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1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK
Ormaiztegi Lagunkoia programa Euskadi Lagunkoia Sustraietatik sareari atxikita dago. Eusko
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak jarri zuen martxan sarea, eta herritarren eta
sektore publiko, pribatu eta sozialaren partaidetza sustatzen du Euskal Herrian lagunkoitasunaren
mugimendua garatzeko, adinekoei bizimodua erraztuko dieten inguruneak sor daitezen.
Proiektua Osasunaren Mundu Erakundeak martxan jarritako «Age-friendly Environments
Programme» ekimenean oinarrituta dago.
Zer da?
«Adinekoekin lagunkoia den herria zahartze aktiboa sustatzen duen hiri-ingurune integratzailea eta
irisgarria da.»
Helburu espezifikoak:


Euskadiko herri eta hirietako bizitzan adinekoek ongizate-sortzaile gisa duten ahalmena
aprobetxatzea.



Komunitatean parte hartzeko prozesuak sortzea eta sustatzea.



Euskadin lagunkoitasun-ekimenen sarea sortzea.



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

Munduko herrialde guztietan biztanleen zahartzeak sortzen dituen erronkei bi ikuspegi
bateragarritatik hel dakieke: aberastasuna sortzeko aukera gisa, eta zahartutako gizarte baten
ongizateak dakarren gastuagatiko kezka gisa. Bi ikuspegi horietan, lehentasuna ematen zaio
prozesua aztertzeari, ikertzeari eta esku hartzeari aukera sozioekonomikoak sortzeko.
Euskadin, horrek are garrantzi handiagoa du kontuan hartzen badugu EAEko bizi-itxaropen handia.
Adinekoen taldeak (kasu gehienetan lan-merkatutik kanpo dagoenak) duen ahalmen handiak
gizartearen ongizatea areagotu behar du, batez ere krisialdian. Adinekoek jada sortzen dute
ongizatea: seme-alabei laguntzen diete bilobak zaintzen, ekonomikoki laguntzen diote familiari,
langabezia-tasa handiak dakartzan gizarte-arazoak arindu eta sistema babesten dute, edo
boluntarioen elkarte eta erakundeetan parte hartzen dute. Krisialdian beste inoiz baino gehiago,
adinekoak gizarte-konpromisora ekarri behar ditugu, ongizatearen gizartea mantentzeko eta
eraikitzeko erantzunkidetasunaren bidez.
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Donostia izan zen OMEk martxan jarritako ekimenean parte hartu zuen Euskadiko lehenengo hiria.
Ondoren, Bilbok eta Gasteizek egin zuten bat. Jaurlaritzak euskal lurralde osora zabaldu nahi du
mugimendua, eta, horretarako, landaguneko udalerri eta herri txikiei lagunduko die ekimenarekin
bat egiten.
Bizimodu aktiboa eta autonomoa luzatu ahal izateko, hein handi batean, hiri-diseinuak lagunkoia
izan behar du, eta etxeko inguruneek, berriz, seguruak eta egokiak. Inguruneetan esku hartzea da
egungo sektore estrategikoetako bat, osasunarenarekin batera.
Pertsonekin lagunkoia den udalerriak berrantolatu egiten ditu egiturak eta zerbitzuak, pertsona
guztiei kalitate, segurtasun eta erosotasun handiena eskaintzeko, haien gaitasuna edozein dela ere;
horrela, gizarte-bizitzako arlo guztietan parte har dezaten sustatuko du. Nabarmendu behar da
udalerri lagunkoia adin guztietako pertsonentzat diseinatuta dagoela, eta ez bakarrik adinekoentzat
hobekuntzak lortzera bideratuta. Horrela egituratutako udalerriak eskaintzen dituen abantailez eta
onurez biztanle guztiek gozatzen dute:


Oztoporik gabeko eraikinek eta kaleek dibertsitate funtzionala duten pertsonen
mugikortasuna eta independentzia hobetzen dute, nola gazteak hala adinekoak izan.



Auzoak ingurune seguru bihurtuz gero, haurrak, gazteak eta adinekoak segurtasunez
aterako dira kalera, eta modu aktiboan parte hartuko dute era guztietako ekimenetan,
nola sozialak hala aisialdikoak.



Familiek presio txikiagoa jasaten dute adin handieneko kideek komunitatearen laguntza
eta laguntza publikoa eta pribatua jasotzen dutenean, baita behar dituzten osasunzerbitzuak ere.



Komunitate osoari egiten dio mesede adinekoek herriko bizitzan parte hartzeak.



Herriko ekonomiarentzat ere mesedegarria da adinekoek hainbat arlotan modu aktiboan
parte hartzea.

Proiektu honen helburua da herritarren ekimenei eta espazio publikoari lotutako jardunbideek
sortzen dituzten gizarte-berrikuntzako prozesuen transferentziak sustatzea, eta, horretarako,
herritarren gizarte-partaidetza, gizarte-erantzunkidetasuna, belaunaldien arteko harremanak eta
herritarren eta administrazioaren arteko komunikazioa bultzatzen ditu, pertsona guztien bizikalitatea hobetzeko.
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Horrek guztiak sortzen dituen gizarte-eragina eta onurak biderkatu egingo dira herritarren,
administrazioaren, sektore pribatuaren eta gizarte-eragileen zabalkunde-, onarpen- eta inplikaziomailaren arabera.

