Etxebizitza  

  

·  Animaliek kalteak sortu (basurdeak eta orkatzak); zuhaitzak eta 
ortuak jan edota hondatu. 
·  Zuhaitzak etxeetatik gertu egoteak segurtasuna gutxitu (anima-
liak, sua, etab.). 
·  Ez dago etxebizitza sozialik larrialdi kasuetarako (errefuxiatuak, 
indarkeria jasandako emakumeak, etab). 
·  Ez dago babes ofizialeko etxerik (gazteak herritik kanpora etxe 
bila). 
·  Lekeitioko zaharren egoitza hutsik, bakarti dago, atentzio eska-
sia eta kudeaketa gabezia, sentsazio negatiboa. 

Begirunea eta 
gizarteratzea  

 

·  Etxe gehiago dauden arren, herrian parte hartze gutxi. Jendea 
ezagutu ez. 
Gero eta erdara gehiago entzuten da.

Gizartean parte 
hartzea  

·  Herriko ekintzetan, orokorrean parte hartze gutxi. 
·  Jubilatuen etxean afiliazioa gorantz bado ere, partaidetza txikia.
·  Denda txikirik ez dago.
Bi taberna baina askotan biak itxita.
·  Udalaren bitartez, tabernariek egutegia ados dezatela, egunero, 
taberna bat gutxienez zabalik egon dadin. 
Bingoa antolatzea

Komunikazioa 
eta informazioa  

  

·  Udal informazioa nahiko eskasa (plenoak noiz diren, etab.). 
·  Interneterako konexioak joan- etorrian ibili ohi dira. 
·  Telefono konexioak, lekuaren arabera, ahulak.
·  Endai inguruan Eitb ikusi ez.
Wifi publikoa ez da leku denetara iristen
·  Elkartean ordenagailua eta wifia egotea
Mankomunitatean iritzi politiko kontrajarriak egonik ere, elkar 
ondo hartzea 

Gizarte zerbi-
tzuak eta osasu-
nekoak 

·  Farmaziarik ez dagoenez, Lekeitiora joan beharra. Larunbat arra-
tsaldean eta igandean Eara, bestela Gernikara. 
·  Lau etxebizitza irisgarritasunik gabe daude (anbulantzia, egu-
neko zentroko furgoneta edota suhiltzaileak pasa ezin), zubiaren 
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 maldagatik. 
·  Pentsioen igoerarik eza.
·  Pentsioen igoera eskasegia, bizi gastuen igoerarekin alderatuta.
Neska bat dago inork kasurik egin barik eta buruko osasunean 
arazoak ditu 
·  Landa eremuetako taxia, osasun zerbitzuetarako. 
Taxi  rurala behar beharrezko zerbitzua.

KATEGORIZAZIOA ETA TALDEKATZEA 

Hobetzeko alderdiak aztertu eta garrantzia eta erraztasuna aldagaiarekin lehentasun 
hurrenkera adostu da Mendexako talde eragilean. Ariketan bakoitzak banaka eman-
dako puntuazioaren jaso eta batu da.. 

 Era berean aztertutako aldagaietan antzekotasunagatik batu egin dira hainbat alda-
gai ekintzak eraginkorragoak izateko helburuarekin. 

Honakoak izan dira adostutako multzoak:  

 

Aisialdia 
Animaliak 
Argiak 
Aterpeak 
Aulkiak 
Bideak 
Dendak 
Egoitza 
Ehiza 
Elkarbizitza 
Etxebizitza sozialak 
Euskera 
Farmazia 
Garraioa 

Informazioa 
Internet 
Irisgarritasuna 
Irisgarritasuna Autobusa 
Komunak 
Edukiontziak 
Markesina 
Parte hartzea 
Pentsioak 
Segurtasuna 
Seinalizazioa 
Tabernak 
TB 
Telefonoa 

 

 

LEHENTASUN HURRENKERA 

Hobetzekoen artean lehentasunak markatu dira erraztasuna eta garrantziaren ara-
bera. Bi aldagaiak biderkatuta zehaztu da hurrenkera hori.  
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Hau da emaitzaren barreiatze taula, taulan ikus daitekeenez hobetzeko gehienak  ez 
hain garrantzitsuak eta lortzeko zailak direla uste izan da. 

 

 

5. Irudia: Mendexa emaitzak 

Hau da hobetzekoen lehentasun hurrenkera  

Gaia Arloa Hobetzekoa Errazta-
suna 

Garran-
tzia 

Hurren-
kera 

Bideak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Etxeetarako bi-
deak nahiko estuak 
dira, paseatzeko ez 
atseginak. 

34 52 1 

Bideak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Mendexa behean, 
Likona auzunean, 
Kurlutxura joateko 
bidea gurutzatu 
beharra. Ez dago 
zebra- biderik ezta 
espaloirik ere. 

42 36 2 

Aulkiak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Aulki gutxi dago 
zonalde batzuetan, 
gainera, daudenak 
baxuegiak dira (ezin 
altxa). 

28 44 3 

Tabernak Gizartean ·  Udalaren bitartez, 35 32 4 

0
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parte har-
tzea  

tabernariek egute-
gia ados dezatela, 
egunero, taberna 
bat gutxienez zaba-
lik egon dadin. 

Ehiza Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

Eskopeteroak etxe 
guneetatik gertu 
dabiltza 

20 48 5 

Bideak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Oinezkoentzako 
biderik ez dago 
baserri guneetan. 

24 39 6 

Seinaliza-
zioa 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Camping biak 
seinalizatu gabe 
daude, turistak ko-
txeekin galduta. 

32 26 7 

Ehiza Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

Ehizarako guneak 
argi identifikatzea 

26 28 8 

Bideak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Badenak dauden 
arren, txirrinduak 
eta, batez ere, ko-
txeak azkar doaz. 

27 26 9 

Bideak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Baserri guneetako 
bideak zabaltzea 
eta oinezkoen bi-
dea bereiztea. 

21 29 10 

Tabernak Gizartean 
parte har-
tzea  

Bi taberna baina 
askotan biak itxita. 

17 32 11 

Aisialdia Gizartean 
parte har-
tzea  

Bingoa antolatzea 30 18 12 

Euskera Begirunea 
eta gizarte-
ratzea  

Gero eta erdera 
gehiago entzuten 
da. 

26 20 13 

Irisgarrita-
suna 

Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

·  Lau etxebizitza 
irisgarritasunik gabe 
daude (anbulantzia, 
eguneko zentroko 
furgoneta edota 
suhiltzaileak pasa 
ezin), zubiaren 

11 44 14 



 

 

74 

maldagatik.
Garraioa Gizarte 

zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

Taxi  rurala behar 
beharrezko zerbi-
tzua. 

16 30 15 

Pentsioak Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

·  Pentsioen igoera-
rik eza. 

11 40 16 

Farmazia Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

·  Farmaziarik ez 
dagoenez, Lekeiti-
ora joan beharra. 
Larunbat arratsal-
dean eta igandean 
Eara, bestela Gerni-
kara. 

14 31 17 

Parte har-
tzea 

Gizartean 
parte har-
tzea  

·  Herriko ekintze-
tan, orokorrean 
parte hartze gutxi. 

13 32 18 

Markesina Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Autobus geltoki 
guztietan ez dago 
markesinarik (itxa-
roteko, aterpe gisa, 
eta...), baten baka-
rrik dago. 

17 24 19 

Kontenedo-
reak 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Kontenedoreak 
zonalde batzuetan 
etxeetatik urrunegi. 

20 20 20 

Garraioa Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

·  Landa eremue-
tako taxia, osasun 
zerbitzuetarako. 

16 24 21 

Parte har-
tzea 

Begirunea 
eta gizarte-
ratzea  

·  Etxe gehaigo 
dauden arren, he-
rrian parte hartze 
gutxi. Jendea eza-
gutu ez. 

19 20 22 

Internet Komunika-
zioa eta 
informazioa  

·  Interneterako ko-
nexioak joan- eto-
rrian ibili ohi dira. 

18 20 23 

Garraioa Garraioa ·  Lekeitiorako 4 23 15 24 
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autobus daude 
egunean, 4 ordurik 
4ordura. Eskas gera-
tzen da. 

Animaliak Etxebizitza  ·  Animaliek kalteak 
sortu (basurdeak 
eta orkatzak); zuhai-
tzak eta ortuak jan 
edota hondatu. 

8 36 25 

Informazioa Komunika-
zioa eta 
informazioa  

·  Udal informazioa 
nahiko eskasa (ple-
noak noiz diren, 
etab.). 

18 15 26 

Dendak Gizartean 
parte har-
tzea  

·  Denda txikirik ez 
dago. 

12 21 27 

Garraioa Garraioa ·  Garraio publiko 
eskasa Ondarroa 
eta Lekeitiora. Eta 
larunbat eta igan-
detan ez dago au-
tobusik. 

10 25 28 

Etxebizitza 
sozialak 

Etxebizitza  ·  Ez dago etxebizi-
tza sozialik larrialdi 
kasuetarako (errefu-
xiatuak, indarkeria 
jasandako emaku-
meak, etab). 

9 27 29 

Argiak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Kurlutxu auzoa 
iluna, argi partikula-
rra kenduz gero. 

16 14 30 

Ehiza Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Tiro zarata handia 
inguruetan gertuegi 
dabiltza 

7 32 31 

Internet Komunika-
zioa eta 
informazioa  

·  Elkartean ordena-
gailua eta wifia ego-
tea 

11 20 32 

Kontenedo-
reak 

Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

Kontenedoreak 
norberak garbitu 
ezean, zikin. 

14 15 33 

Garraioa Garraioa ·  Lekeition edozein 
tramite egin eta 

13 16 34 
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bueltatu nahi iza-
nez gero, 4 orduko 
itxaronaldia. 

Parte har-
tzea 

Gizartean 
parte har-
tzea  

·  Jubilatuen etxean 
afiliazioa gorantz 
bado ere, partaide-
tza txikia. 

11 18 35 

Aterpeak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Orokorrean he-
rrian aterpe gutxi 
dago 

8 21 36 

Garraioa Garraioa ·  Landa guneeta-
rako taxia emergen-
tzietarako 

8 20 37 

TB Komunika-
zioa eta 
informazioa  

·  Endai inguruan 
eitb ikusi ez. 

8 20 38 

Garraioa Garraioa ·  Gernikatik Men-
dexara bueltatzeko 
transbordoa egin 
beharra dago, ordu-
rako hurrengo au-
tobusak alde egiten 
du. 

7 22 39 

Segurtasuna Etxebizitza  ·  Zuhaitzak etxeeta-
tik gertu egoteak 
segurtasuna gutxitu 
(animaliak, sua, 
etab.). 

8 19 40 

Pentsioak Gizarte 
zerbitzuak 
eta osasu-
nekoak 

·  Pentsioen igoera 
eskasegia, bizi gas-
tuen igoerarekin 
alderatuta. 

6 24 41 

Aulkiak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Paueko" landan 
eta etxetik etxera 
eserlekuak jartzea. 