1.1. Proiektua OMEren esparruan eta zahartze aktiboaren paradigmaren
pean
Inguruneak adinekoekin lagunkoiak izateko mugimendua Osasunaren Mundu Erakundeak (OME)
jarri zuen martxan 2005ean, Rio de Janeiroko Gerontologiako Munduko XVIII. Biltzarrean, AgeFriendly Cities izenaren pean. Ekimenaren ideologoa Alexandre Kalache doktorea izan zen, garai
hartan OMEren Ageing and Life Course programaren zuzendari zena, eta, programan martxan
jartzeko, munduko biztanle modernoen bi joera bereizgarritan oinarritu zen: zahartze
demografikoa eta urbanizazio-prozesua. Gero eta gizarte zahartuagoetan bizi gara, eta gero eta
ingurune urbanizatuagoetan, hiri handietan. Ekimen hau bi joera horiei erantzuna emateko
ahaleginetik sortu da, adin handieneko biztanleek duten ahalmenari ahalik eta probetxu handiena
ateratzeko asmoz. Herritarren partaidetza-prozesu handi bat sustatu nahi da, eta prozesu horretan
adinekoak izatea protagonista, ongizate-sortzaile gisa.
Ekimena zahartze aktiboaren paradigmaren azpian dagoen teorian oinarrituta dago. Paradigma hori
2002an definitu zen (Zahartzearen Munduko II. Biltzarra), «Zahartze aktiboa, esparru politikoa»
dokumentuan. «Zahartze aktiboa prozesu bat da; haren bidez, osasun-, partaidetza- eta
segurtasun-aukerak optimizatzen dira, bizi-kalitatea hobetzeko, pertsonak zahartu ahala» (Active
Ageing: A Policy Framework. Geneva, OME, 2002).
Adinekoekin lagunkoiak diren hirietan, politikek, zerbitzuek, inguruneek eta egiturek pertsonen
zahartze aktiboa sustatzen eta ahalbidetzen dute. «Adinekoak kontuan hartzen dituzten ingurune
fisikoak izan daitezke independentziaren eta dependentziaren arteko aldea» (OME, 2002).
Zahartze-prozesua: adinaren eta gaitasun funtzionalaren arteko lotura

Iturria: Kalache eta Kickbusch, 1997
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Gaitasun funtzionala handitu egiten da haurtzaroan, helduaro goiztiarrean lortzen du garapen
gorena, eta txikitu egiten da zahartze-prozesuak aurrera egin ahala. Murrizte-tasa hori hainbat
faktorek baldintzatzen dute: bizitzeko era, gizartea, ekonomia eta ingurunea. Erabaki indibidualek
eta politika publikoek (besteak beste, adinarekin lagunkoiak diren inguruneak sustatzea) eragina
izan dezakete beherakada horren abiaduran; areago, aldatu ere egiten dute edonoiz zenbait
kasutan. «Ingurune lagunkoiek bizimodu independentea, zahartze aktiboa eta autonomia
pertsonala indartzen dituzte, osasun-, partaidetza- eta segurtasun-aukerak optimizatuta, pertsonen
bizi-kalitatea hobetzeko» (OME, 2007).
Zahartze aktiboak aukera ematen du pertsonen zahartze-prozesuaren kalitatea hobetzeko.
Zalantzarik gabe, zahartze aktiboak eragin zuzena du banakoen gaitasun funtzionala mantentzen,
horrek dakartzan abantaila guztiekin, hainbat esparrutan: pertsonala, familiakoa edo soziala.
Paradigma hau, hain handia izanik, nolabait hutsalduz joan da teorizatu zenetik (hots, 2002an), eta
adinekoei zuzenduta dauden eta ikuspegi «positiboa» eta «aktibista» duten jarduerei lotuta egon
da. Horrela, pixkanaka, adinekoak ikusle, kontsumitzaile edo erabiltzaile huts gisa ikusten dituzten
programei lotuta egotera pasatu da, eta alde batera utzi da jardueretan eta erabakiak hartzen
parte hartzeko inplikazioari lotutako alderdia.
Lagunkoitasun-programan, adinekoak dira prozesuaren protagonistak. Prozesu horrek ongizatea
sortuko du, eta eragina izango du gure eguneroko bizitzan. Programan, modu arrazionalago batean
leheneratu behar dira gune publikoak, herritarren arteko harremanak, zaintzen transferentziak…
Hau da, udalerriko eguneroko bizimodua guztiontzat gizatiarragoa eta pozgarriagoa bihurtzen
duten gauza txiki horiek guztiak.
Programari hasiera emateko, 33 pilotu egin ziren, mundu osoko hirien lagunkoitasun-maila
neurtzeko, besteak beste, New York, Rio de Janeiro, Tokio, Istanbul eta Nairobi. Ikerketa horretatik
abiatuta, gida bat prestatu zen, hots, Gida: adinekoekin lagunkoiak diren hiri globalak, 2007ko
urriaren 1ean argitaratua, Adinekoen Nazioarteko Egunaren harira. Gida horrek, Vancouverreko
protokoloarekin batera, oinarri metodologiko gisa balio izan du munduko beste hiri batzuetan
lehenengo diagnostiko-fasea garatzeko.
Orduz geroztik, Hiri eta Komunitate Lagunkoien Sare Globala osatuz joan da mundu osoan, OMEk
koordinatuta. Estatuan, IMSERSOk lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen erakunde horrekin,
Adinekoekin Lagunkoiak diren Hiri eta Komunitateen Iberoamerikako Sarea sortzeko eta, sare
horretan, Espainiako eta Latinoamerikako ekimen guztiak bateratzeko. Hiri eta Komunitate
Lagunkoiei buruzko Nazioarteko I. Biltzarrean (Irlanda, 2011ko iraila), mundu osoko 38 udalerritako
alkateek eta tokiko agintariek Dublingo Adierazpena sinatu zuten. Adierazpen horretan biltzen dira
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ekimenari atxikitzen zaizkion udalerriek beren gain hartzen dituzten balioak eta printzipioak. Urte
berean, ekainean, beste 40 hirik sinatu zuten konpromiso hori AHA Conference biltzarrean. 2013ko
irailean, Hiri eta Komunitate Lagunkoien Nazioarteko II. Biltzarra egin zen Quebecen, «Gure
komunitatean elkarrekin bizitzen eta zahartzen» lelopean.
Zalantzarik gabe, programa martxan jarri zenetik egin dituen 9 urteotan, aparteko aurrerapena izan
du. OMEren laguntzak, nazioarteko erreferentzia-erakunde gisa, eta ekimenarekin bat egin duten
udalerri eta ingurune guztienak (2014ko maiatzean, guztira, 210), bai nazioartekoenak, bai
Estatukoenak, aurreikuspen guztiak gainditu ditu, eta apustu handia izan da era guztietako
inguruneetara egokitzen den programa moldaerraz eta malgu baten alde. Programa horren helburu
komuna da gizarte-berrikuntzako eta -erantzukidetasuneko herri-mugimendu bat sortzea,
inguruneen lagunkoitasuna hobetzeko, betiere, protagonistatzat adinekoak hartuta.

1.2. UDALERRIETAKO LAN-METODOLOGIA
Euskadiko udalerrietan, OMEren lan-metodologiari jarraikiz garatu da ekimena; 4 fase ditu, eta
etengabeko hobekuntza-zikloan oinarritzen da (1. Diagnostikoa eta plangintza, 2. Ezarpena, 3.
Ebaluazioa, eta 4. Etengabeko hobekuntza).

Gainera, lan-metodologia «Bottom up» (behetik gora) hurbilpenean oinarritzen da; haren arabera,
herritarren partaidetza oro har, eta adinekoena bereziki, proiektu honen oinarri nagusia da.
Tartean diren eragile guztien partaidetza-prozesua sortuz garatzen da:
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Behetik gorako metodologia



Adinekoek eta herritarrek oro har egungo, iraganeko eta etorkizuneko egoeraren azterketan
parte hartzen dute, argi eta garbi adierazita zer den beren ustez zahartze-prozesuarekin
lagunkoia, zer arazo dituzten udalerriko eguneroko bizitzan, eta nola konpon daitezkeen.



Tokiko komunitateko eragile guztien partaidetzari esker (administrazioa, boluntarioak,
zerbitzu-hornitzaileak eta dendariak), eta adinekoek ematen duten informazioari esker,
udalerriak lagunkoia izateko dauzkan indarguneen eta oztopoen irudi osoagoa eskaintzen da.



Ikerketaren arduradunek tokiko ebaluazio horren berri ematen diete arduradun politikoei,
planifikatzaileei, adinekoei eta herritarrei oro har, udalerria adinarekin lagunkoiagoa izan dadin
esku hartzeko abiapuntu gisa.

Prozesua ikerketa-ekintzaren postulatuek arautzen dute, esku hartzeko zortzi eremutan oinarrituta:
aire zabaleko espazioak eta eraikinak; garraioa; etxebizitza; gizarte-partaidetza; errespetua eta
gizarteratzea; partaidetza zibikoa eta enplegua; komunikazioa eta informazioa; eta gizarte- eta
osasun-zerbitzuak.
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Ikerketa-ekintzako eremuak

Hauek dira lehenengo hiru gaiak: aire zabaleko espazioak eta eraikinak; garraioa; eta etxebizitza.
Udalerriko ingurune fisikoaren funtsezko ezaugarri direnez, eragin handia dute pertsonen
mugikortasunean, segurtasunean, osasunaren sustapenean eta gizarte-partaidetzan. Hurrengo hiru
gaiek (sareak eta gizarte-laguntza; enplegua eta partaidetza; eta errespetua eta gizarteratzea)
gizarte-ingurunearekin eta kulturarekin erlazionatutako alderdiak islatzen dituzte, eta pertsonen
partaidetzari eta ongizate subjektiboari eragiten diete nagusiki. Sareei eta gizarte-laguntzari
dagokionean, gizarte-laguntzako sare informalei buruzko informazioa biltzen da; enpleguari eta
partaidetzari dagokionean, adinekoek lan ordaindua eta ez-ordaindua lortzeko dauzkaten aukerei,
erretiroaren esperientziari, herri-partaidetzako jarduerei eta aisiari buruzko informazioa jasotzen
da; eta errespetuari eta gizarteratzeari dagokionean, adinekoek eurek, beste pertsona batzuek eta
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komunitateak oro har adinekoen inguruan dauzkaten pertzepzioak, jokabideak eta portaerak
sartzen dira. Azken bi eremuetan (komunikazioa eta informazioa; eta gizarte- eta osasunzerbitzuak), zer komunikazio- eta informazio-bide eta -modu dauden aztertzen da, baita adinekoek
hiriko laguntza-, gizarte- eta osasun-zerbitzuak zer neurritan erabiltzen eta ezagutzen dituzten ere.
Hiri-bizitzako zortzi alderdi horiek elkarri gainjartzen zaizkio, eta elkarri eragiten diote; horrela,
adibidez, gizarte-partaidetza gizarteratzeari lotuta ageri da, baita informazioa eskuratzeari estu
lotuta ere.
Horrela, zahartze aktiboa erabaki politikoen erdian jartzen da, eta ikuspegi integratzaile eta
zeharkakotik jarduten da, hainbat eremutan, ez bakarrik gizarte-zerbitzuetan edo osasunean.
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2. DIAGNOSTIKOA
Osasunaren Mundu Erakundeak ezartzen dituen estandarren barruan, udalerri bat lagunkoia izan
dadin egin behar den lehenengo fasea da adinekoei bereziki eta herritarrei oro har galdetzea zer
arazo dituzten eguneroko bizitzan, ingurunearen alderdi negatiboak eta positiboak identifikatzeko.
Adinekoek protagonistak izan behar dute etapa guztietan, bai beren egoera deskribatu eta
azaltzerakoan, bai aldaketa-iradokizunak egiterakoan, baita udalerrian aurkitutako arazoak
konpontzeko ezarri behar liratekeen hobekuntza-proiektuen inguruko erabakiak hartzerakoan ere.
Diagnostiko hau egiteko, informazio-bilketako tresna hauek erabili dira:
A. Bigarren mailako iturrien azterketa
Helburua: udalerriari buruz eskuragarri dagoen informazio guztia biltzea, bai alderdi
soziodemografikoei buruzkoa, bai tartean diren agenteei eta garatzen ari diren programei
buruzkoa.
B. Herritarrekin eta eragileekin egindako topaketak eta taldeak
Helburua: herritarrekin eztabaidatzea zer lagunkoitasun-maila duen udalerriak, ideiak biltzea,
eta herritar liderrak identifikatzea proiektua garatzen lagunduko duten lantaldeak osatzeko.
C. Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortak
Helburua: herritarren ustez oro har udalerriak zer lagunkoitasun-maila duen ezagutzea,
adierazle kuantitatiboak erabilita.

2.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA
Ormaiztegiko Udalak Matia Institutoren esku jarri du daukan informazio guztia, bigarren mailako
iturrien bidez azterketa egin ahal izateko. Horretaz gain, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) eta
Eustatek emandako datuak erabili dira.