8 17 42 

Elkarbizitza Komunika-
zioa eta 
informazioa  

Mankomunitatean 
iritzi politiko kontra-
jarriak egonik ere, 
elkar ondo hartzea 

6 20 43 

Etxebizitza Etxebizitza  ·  Ez dago babes 5 20 44 
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ofizialeko etxerik 
(gazteak herritik 
kanpora etxe bila). 

Egoitza Etxebizitza  ·  Lekeitioko zaha-
rren egoitza hutsik, 
bakarti dago, aten-
tzio eskasia eta ku-
deaketa gabezia, 
sentsazio negatiboa.

5 20 45 

Telefonoa Komunika-
zioa eta 
informazioa  

·  Telefono konexi-
oak, lekuaren ara-
bera, ahulak. 

5 20 46 

Internet Komunika-
zioa eta 
informazioa  

Wifi publikoa ez da 
leku denetara iris-
ten 

5 20 47 

Garraioa Garraioa Landa guneetarako 
taxia edozein beha-
rretarako (kontu 
administratiboak, 
osasun kontuak, 
sozialak, etab.)  

5 19 48 

Garraioa Garraioa ·  Ondarroarantz 
joateko Gipuzkoako 
autobus zerbitzua 
erabili beharra (oso 
garestia). 

7 12 49 

Garraioa Garraioa ·  Ondarroa eta 
Mendexa arteko 
komunikazioa eska-
segia, kontuan iza-
nik, Lanbide beza-
lako zerbitzuak ber-
tan daudela. 

7 12 50 

Komunak Eraikinak 
eta aire 
zabaleko 
guneak  

·  Leako ibilbidean 
komun publikoak 
jartzea. 

8 10 51 

Garraioa Garraioa ·  Larunbat eta 
igandeetan ez dago 
Lekeitiorako auto-
bus zerbitzurik (uz-
tailean eta abuz-
tuan salbu). 

6 12 52 

Irisgarrita-
suna Auto-

Garraioa ·  Autobuserako 
irisgarritasuna es-

8 6 53 



 

 

78 

busa kasa (eskailerak).
Garraioa Garraioa ·  Kotxerik ez dau-

kanak arazoak he-
rrian bizitzeko 
(zenbait herritik 
joan behar izan 
dira). 

2 10 54 

 

 



 

 
79 

 

EKINTZA PLANA 

Guztira  21ekintza adostu dira Mendexako talde eragilean, 38 hobetzekori erantzuten die ekintza horiek. Gehienak 2019an garatzeko dira. 

 

Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

1 
Bi-
deak 

· Etxeetarako bideak 
nahiko estuak dira, 
paseatzeko ez atsegi-
nak. 

Udalari herribideak egokitzeko eskatu: 
Bideak zabaldu, Seinalizazioa eta ispiluak 
jarri, sasiak ebaki, apartaderoak jarri, oi-
nezkoen bideak bereizi, bazter-babesak 
jarri eta zebra bideak eskatu Aldundiari.. 

  

  

 

  

  

Marije 
Altzibar  

 

Udala, Diputa-
zioa/Auzoa 

 
  

 

 Zehaztu-
tako guneak 
ikuskatzean 
lanak eginda 
egotea 

 

· Mendexa behean, 
Likona auzunean, 
Kurlutxura joateko 
bidea gurutzatu be-
harra. Ez dago zebra- 
biderik ezta espaloirik 
ere. 
· Oinezkoentzako 
biderik ez dago base-
rri guneetan. 
· Badenak dauden 
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

arren, txirrinduak eta, 
batez ere, kotxeak 
azkar doaz. 
· Baserri guneetako 
bideak zabaltzea eta 
oinezkoen bidea be-
reiztea. 

2 

 

Ga-
rraioa 

Taxi  rurala behar be-
harrezko zerbitzua. 

Landa Taxia jartzeko eskaera egin Udalari. 
Beste lekuetan nola egin duten informatu 
(orduak, ordainketa-moduak…), Manko-
munitate mailan egitea aztertu/galdetu. 

Informa-
zioa 

Pilar Ba-
rragan, 
Marije 
Altzibar 
eta Mari-
txu Ga-
biola 

  

Udala/ Itsas 
Baserri/ Man-
komunazgoa 

  

   

 Informa-
zioa batuta 
eta aztertuta 
egotea 
 Taxia mar-
txan egotea 

  

· Landa eremuetako 
taxia, osasun zerbi-
tzuetarako. 
· Lekeitiorako 4 auto-
bus daude egunean, 
4 ordurik 4 ordura. 
Eskas geratzen da. 

·  Lekeition edozein 
tramite egin eta buel-
tatu nahi izanez gero, 
4 orduko itxaronaldia. 
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

· Landa guneetarako 
taxia emergentzieta-
rako 
· Gernikatik Mende-
xara bueltatzeko 
transbordoa egin be-
harra dago, ordurako 
hurrengo autobusak 
alde egiten du. 
Landa guneetarako 
taxia edozein beha-
rretarako (kontu ad-
ministratiboak, osa-
sun kontuak, sozialak, 
etab.)  

3 
Ga-
rraioa 

· Ondarroarantz joa-
teko Gipuzkoako au-
tobus zerbitzua era-
bili beharra (oso ga-
restia). 

Bizkaibusi eskaria egin Ondarroarantz 
autobusa jartzeko. 

 

 

  

Maribi 
Elordi 

 

Lekeitioko Ju-
bilatuen Elkar-
tea 

 

  
 

 Autobusa 
egotea 

 · Ondarroa eta Men-
dexa arteko komuni-
kazioa eskasegia, kon-
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

tuan izanik, Lanbide 
bezalako zerbitzuak 
bertan daudela. 

4 
Ga-
rraioa 

· Garraio publiko es-
kasa Ondarroa eta 
Lekeitiora. Eta larun-
bat eta igandetan ez 
dago autobusik. 

Bizkaibusera eskaera egin larunbat eta 
igandeetan autobusa jartzeko 

 

Idatzia 

 

Mari Jose 
Ibarra 
eta Ma-
rilu Gue-
naga 

 

Bizkaibus 

   

 
 Autobusa 
egotea 

 
· Larunbat eta igan-
deetan ez dago Lekei-
tiorako autobus zerbi-
tzurik (uztailean eta 
abuztuan salbu). 

 

5 Ehitza

Ehizarako guneak argi 
identifikatzea 

Udalari eskatu disuasio-kartelak jartzeko. 
Udala 

 

Marije 
Altzibar 
eta Jose 
Luis Ur-
kiaga 

 

Udala 

 
  

 

 Seinaliza-
zioa jarrita 
egotea 

· Tiro zarata handia 
inguruetan gertuegi 
dabiltza 

Seinalizazioa 
jarrita egotea 

6 Ehiza 
Eskopeteroak etxe 
guneetatik gertu da-

Ehiza elkarteekin bildu eta ehiza guneak 
eta etxeekiko distantzia beraiekin adostu. 

  
Marije 
Altzibar 

Ehiza elkar-
teak/ Baso-   

 
 Bilera egin 
eta adosta-
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

biltza Lehenago basozainarekin hitz egin. eta Jose 
Luis Ur-
kiaga 

zaina sunetara 
heldu izana. 

7 
Aul-
kiak 

· Aulki gutxi dago 
zonalde batzuetan, 
gainera, daudenak 
baxuegiak dira (ezin 
altxa). 

Aulkiak jartzea: Auzoka aulkiak/argia non 
falta den diagnostikoa egin eta udalean 
eskaera aurkeztu. 

 

Diagnosti-
koa 

 

Pedro  
Zeniga-
onain-
dia(koor
dina-
tzeko) 

 

Auzo-
koak/Udala 

 
  

 

 Diagnosti-
koa eginda 
egotea eta 
aulkiak/argia 
jarrita egotea 

 

· Paueko" landan eta 
etxetik etxera eserle-
kuak jartzea. 

8 
Parte 
har-
tzea 

· Herriko ekintzetan, 
orokorrean parte har-
tze gutxi. 

Parte-hartzea bultzatzeko gimnasioan ibili 
izandakoei uztearen arrazoiaz galdetu; ea 
ordutegi arazoa den. Hala bada, irakaslea 
aldatzea aztertu. 

 

  

  

Maritxu 
Gabiola, 
Maribi 
Elordi 
eta Mari 
Jose Iba-
rra 

 

Jubilatuak 

 
  

 

 Galdetu 
den ikustea 
eta gimnasi-
oaren erabil-
tzaile kopu-
rua igo 
edota gutxi-
enez, man-
tendu izana. 

. 

·  Jubilatuen etxean 
afiliazioa gorantz ba-
doa ere, partaidetza 
txikia. 

9 Seina- · Camping biak seina- Campinga seinalizatzeko kartela eskatu Idatzia Maria Udala  Idatzia 
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

liza-
zioa 

lizatu gabe daude, 
turistak kotxeekin 
galduta. 

Likona auzorako (oinezkoentzat) Jesus 
Altzibar 
eta Ma-
ribi 
Elordi 

aurkeztuta 
egotea  
 Seinaleak 
jarrita egotea 

10 
Pen-
tsioak 

· Pentsioen igoerarik 
eza. 

Astelehenetan Lekeition egiten den pen-
tsiodunen protestara joan 

 

  

  

Jubila-
tuen 
elkartea 

 

Jubilatuak 

 
  

 

 Lekeitioko 
protestetan 
Mendexako 
jubilatu ge-
hiagok parte 
hartzea 

 

·  Pentsioen igoera 
eskasegia, bizi gas-
tuen igoerarekin alde-
ratuta. 

11 
Ai-
sialdia

Bingoa antolatzea 
Aisialdi ekintzak antolatu hilean behin, 
tabernan (Briska, Mus, Partxis, Domino...), 
aurretik tabernariarekin hitz eginda. 

  

Pilar Ba-
rragan 
eta Ma-
rilu Gue-
naga 

Jubilatuak 
  

 

 Ekintzak 
antolatu 
izana 

12 
Irisga-
rrita-
suna 

· Lau etxebizitza iris-
garritasunik gabe 
daude (anbulantzia, 
eguneko zentroko 

Leako zubiaren inguruan irisgarritasun 
proiektu bat egiteko eskatu Udalari 

Idatzia 

Maria 
Jesus eta 
Maribi 
Elordi 

Udala eta Gi-
zarte Zerbi-
tzuak 

  
 

 Udalak 
erantzunen 
bat ematea  
 Irisgarrita-
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

furgoneta edota suhil-
tzaileak pasa ezin), 
zubiaren maldagatik. 

Altzibar sun proiek-
tua eginda 
egotea 

13 
Far-
mazia

· Farmaziarik ez da-
goenez, Lekeitiora 
joan beharra. Larun-
bat arratsaldean eta 
igandean Eara, bes-
tela Gernikara. 

Lekeitioko Markuerkiaga, Gorostiaga eta 
Txakartegi farmazietara joan eta etxez-
etxeko banaketa zerbitzurik daukaten 
enteratu. 