2.1.1. Datu soziodemografikoak
Biztanleen Udal Erroldako azken datu ofizialen arabera (INE, 2017), Ormaiztegin 1.314 pertsona
zeuden; haietatik, 256 pertsona 65 urte baino gehiagokoak. Kopuru hori biztanle guztien % 19,5 da;
hau da, Ormaiztegiko 10 biztanletik ia 2 adinekoak dira.
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Ormaiztegi: biztanleak, sexuaren eta adinaren arabera (2017)

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2017)

Adineko horietatik guztietatik, 76k 80 urte baino gehiago dute (alegia, udalerriko biztanle guztien
% 5.8 eta adineko biztanleen % 29.7). Biztanleria-talde hau, etengabe handitu da azken 20
urteotan, 1996ko eta 2017ko biztanleriaren piramideetan ikus daitekeen bezala.
Ormaiztegi: 1996ko eta 2017ko biztanleriaren piramideak
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Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2017)

Biztanleriaren piramideek azken urteotan udalerriaren egitura demografikoan izan diren aldaketak
erakusten dituzte. Egungo piramidea bereziki estutzen da 20 eta 30 bitarteko tarteetan, orain dela
20 urteko daten antzera, eta zabaldu 35 urtetik gora eta 20 urtetik behera; oso bestela gertatzen
da 1996ko piramidean. Adin handieneko belaunaldien artean, kopuruak handiagoak dira orain.
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Adineko biztanleria orokorra (70 eta gehiago) gutxiago hazi da, nagusiki, denboraldi horretan sartu
zirelako multzo horretan 1936tik 1941era bitartean jaiotako belaunaldiak, eta gutxi zirelako, Gerra
Zibilaren ondorioz asko eta asko hil egin baitziren. Hala ere, nabarmen handitu da bizi-itxaropena;
hau da, «zahartzaroaren demokratizazioa» gertatu da. Aurreikuspenen arabera, 2060rako, adineko
biztanleen ia erdiek laurogei urte beteak izango dituzte; hortaz, etorkizuneko gizartearen funtsezko
elementua izango da menpekotasun-egoerak zuzentzea eta halakoetan laguntzea.
65 urtekoak eta gehiagokoak Ormaiztegin, Gipuzkoan, EAEn, Estatuan eta EBn (2017)
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99.235.398
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Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2017)

65 urtetik gorakoen portzentajea Ormaiztegin, Gipuzkoan, EAEn, Estatuan eta EBn (2017)
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Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2017)

Ormaiztegin, 65 urtetik gorakoen portzentajea (% 19,4) Gipuzkoan eta Euskal Autonomia
Erkidegoan baino zertxobait baxuagoa da (%21,3 eta %21,4), Estatukoa (% 18,6) eta Europakoaren
(%19,2) antzerakoa.
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Ormaiztegi: Demografia, 2017
Ormaiztegi 2017

Udalerria

Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

-0,15

-0,15

0,2

0,21

0,99

3,61

3,5

2,44

Haur indizea: 0 eta 14 urte bitarteko biztanleak

17,27

16,01

14,69

14,04

Zahartze-indizea: 65 urtetik gorako biztanleak

19,48

21,21

21,61

21,69

9,28

11,05

10,61

10,84

Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa
Biztanleriak azken hamarkadan izandako aldaketa

Gainzahartze-indizea: 75 urtetik gorakobiztanleak

Iturria: Eustat: Udalmap, 2017

Ormaiztegiko biztanleriaren urtetik urterako aldaketa % -0.15ekoa da; hau da, urte batean biztanle
kopuruan izandako aldaketa aurreko urtekoarekin alderatuta % 0.15 gutxitu da, eskualdean bezala.
Aldiz, Gipuzkoan eta EAEn, % 0,21 handitu da.
Ormaiztegiko biztanleria oso gutxi handitu da, azken hamarkadan biztanleriak izan duen aldaketa
erreferentzia gisa hartuta. 2007tik 2017ra, biztanle kopuruak % 0.99ko gorakada izan du,
eskualdekoa (% 3.61), Gipuzkoakoa (% 3.5) eta EAEkoa (% 2,441) baino txikiagoa.
Haurren portzentajea (0 eta 14 urte bitartekoa) % 17,27koa da, 65 urtetik gorakoena baina
txikiagoa (% 19,4); hau da, haurrak 65 urtetik gorakoak baino gutxiago dira. Eskualdeko,
Gipuzkoako eta EAEko datuekin alderatuta, Ormaiztegik gazte gehiago ditu.

2.1.2. ERAGILEAK
Eragile hauekin egin da lan Ormaiztegi Lagunkoiaren esparruan:
Ormaiztegiko Udala: 2016ean jarri zuen martxan proiektua Ormaiztegiko Udalak, Ormaiztegi
Lagunkoia ekimenaren talde sustatzailearekin eta Matia Institutoko taldearekin batera.
Udaleko arduradun eta teknikariekin lan egiteaz gain, eragile hauekin ere egin ditugu bilerak eta
aritu gara elkarlanean:
Elkarteak:


Ormaiztegiko Jubilatuen Elkartea



Ormaiztegiko San Andres Herri Eskola
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2.2. EMAITZEN AZTERKETA:
LAGUNKOITASUNARI BURUZKO GALDERA-SORTA ETA HERRI-TOPAKETAK
Ormaiztegiren lagunkoitasun-maila neurtzeko eta aztertzeko, Udalak eskainitako informazioarekin
lan egiteaz gain, ikerketa parte-hartzaileko prozesu bati eman zitzaion hasiera. Prozesu horretan, bi
azterlan egin ziren: bata, kualitatiboa, herri-topaketen bidez; eta, bestea, kuantitatiboa, inkesten
bidez.