  
Maria 
Jesus 
Altzibar 

  
  

 

 Informa-
zioa jaso 
izana 

14 
Mar-
kesina

· Autobus geltoki 
guztietan ez dago 
markesinarik (itxaro-
teko, aterpe gisa, 
eta...), baten bakarrik 
dago. 

Hiru geltokietan eserlekudun aterpe bana 
jartzeko aukerarik dagoen galdetu Uda-
lean 

  
Maritxu 
Gabiola 

Udala 
  

 

 Erantzuna 
jaso izana 
eta aterpeak 
jarrita egotea 

15 
Ani-
ma-
liak 

· Animaliek kalteak 
sortu (basurdeak eta 
orkatzak); zuhaitzak 
eta ortuak jan edota 
hondatu. 

Kalteordainak jasotzeko eskaria non egin 
ahal den enteratu Agrarian eta repelen-
teak nola lortu/erabili enteratu. 

  
Maritxu 
Gabiola 

  
  

 

 Informa-
zioa jaso 
izana 

16 
Infor-
forma

· Udal informazioa 
nahiko eskasa (ple-

Udal informazioa zabaltzeko (Plenoak 
aurretiaz notifikatzeko...) herriko wha-

Idatzia 
Jubila-
tuen 

Udala 
  

 
 Erantzuna 
jaso izana 
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

ma-
zioa 

noak noiz diren, 
etab.). 

tsappa sortzea eskatu Udalari. Elkar-
teko 
junta-
koak 

eta wha-
tsapp taldea 
sortuta ego-
tea 

17 
Etxe-
bizi-
tzak 

· Ez dago etxebizitza 
sozialik larrialdi kasu-
etarako (errefuxiatuak, 
indarkeria jasandako 
emakumeak, etab). 

 

Etxebizitza sozialen udal planari jarrai-
pena egin 

  

Herri 
Lagun-
koien 
Talde 
Eragilea 

Udala 
  

 

 Udal Plana 
aurrera atera 
izana 

18 
Ater-
peak 

·  Orokorrean herrian 
aterpe gutxi dago 

Aterpe bakarra frontoia izanik, garbi man-
tendu eta konpontzeko eskatu, umeek 
ere erabiltzeko moduan. 

Idatzia   Udala 
  

 

 Frontoia-
ren erabilera 
zabalagoa 
izatea eta 
umeek ere 
erabiltzea 
aterpe gisa 

19 
Se-
gurta-

· Zuhaitzak etxeetatik 
gertu egoteak segur-

Agrarian arautegia eskatu; zuhaitzak etxe-
etatik zenbat metrora egon behar diren 

  
Maribi 
Elordi 

Agraria 
  

 
 Informa-
zioa zabal-
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Zen-
bakia 

Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/Aliatuak 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

suna tasuna gutxitu (ani-
maliak, sua, etab.). 

jakiteko. duta egotea 

20 
Komu
nak 

·  Leako ibilbidean 
komun publikoak 
jartzea. 

Karraspioko komunak, urte osoan, zabalik 
eta garbi mantentzeko eskaria egin Uda-
lari. 

Idatzia 
 Marije 
Altzibar 

Udala 
  

 

 Komunak 
zabalik eta 
garbi egotea 
neguan ere. 

21 
Taber-
nak 

· Udalaren bitartez, 
tabernariek egutegia 
ados dezatela, egu-
nero, taberna bat gu-
txienez zabalik egon 
dadin. 

Udalari eskaera egin tabernariekin nego-
ziatu eta beti bat zabalik egon daitezen. 

  
 Marije 
Altzibar 

Udala    

  Taberna 
bat zabalik 
egotea beti 
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JARRAIPENA 

JARRAIPEN BATZORDEA  

Jarraipen batzordea talde eragilea osatuko duten pertsona berdinek osatuko dute. 

Hilari Laka Kortabitarte
Nekane Laka Kortabitarte
Benedita Gorostola
M Jesus Altzibar Agirre
Edurne  Iturraspe Atxurra
Marilu Guenaga Laka
Angel M. Iturraspe
Juan Miguel Txakartegi
Jose Ramon Barinagarrementeria
Jabier Guenaga
M Jose Laka
Maribi Elordi
Victor i Kortabarria
Jose Luis Urkiaga
Ramon  Guenaga
Marijose  Ibarra
M. Angeles Txakartegi
Pedro Zenigaonaindia
Pilar Barragan Ituarte
Maritxu Gabiola

Jarraipen batzordea lau hilero batzartuko da ekintzen betetze maila aztertzeko eta 
ebaluazioa egiteko. 

JARRAIPENERAKO FITXA 

Jarraipenerako erabiliko den fitxa eredua adostu da 

EBALUAZIOA  Data
HELBURU ESTRATEGIKOA 

 

EKINTZA ZK
 
ADIERAZLEAK EMAITZA
 

HOBETZEKOAK/KONTUAN HARTZEKOAK
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11. MUNITIBAR 

PROZESUAREN DESKRIBAPENA 

 

Jarduera Iraupena 

(orduak) 

Epea
E G Guztira 

Hedabi-
dea 

Landutakoar-
loak 

1. Batzarra 2 Iraila 7 5 12 Idatziz eta 
ahoz aho 

 Diagnosti-
koaren 
errepasoa 

 Hobetze-
koen hu-
rrenkera 
erraztasuna 
eta garran-
tziaren 
arabera 

2. Batzarra 2 Urria 7 5 12 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Lehentasun 
hurrenkera 
baieztatu 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

4. Batzarra 2 Aben
dua 

10 4 14 Ahoz eta 
wattsap-
pez 

 Hobetze-
koei eran-
tzuteko 
ekintzak 
definitu 

 Jarraipen 
Batzordea 
izendatu 
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PAR

Ize

Ros

Fran

M Je

Mer

Bea

Ben

Juan

Ana

Aing

Esth

Arka

DIAG

Arloa

Eraik
leko 

  

TE HARTZ

n - abizena

ario Larruskai

ncisca Atxurra

esus Mallea M

rcedes Ituarte

triz Gerrikabe

nedicto Grand

n Mari Aranso

astasio Ibaibar

geru Cardaño 

her Urionague

aitz Goikoetxe

GNOSTIKO

a 

kinak eta a
guneak  

 

ZAILEAK 

k 

in Elodi 

a Urriolabeitia

Madariaga 

e Aranaz 

eitia Gerrikago

oso Cascallan

olo Mendiolea

rriaga Basterre

Diaz

ena Atxurra 

ea Etxebarria 

OAN JASOT

ire zaba-

a 

oitia 

a 

a 

etxea 

TAKO HOB

Hobetze
·  Mendir
·  Lekeitio
·  Lekeitio
·  Aulesti

Jaiotze

1954
1942
1947
1938
1931
1960
1946
1956
1947
1962
1978

BETZEKOA

ekoa
rako irteera
orantz erre
orantz doan
rantz, ez da

e data 

AK 

 guztiak ald
pidetik joat
n bidegorria
ago espaloi

Erakundea/

Enpresa/ 

Partikularra

Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Partikularra
Udaleko or

dapatsuak d
tea arriskuts
a aldapatsu
rik ezta ban

/ 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
rdezkaria 

 

dira. 
sua da. 
uegia da. 
nkurik ere. 
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·  Ez dago aterperik.
·  Zentrotik erresidentziaranzko bidean argi gutxi, inten-
tsitate baxukoa. 
·  Auzoen kanpoaldeko baserri guneetan ez dago argirik.
·  Txakurrak soltean eta mozalik gabe dabiltza. 
·  Txakur kakekin arazoa dago.
·  Baserri bideetako kanalak garbitu gabe egoten dira, 
bideak erreka izateraino. 

Garraioa  

  

·  Familiakoekin ez bada, mugitu ezinik geratzen dira. 
·  Medikuarenera joateko bi ordu arinago joan beharra.
·  Baserrietakoek autobusa hartzeko kotxea hartu beha-
rra. 
·  Gernikan aparkatzeko arazoak.
·  Galdakaoko ospitalean aparkatzeko arazoak. 
Autobusetako eskaileren malda handiegia. 
Gernikara autobus gehiago egotea komeni da. 

Etxebizitza  

  

·  Bainuontzia izatea arazoa da.
·  Animaliek (azeriak, basurdeak, orkatzak) arazoak sor-
tzen dizkiete. 
·  Txakur pila bat dago herrian (40 erroldatuta), zaunkak, 
zaratak, kakak arazoa dira. 

Begirunea eta gizartera-
tzea  

Produktu izoztuak saltzen dituena uda hasieratik ez da 
baserrietatik pasa. 

Komunikazioa eta infor-
mazioa  

 

·  Eremuaren arabera, telebista pixelatu egiten da. (ez da 
ondo ikusten) 
Taberna eta etxe barruetan ez dago telefono estaldurarik

Lana eta herritarren 
parte-hartzea  

  

·  Auzolanak galdu egin dira.
Auzo batzarretara jende gutxi joaten da. 
Auzolanak berreskuratu, antolatu daitezke. 

Gizarte zerbitzuak eta 
osasunekoak 

 

·  Analitikak egitera Gernikara joan beharra. 
·  Eskatu den guztietan ez da gizarte zerbitzu konkretua 
jaso (zaintza lanetarako laguntza). 
Herrian dagoen erresidentzia, zein ingurukoak pribatuak 
dira eta garestiak. 
Odola ateratzeko aukera herrian egotea. 

KATEGORIZAZIOA ETA TALDEKATZEA 

Hobetzeko alderdiak aztertu eta garrantzia eta erraztasuna aldagaiarekin lehentasun 
hurrenkera adostu da Munitibarko talde eragilean.. 
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 Era berean aztertutako aldagaietan antzekotasunagatik batu egin dira hainbat alda-
gai ekintzak eraginkorragoak izateko helburuarekin. 

Honakoak izan dira adostutako multzoak:  

 

Bideak 

Analitikak 

Animaliak 

Aparkalekua 

Aparkalekua Galdakao 

Argia 

Argiak 

Aterpea 

Autobusa 

Autobusa irisgarritasuna 

Auzolana 

Bainuontziak 

Batzarrak 

Egoitza 

Garraioa 

Gizarte zerbitzuak 

Pasealekuak 

Telebista 

Telefonoa 

Txakurrak 

Zerbitzuak 

 

LEHENTASUN HURRENKERA 

Hobetzekoen artean lehentasunak markatu dira erraztasuna eta garrantziaren ara-
bera. Bi aldagaiak biderkatuta zehaztu da hurrenkera hori.  

Hau da emaitzaren barreiatze taula, taulan ikus daitekeenez hobetzeko gehienak  ez 
hain garrantzitsuak eta lortzeko zailak direla uste izan da. 
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6. Irudia: Munitibar emaitzak 

Hau da hobetzekoen lehentasun hurrenkera  

Gaia Arloa Hobetzekoa 
Errazta-
suna  

Garran-
tzia 

Hurren-
kera 

Bideak 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Baserri bidee-
tako kanalak 
garbitu gabe 
egoten dira, bi-
deak erreka iza-
teraino. 