2.2.1. METODOLOGIA
Ormaiztegi Lagunkoia talde sustatzailea eta Udala arduratu ziren Ormaiztegin informazioa galderasortaren bidez biltzeaz.
Toki hauetan bildu zen informazioa, eta eragile hauek izan ziren tartean:


Ormaiztegi Lagunkoia taldea



Ormaiztegiko Jubilatuen elkartea



Ormaiztegiko San Andres Herri Eskola

Topaketak egiteko, talde sustatzaile bat sortu zen. Taldekideek ezaugarri desberdinak zituzten, eta
udalerriari buruzko ikuspegi desberdinak zekartzaten, hainbat aldagai kontuan hartuta, besteak
beste, sexua, adina, auzoa, menpekotasun-egoera eta zaintza-egoera.
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2.2.1.1. LAGUNKOITASUNARI BURUZKO GALDERA-SORTA: FITXA TEKNIKOA
Ormaiztegiko 47 biztanlek erantzun diote galdera-sortari. Haietatik 31 emakumeak dira, eta 14
gizonak (2 pertsonek ez diote galdera honi erantzun). Bestela esanda, laginaren % 66 emakumeak
dira, eta % 30 gizonak.
Bestalde, lagina adinaren arabera sailkatuz gero ikusiko dugunez, inkestari erantzun diotenen
% 63,8k 65 urte baino gutxiago dituzte; hau da, 30 banakok. Aldiz, 65 urtetik gorakoak % 29,8 dira.
Galdera-sorta biltzeko lana 2018ko otsailetik martxora bitartean egin zen.
Ormaiztegi: lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako laginaren osaera

Gizona
Emakumea
ED/EDE
< 65 urte
≥ 65 urte
ED/EDE

Portzentaia
Sexua
29,8
66,0
4,3
Adina
63,8
29,8
6,4
100,0

N
14
31
2
30
14
3
47

Ormaiztegi: laginaren osaera

4,3

6,4

ED/EDE
≥ 65 urte

29,8

< 65 urte

66,0

63,8

29,8

Sexua

Adina
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2.2.1.2. HERRI-TOPAKETAK: OSAERA
8 herri-topaketa egin ziren informazioa biltzeko, eta haietan arloetako bakoitza eztabaidatu
zen. Hilean behin egiten ziren bilerak, ostiralez, eta 2 orduko iraupena zuten. Bilera hauek
Ormaiztegiko jubilatuen elkartean ospatu ziren.
Hona hemen topaketen osaera eta datak:

Data

Landutako gaiak

2016/04/15

Ekimenaren aurkezpena

2016/05/13

Aire libreko espazioak eta eraikin publikoak

2016/09/30

Garraioa

2016/11/11

Etxebizitza

2017/01/13

Parte-hartzea eta gizarte-sarea
Komunikazioa eta informazioa

2017/02/24

Errespetua eta inklusioa

2017/05/06

Gizarte eta osasun zerbitzuak

Topaketa horietan sortutako informazio guztia laburbildu eta diagnostiko-txosten hau
prestatzeko erabili da.
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2.2.3. DIAGNOSTIKOAK: EMAITZAK
Atal honetan, udalerrian egindako topaketetatik eta lagunkoitasunari buruzko galdera-sortatik
atera den informazioa bildu da. Ikerketa-ekintzako zortzi eremuen arabera ageri da informazioa.

ALDERDI OROKORRAK
Inkestei erantzun zieten Ormaiztegiko biztanle gehienek esan zuten udalerria oso edo dezente
atsegina dela bizitzeko. Inkestari erantzun zioten 47 pertsonatik 42k adierazi zuten hori, eta 5
pertsonek nahikoa atsegina dela zioten.
Udalerriaren alderdi orokorrak
100%

27

90%

5

15

42

80%

70%

ED/EDE

60%

Oso

50%

Dezente

40%

Nahiko

30%

Ez oso

20%

Batere ez

10%
0%

Garbia

Garbia
Zaratatsua
Atsegina
Merkea

Zaratatsua

Batere ez
1
3
0
2

Ez oso
0
23
0
5

Atsegina

Nahiko
19
16
5
24

Merkea

Dezente
23
5
19
14

Oso
4
0
23
1

ED/EDE
0
0
0
1

Garbitasuna da elementurik garrantzitsuenetako bat udalerri batean bizitzea atsegina den ala ez
esateko. Ormaiztegiko garbitasun-mailari dagokionez, nahiko adostasun dago. 1-ek bakarrik dio
udalerria ez dela oso edo batere garbia, eta 27-k, berriz, oso edo dezente garbia dela.
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Topaketetan ere gauza bera nabarmendu da, nahiko garbia dagoela herria. Baina herrritarren
aldetik kontzientzizazio arazo bat dagoela diote, azken batean, garbia da “etengabe garbitzen
ibiltzen direlako” eta ez, ordea, “zikintzen ez delako”. Txakur kakekin arazo handia dago eta
horregatik kartelak daude herriko txoko ezberdinetan eta oharrak bidaltzen dituzte etxeetara.
Bestalde, umeek eta nerabeek zikinkeri handia sortzen dute eta zabor-guneak oso gaizki zaintzen
direla diote.
Horrez gain, konposta egiteko leku batean ez dago aterperik eta beharrezkotzat jotzen dute. Kutxa
atzeko zonalde hortan gainera zaborra bertan botatzen da, gutxiengoak dira baina herria zikina
uzten dute.
Bestalde, udalerrian zarata dagoela uste da 5 pertsonen kasuan, eta 26-k uste dute ez dala batere
edo oso zaratatsua.
Herriak eskaintzen dituen zerbitzuak, orokorrean, nahikoa eta kalitatezkoak direla uste da. Hala
ere, zenbait gune –auzo kontsideratuak ez diren arren – zentrutik nahiko urrun daude, eta puntu
horietara ez da udal-zerbitzuen behar besteko estaldurarik ematen. Gune hauetara informazioa ere
ez zitzaien iristen.
Amaitzeko, nabarmentzekoa da, Ormaiztegin gustura eta ondo bizitzeko, ez dela nolabaiteko
erosahalmena behar, inkesta erantzun duten 7 herritarren arabera udalerria ez delako oso edo
batere merkea, eta 15en arabera, berriz, oso edo dezente merkea delako.
Alderdi positiboak
 Udalerri atsegina izatea.
 Herri garbia egotea orokorrean.
 Oro har oso zaratatsua ez izatea.
Alderdi negatiboak
 Herritarrek herria garbi ez mantentzea
 Txakur-kakak ez jasotzea
 Konposta gune batean aterperik ez izatea.
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1. AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKINAK
Etxebizitza baldin bada espazio pribatuaren adierazgarri nagusia (bai banakoarena, bai familiarena),
aire zabaleko espazioak soziabilitatearena, alderdi publikoarena eta banakoaren eta taldearen
arteko loturarena dira. Hiri lagunkoietan, bistan denez, garrantzitsua da aire zabaleko espazioak
izatea, espazio erosoak, aisialdiaz gozatzeko eta besteekin harremanetan egoteko. Funtsezkoa da
espazio horiek konfiguratzea herritarrek udalerriaren eguneroko bizitzan eta zahartze aktiboan
parte har dezaten sustatzeko. “Kanpoaldeak eta eraikin publikoek oso eragin handia dute
adinekoen mugikortasunean, independentzian eta bizi-kalitatean” (OME, 2007). Toki irisgarriak,
seguruak eta ondo argiztatuak izatea, eta egoera onean egotea, funtsezkoa da herriko bizitza
komunitariorako.