36 38 1 

Txakurrak Etxebizitza  

·  Txakur pila bat 
dago herrian (40 
erroldatuta), 
zaunkak, zaratak, 
kakak arazoa 
dira. 

34 36 2 

Txakurrak 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Txakur kakekin 
arazoa dago. 

37 32 3 

Txakurrak 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Txakurrak sol-
tean eta mozalik 
gabe dabiltza. 

36 31 4 

Auzolana 

Lana eta 
herritarren 
parte-
hartzea  

Auzolanak be-
rreskuratu, anto-
latu daitezke. 

26 38 5 
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Batzarrak 

Lana eta 
herritarren 
parte-
hartzea  

Auzo batzarre-
tara jende gutxi 
joaten da. 

25 36 6 

Argia 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Auzoen kan-
poaldeko baserri 
guneetan ez 
dago argirik. 

18 34 7 

Bainuontzia Etxebizitza  
·  Bainuontzia 
izatea arazoa da. 

29 18 8 

Autobusa Garraioa  

·  Medikuarenera 
joateko bi ordu 
arinago joan be-
harra. 

21 24 9 

Pasealekuak 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Aulestirantz, ez 
dago espaloirik 
ezta bankurik 
ere. 

11 40 10 

Zerbitzuak 
Begirunea 
eta gizarte-
ratzea  

Produktu izoz-
tuak saltzen di-
tuena uda hasie-
ratik ez da base-
rrietatik pasa. 

20 20 11 

Analitikak 
Gizarte zer-
bitzuak eta 
osasunekoak 

·  Analitikak egi-
tera Gernikara 
joan beharra. 

14 28 12 

Telebista 
Komunika-
zioa eta in-
formazioa  

·  Eremuaren 
arabera, telebista 
pixelatu egiten 
da. (ez da ondo 
ikusten) 

19 20 13 

Auzolanak 

Lana eta 
herritarren 
parte-
hartzea  

·  Auzolanak 
galdu egin dira. 

17 22 14 

Aterpea 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Ez dago aterpe-
rik. 

14 26 15 

Autobusa 
irisgarrita-
suna 

Garraioa  
Autobusetako 
eskaileren malda 
handiegia. 

18 16 16 
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Animaliak Etxebizitza  

·  Animaliek (aze-
riak, basurdeak, 
orkatzak) arazoak 
sortzen dizkiete. 

9 30 17 

Aparkalekua 
Galdakao 

Garraioa  
·  Galdakaoko 
ospitalean apar-
katzeko arazoak. 

11 18 18 

Pasealekuak 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Mendirako irte-
era guztiak alda-
patsuak dira. 

6 32 19 

Telefonoa 
Komunika-
zioa eta in-
formazioa  

Taberna eta etxe 
barruetan ez 
dago telefono 
estaldurarik 

8 20 20 

Autobusa Garraioa  
Gernikara auto-
bus gehiago ego-
tea komeni da. 

10 15 21 

Aparkalekua Garraioa  
·  Gernikan apar-
katzeko arazoak. 

7 19 22 

Pasealekuak 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Lekeitiorantz 
errepidetik joatea 
arriskutsua da. 

10 12 23 

Garraioa Garraioa  

·  Baserrietakoek 
autobusa har-
tzeko kotxea 
hartu beharra. 

12 10 24 

Garraioa Garraioa  

·  Familiakoekin 
ez bada, mugitu 
ezinik geratzen 
dira. 

8 13 25 

Egoitza 
Gizarte zer-
bitzuak eta 
osasunekoak 

Herrian dagoen 
erresidentzia, 
zein ingurukoak 
pribatuak dira 
eta garestiak. 

7 14 26 

Pasealekuak 

Eraikinak 
eta aire za-
baleko gu-
neak  

·  Lekeitiorantz 
doan bidegorria 
aldapatsuegia da.

8 10 27 

Analitikak 
Gizarte zer-
bitzuak eta 
osasunekoak 

Odola ateratzeko 
aukera herrian 
egotea. 

8 10 28 

Argiak Eraikinak ·  Zentrotik erre- 0 0 29 
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eta aire za-
baleko gu-
neak  

sidentziaranzko 
bidean argi gutxi, 
intentsitate ba-
xukoa. 

Gizarte zer-
bitzuak 

Gizarte zer-
bitzuak eta 
osasunekoak 

·  Eskatu den 
guztietan ez da 
gizarte zerbitzu 
konkretua jaso 
(zaintza laneta-
rako laguntza). 

0 0 30 
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EKINTZA PLANA 

Guztira  9 ekintza adostu dira Munitibarko talde eragilean, 14 hobetzekori erantzuten die ekintza horiek. Gehienak 2019an garatzeko dira. 

Zk Gaia Hobetzekoa Ekintza 
Baliabi-
deak 

Ardura-
dunak 

Eragi-
leak/aliatua
k 

20
19

 
20

20
 

20
21

 Adierazleak 

1 

 

Txaku-
rrak 

 

· Txakur pila bat 
dago herrian (40 
erroldatuta), 
zaunkak, zaratak, 
kakak arazoa dira. 

Udalarekin batera kontzientziazio 
kanpaina egin: Kakalekuak finkatu, 
Udal ordenantza egin, kartelak 
jarri, jabeei gutuna igorri…) 

 

Karte-
lak/Orde
nan-
tza/Gutu
na 

 

Aingeru 
Cardaño 
eta Esther 
Urionagu-
ena 

 

Udala 

 
  

 

Kanpaina eginda 
egotea, herria gar-
biago ikustea eta 
pertzepzioa hobetu 
izana. 