PARKEAK, AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK

Berdeguneak eta eremuak

Urt ea

Ormaizt egi Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

Babes bereziko udal azalera (%)

2017

4,87

19,74

23,21

21,5

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

2009

5,08

12,43

20,11

14,4

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Ormaiztegin hiriko parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (% 5,08) oso baxua
izateaz gain, eskualdekoa baino txikiagoa da (% 12,43), baita Euskal Autonomia Erkidegokoa baino
txikiagoa ere (% 14,4), eta Gipuzkoako batezbestekoa baino ia 15 puntu txikiagoa (% 20,11).
Herritarrek inkestetan emandako iritziak ordea ez dute gauza bera adierazten, inkestari erantzun
diotenen erdiek baino gehiagok (29k) baitiote parke eta lorategi kopurua nahikoa dela. Kopuru
horiek ere ez datoz bat herritarrek topaketetan emandako eritziekin, herriak nahikoa parke, iturri
eta gune berde dituela esan bait dute.
Inkestetan dauden berdeguneak, ondo kokatuta eta ondo zainduta daudela uste dute gehiengoek.
Horretaz gain, 47 herritarretatik 12k, diote ez dituztela beharrezko ekipamenduak eta 21ek berriz,
dezente edo oso ekipatuta daudela. Parke eta lorategietara joateko maiztasunari dagokionez, 21ek
soilik diote dezente edo oso maiz joaten direla. Kontuan hartuta toki horietan gizarte-harremanak
eta -loturak mantentzen eta sortzen direla ez da oso kopuru handia.
Parkeak eta aire zabaleko espazioak
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100%

34

29

90%

21

35

21

80%
70%

ED/EDE

60%

Oso

50%

Dezente

40%

Nahiko

30%

Ez oso

20%

Batere ez

10%
0%
Nahikoak daude

Ondo zainduta
daude

Batere ez
Nahikoak daude
0
Ondo zainduta daude
0
Ondo kokatuta daude
0
Ondo ekipatuta daude
2
Maiz joaten da
2

Ondo kokatuta
daude

Ez oso
2
2
3
10
14

Ondo ekipatuta
daude

Nahiko
16
11
9
13
10

Maiz joaten da

Dezente
14
20
14
14
13

Oso
15
14
21
7
8

ED/EDE
0
0
0
1
0

Topaketetan nabarmendu da nahiko berdegune edo parke izateaz gain, ibai-ertz guztia bidegorria
dela eta orokorrean behar beste banku daudela (kasu batzutan soberan ere bai). Ala ere zentral
aldera eta Iraiko iturri aldera bankuak faltan somatzen dituzte. Era berean, igerilekuaren inguruan
jarriak dauden mahaiek ere erabilera handia izaten dute. Dena den, altzari hauek ez dira, zenbait
kasutan, behar bezala zaintzen; erabilera desegokia ematen zaie. Herriaren goialdean dagoen
merenderoaren inguruan aipatu dute egoera onean dagoela baina zakarrontziak bertan ez direla
nahiko maiztasunarekin hustutzen. Udalaren aldetik, orain artean, ez zen altzari hauek
errebisatzeko protokolorik martxan.
Eskola kanpoko itxitura edo burdin hesia berriz puskatuta dago eta umeek bertatik aldegiteko
arriskua dago.
Parkeetara joateko ohiturarik ez duteela gazteek adierazi dute. Aldiz, bidegorriaren kasuan,
futbolean ibiltzeko kantxa dagoenetik, jende gehiago ibiltzen da.
Eraikin publikoen inguruan honako aipamenak egin dituzte:
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Osasun zentroa: erdigunean dago, baina irisgarritasun arazo garrantzitsuak ditu. Inguruan
aparkaleku nahikoa du. Osakidetzarekin profesionalen beharrak aztertzeko ikerketa egina dago.
Zerbitzu gehigarriak faltan botatzen dira.
Udaletxea: irisgarria da. Barrualdean igogailua dauka, eta kanpoaldean, arrapala.
Kultur-etxea: eraberritzeko lanen proiektua onartua dago. Laster burutuko dira lan hauek.
Frontoia: 1976an eraikia. Zer egiteko asko dago, eraikuntza egoera nahiko kaskarrean dago eta
irisgarritasun aldetik badu zertan hobetua nahiz eta gauza batzuk egin diren: gurpildun aulkian
kantxara sartzea posible da, baina ez dago bertan geldirik egoteko lekurik.
Igerilekua: Eskolako zelaian dago kokatua eta egoera berezia du.
Haur-eskola eta Eskola: udako beroarekin arazo handiak izaten dira. Aspaldiko eskola da eta leiho
batzuk aldatu dira.
Jubilatuen lokala: ez da mugimendu handirik somatzen, ez baitira belaunaldi berriak sartzen ari.
Horrela, nahiz eta Jubilatu Elkarteak ekintzak antolatu, beti pertsona berdinek parte hartzen dute.
Eraikuntzak berak ere ez du laguntzen. Hala ere, eraberritze lanen ondoren, belaunaldi berriak
gerturatzea espero da.
Liburutegia: oso gutxi erabiltzen da. Eraikuntzak irisgarritasun arazo garrantzitsuak ditu. Lekua
deserosoa da eta hezetasun handia du. Lanerako gunerik ez dago eta ez da batere espazio atsegina.
Laster dena berritzeko asmoa dago.

Alderdi positiboak
 Herritarren eritziz nahiko parke izatea.
 Parkeak ondo kokatuta eta ondo zainduta egotea orokorrean.
 Ibai-ertz osoan banku asko egotea.
 Udaletxea irisgarria izatea
Alderdi negatiboak
 Zona batzuetan bankuak behar izatea.
 Herri goikaldeko merenderoko zakarrontziak ez hustutzea
 Eskola kanpoko itxitura puskatuta egotea
 Parkeetara joateko ohitura gutxi izatea
 Osasun-zentroa irisgarria ez izatea eta zerbitzu gehiagarriak ez izatea.
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 Kultur-etxe, liburutegi eta jubilatu elkartea dagoen egoitzaren egoera kaskarra
 Frontoia ez da erabat irisgarria
 Haur-eskola eta eskolan sortzen den beroa udan
Hobetzeko proposamenak
 Zentral aldera eta Iraiko iturri aldera bankuak jartzea.
 Goiko merenderoko zakarrontziak maizago hustutzea
 Udaletik protokolo bat egotea ekipamendu hauen egoera begiratzeko.
 Eskola kanpoko itxitura konpontzea
 Kultur-etxe, liburutegi eta jubilatuen elkartea dauden egoitza berritu.
 Osasun-zentroaren irisgarritasuna bermatu
 Frontoiaren egoera aztertu
 Eskola eta haur-eskolaren egoerak aztertu

KALEAK ETA PLAZAK

Udalerrietako kaleen eta espaloien egoera da faktore garrantzitsuenetako bat hiriak lagunkoiak
diren ala ez erabakitzerakoan, udalerrian barrena ibiltzeko gaitasunean eragiten baitu hein handi
batean. Espaloiak egoera kaskarrean baldin badaude, baliteke pertsonek modu autonomoan
mugitu ezin izatea udalerrian barrena.
Ormaiztegiko kaleak behar beste zaintzen eta mantentzen diren galdetzerako orduan, inkestari
erantzun diotenen erdiek baino zerbait gehiagok (27k) uste dute oso edo dezente zainduta
daudela, eta 7k berriz, ez direla asko edo batere zaintzen.
Espaloiak eta kaleak
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Nahiko Dezente
12
14
10

22
17
20

Oso

ED/EDE

5
4
11

1
0
1

Herri topaketetan kaleen inguruan diote nahiko irisgarriak direla: oinezko ibilbideek zabalera
nahikoa dute eta espaloi gehienak berrituak daude. Herriko plaza bera ere ongi hornitua dagoela
uste dute.
Alderdi positiboak
 Kaleak zabalak eta irisgarriak izatea.
 Espaloi gehienak berrituak egotea.
 Herriko plaza ondo hornitua egotea.
Hobetzeko proposamenak

HERRITARREN SEGURTASUNA

Segurtasun-sentsazioak nabarmen eragiten du udalerriko leku batetik bestera mugitzeko joeran;
hortaz, zuzenean aldatzen du herritarren eguneroko ohitura. Horrek, gainera, eragina du haien
independentzian, osasun fisikoan, integrazioan eta ongizatean. Herritarren segurtasunak, nahitako
indarkeriarik gabeko edo haren mehatxurik gabeko egoera pertsonala den heinean, harreman
zuzena du arriskua egotearekin, nola erreala (objektiboa) hala hautemana (subjektiboa).
Herritarren segurtasuna
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Urt ea

Ormaizt egi Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

Udalerrian harrapatutako oinezkoak (10.000
biztanleko)

2017

7,6

5,13

4,68

4,55

Udalerrian izandako trafiko-istripuak
(biztanleen ‰ )

2017

14,44

8,17

9,23

9,29

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰ )

2015

0

1,02

1,61

1,53

Delituen indizea (biztanleen ‰ )

2017

22,81

25,82

30,17

37,39

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Ormaiztegin herri txikia izanik ez dago udaltzainik. Delituen indizea berriz(biztanleen ‰ 22,81),
eskualdekoa (‰ 25,82) , Gipuzkoakoa eta Euskal Autonomia Erkidegokoa baino txikiagoa da
(‰ 30,17 eta ‰ 37,39, hurrenez hurren).
Herritarren segurtasuna
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Nahiko Dezente
12
13
13
8

23
12
9
7

Oso

ED/EDE

2
2
1
2

1
7
2
2

Herritar asko pozik daude udalerriko argiztapenarekin, inkestari erantzun diotenetatik 25ek esan
baitute udalerria oso edo dezente argiztatuta dagoela, eta 9k, berriz, ez dagoela oso edo batere
argiztatuta. Herri-topaketetan ere gauza bera ikusi da, orokorrean ondo argiztatuta dagoela.
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Bestalde, inkestari erantzun diotenen 47 pertsonetatik 14k uste dute udalerria ez dagoela oso edo
batere zainduta, kopuru beretsua da kontrakoa uste duena; eta 9k ez dagoela seguru sentitzen ez
diren tokirik, edo toki gutxi batzuetan soilik ez direla sentitzen seguru. Lapurtzeko arriskuaren
inguruan berriz, 10ek esan dute arrisku-maila handia edo dezente handia dela, eta 22k, berriz,
kontrakoa.
Gai honen inguruan topaketetan nabarmendu da azkenaldian lapurretak sumatu direla, garajeetan
bereziki. Herrian, bestalde, tren geltokiko gunea nahiko arriskutsua dela uste dute herritarrek.
Gauez bertara bakarrik joateak beldurra ematen diela aipatzen da, nahiz eta argiztatuta egon.
Horregatik, jende asko kotxez hurbiltzen da, nahiz eta aparkaleku oso gutxi egon bertan. Ala ere
nabarmendu dute, herri bertakoak baino beste herrietakoak izaten dira bertara kotxez gerturatzen
direnak.
Alderdi positiboak
 Argiztapena ona da orokorrean
Alderdi negatiboak
 Lapurretak sumatu direla azkenaldian
 Tren geltokirako bidean herritarrak ez dira seguru sentitzen
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2. GARRAIOA
Garraioa funtsezkoa da zahartze aktiborako. Gai hau hainbat eztabaida-eremurekin erlazionatzen
da, nagusiki gizarte-partaidetzarekin eta zerbitzu publikoak eskuratzearekin. Epigrafe honetan,
udalerrian barrena eta udalerritik kanpo mugitzeko erabiltzen diren ibilgailu publiko eta pribatuei
buruzko informazioa jaso da.
Garraioa eta mugikortasuna