 

· Txakur kakekin 
arazoa dago. 
· Txakurrak sol-
tean eta mozalik 
gabe dabiltza. 

2 Bideak 

· Baserri bidee-
tako kanalak gar-
bitu gabe egoten 
dira, bideak 
erreka izateraino. 

Auzo Batzaretara proposamena 
eraman: bideetako kanalen egoera 
Udalari jakinarazteko auzo bakoi-
tzeko erreferente bat izendatzeko. 

Auzo 
Batza-
rrak 

Esther 
Urionagu-
ena 

Udala/ Auzo 
Batzarretako 
kideak 

  
 

Pertsona ardura-
duna izendatuta 
egotea eta bideak 
garbi egotea. 

3 
Pasea-
lekuak 

· Aulestirantz, ez 
dago espaloirik 

Erresidentziatik Susaetarako bi-
dean 3 banku ALTU jartzeko eska-

Udaleko 
aurre-

Aingeru 
Cardaño 

Udala 
  

 
Bankuak jarrita ego-
tea 
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ezta bankurik ere. era egin Udalari. kontua eta Esther 
Urionagu-
ena 

4 
Bainu-
ontzia 

·  Bainuontzia 
izatea arazoa da. 

Bainuontzia kentzeko laguntzarik 
dagoen galdetu mankomunita-
tean eta jubilatuekin informazioa 
partekatu 

Komuni-
kazioa 

Aingeru 
Cardaño 
eta Esther 
Urionagu-
ena 

Gizarte Zer-
bitzuak   

 
Informazioa zabal-
duta egotea 

5 
Zerbi-
tzuak 

Produktu izoz-
tuak saltzen ditu-
ena uda hasiera-
tik ez da baserrie-
tatik pasa. 

Enpresarekin hitz egin beste au-
zoetatik pasatzeko  

Esther 
Urionagu-
ena 

Izoztuen 
enpresa   

 

Enpresarekin hitz 
eginda egotea eta 
beste auzoetatik 
ere `pasatzea 

6 

Aparka-
lekua 
Galda-
kao 

·  Galdakaoko 
ospitalean apar-
katzeko arazoak. 

Gernikarako lanzadera jartzeko 
eskaera egitea, ospitalerako dau-
den autobusen osagarria izango 
dena. 

 

Gutuna 

 

Aingeru 
Cardaño 

 

Bizkaibus/ 
Bizkaiko 
Garraio Par-
tzuergoa 

 

  
 

Gutuna bidali izana 

Lanzadera jarrita 
egotea 

 6 
Aparka-
lekua 
Gernika

·  Gernikan apar-
katzeko arazoak. 

7 
Auto-
busa 

·   
Lea Ibarrara: Gernika/Lekeitiora 
mikrobusa jartzeko eskaera egin 
diputazioari 

Gutuna 

Aingeru 
Cardaño 
eta Esther 
Urionagu-
ena 

Lea Ibarrako 
talde eragi-
lea/Itsas Ba-
serri/ Bizkai-
bus/ Biz-

  
 

Eskaera eginda 
egotea 

Mankomunazgoan 
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kaiko Garraio 
Partzuergoa 

aztertuta

Mikrobusa jarrita 
egotea 

8 
Ga-
rraioa 

Medikuarenera 
joateko bi ordu 
arinago joan be-
harra. 

Lea Ibarrara: Landa taxia aztertzea 

 

Manko-
munaz-
goko 
planifi-
kazioa 
eta au-
rrekon-
tua 

Aingeru 
Cardaño 
eta Esther 
Urionagu-
ena 

 

Lea Ibarrako 
talde eragi-
lea/Itsas Ba-
serri/ Man-
komunazgoa

  
 

 

· Baserrietakoek 
autobusa har-
tzeko kotxea 
hartu beharra. 
· Familiakoekin 
ez bada, mugitu 
ezinik geratzen 
dira. 

9 

Auto-
busa 
irisga-
rrita-
suna 

Autobusetako 
eskaileren malda 
handiegia. 

Lea Ibarrara: Autobusen irisgarrita-
suna hobetzeko eskaileren malda 
egokia jartzeko eskaera egitea 
Bizkaibusi. 

Gutuna 

Aingeru 
Cardaño 
eta Esther 
Urionagu-
ena 

Bizkaibus 
  

 
Autobusen irisgarri-
tasuna hobetuta 
egotea 
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JARRAIPENA 

JARRAIPEN BATZORDEA  

Jarraipen batzordea talde eragilea osatuko duten pertsona berdinek osatuko dute. 

 

Rosario Larruskain Elodi

Francisca Atxurra Urriolabeitia

M Jesus Mallea Madariaga

Mercedes Ituarte Aranaz

Beatriz Gerrikabeitia Gerrikagoitia

Benedicto Grandoso Cascallana

Juan Mari Aransolo Mendiolea

Anastasio Ibaibarriaga Basterretxea

Aingeru Cardaño Diaz

Esther Urionaguena Atxurra

Arkaitz Goikoetxea Etxebarria

Rosario Larruskain Elodi

 

Jarraipen batzordea lau hilero batzartuko da ekintzen betetze maila aztertzeko eta 
ebaluazioa egiteko. 

JARRAIPENERAKO FITXA 

Jarraipenerako erabiliko den fitxa eredua adostu da 

 

EBALUAZIOA  Data
HELBURU ESTRATEGIKOA 

 
EKINTZA ZK
 
ADIERAZLEAK EMAITZA
 
 
HOBETZEKOAK/KONTUAN HARTZEKOAK
 

 