Urt ea

Ormaizt egi Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

Bizi diren udalerritik kanpo lan egiten duten
16 urteko eta gehiagoko biztanleak (%)

2011

62,98

70,17

56,74

56,45

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

2011

98,96

84,09

65,49

64,23

Ibilgailu-parkea (ibilgailuak biztanleko)

2016

0,8

0,66

0,63

0,6

EAEko gainerako udalerrietara joaten ematen
den batez besteko denbora

2007

36,72

-

-

-

Udalerriaren irisgarritasuna

2007

66,74

-

-

-

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Udalmapen arabera, udalerritik kanpo lan egiten duten 16 urtetik gorako biztanleen kopurua
(% 62,98) txikiagoa da eskualdekoa baino (% 70,17) eta Gipuzkoakoa (% 56,74) eta Euskal
Autonomia Erkidegokoa baino handiagoa (% 56,45). Bereziki aipatzekoa da 16 urtetik gorako
biztanleen kopurua, ia % 100ak ikasten baitute udalerritik kanpo eta, ondorioz, egunero egin behar
baitute joan-etorria. Tasak altuak dira, baita ere, eskualdean, Gipuzkoan eta Euskal Autonomia
Erkidegoan (% 84,09, % 65,49 eta % 64,23, hurrenez hurren). Datu horiek erakusten dute zeinen
garrantzitsua den garraioa udalerrian; horregatik du Ormaiztegik ibilgailu-parkearen portzentajerik
altuena (0,8 ibilgailu biztanleko).

AUTOBUSA

Herritarrek asko erabiltzen dute autobusa, inkestari erantzun dioten 17k esan baitute oso edo
dezente maiz erabiltzen dutela, eta 5ek, berriz, ez dutela asko edo batere erabiltzen.
Inkestan lortutako datuei dagokienez, herritarrak pozik dude udalerriko geraleku kopuruarekin.
Inkestari erantzun dioten 3k diote geraleku gutxi daudela, eta 28k, berriz, pozik daudela geraleku
kopuruarekin. Herritarrek aipatu dute herrian geltoki bakarra dagoela eta hau nahikoa dela iritzi
dute. Geltoki honek markesina eta aterpea baditu gainera.
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Autobusen ibilbideei eta maiztasunari dagokienez, inkestari erantzun dioten 29k diote ibilbide
dezente edo asko daudela, eta pozik daudela maiztasunarekin; aldiz, 6k kontrakoa diote. Herritik
autobusak daude Beasain, Ordizia, Zumarraga, Donostia, Erresidentziara eta Bilbora joateko eta
baita autobus txiki bat Gabirialdera eta Itsasora joateko ere. Taldea ordutegiarekin gustura dago.
Autobus-txartelen prezioari dagokionez, aldeak daude inkestari erantzun diotenen artean; izan ere,
15ek diote prezioa dezente edo oso arrazoizkoa dela, eta 16k, berriz, ez dela oso edo batere
arrazoizkoa. Topaketetan prezioarekin ados daude. Mugi txartel ateratzeko aukerarik ez dagoela
diote Ormaiztegin, Lazkaora edo Ordiziara joan behar dutela. Faltan botatzen dute internetez
egiteko aukera.
Autobusa garraiobide gisa erabiltzearen alde egiterakoan dauden arazo nagusietako bat haren
egokitzapen-maila da, bereziki adinekoen edo mugikortasun urriko pertsonen kasuan. Ormaiztegin
geratzen diren autobus guztiak ez direla irisgarriak aipatu da topaketetan.
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Alderdi positiboak
 Maiz erabiltzea.
 Nahiko geltoki izatea
 Geralekua egokia izatea.
 Ordutegia: maiztasun aldetik egokia
 Prezioa: Mugi txartelarekin pezioa egokia da
Alderdi negatiboak
 Mugi txartela herrian ezin eskuratzea.
 Irisgarritasuna: autobus guztiak ez dira irisgarriak.
Hobetzeko proposamenak
 Autobus guztiak irisgarriak beharko lukete izan.
 Mugi txartela herrian edo internetez ateartzeko aukera edukitzea.

TRENA

Trena inkestetan parte hartu duten herritarretatik 5ek bakarrik maiz erabiltzen duen garraiobidea
da. Autobusarekin alderatuta, autobusa gehiago erabiltzen da.
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Inkestetan hoberen baloratu dena geltokiaren kokapena izan da. 17k diote oso edo dezente ondo
kokatuta dagoela eta 6k aurkakoa. Kokapena oso garrantzitsua da zerbitzu hau erabiltzeko orduan.
Topaketetan ordea ez datoz bat inkestetan esandakoarekin. Tren geltokia herrigunetik oso urrun
dagoela diote. Gutxienez, herriaren altura berdinean balego, jende gehiagok erabiliko lukeela uste
dute (gaur egun, erabiltzaile gehienak gazteak dira). Bestalde, trena bera ere ez da irisgarria. Hori
dela eta, herritarrek autobusa errazago erabiltzen dute.
Trena orduro dago eta maiztasuna egokia iruditzen zaie, baina irisgarritasun aldetik oso gaizki dago,
eskailerak daude eta trenera igotzeko. Ormaiztegiko geltokian gainera ez dago txartela ateratzeko
makinarik.
Prezioaren inguruan inkesteiri erantzundako 3k bakarrik diote oso edo dezente arrazoizkoa dela eta
13k berriz kontrakoa. Topaketetan prezioa jubilatuen txartelarekin egokia dela diote.
Alderdi positiboak
 Maiztasun aldetik nahiko tren badago
Alderdi negatiboak
 Tren geltokiaren kokapena ez da egokia
 Txartela ateratzeko makinarik ez dago Ormaiztegiko geltokian
 Trena ez da irisgarria
Hobetzeko proposamenak


AUTOA

Udalerriko garraiobiderik garrantzitsuenetako bat da autoa, 2017an Ormaiztegik zuen ibilgailuparkeak erakusten duen moduan; alegia, 0,8 ibilgailu pertsonako.
Oso garraiobide erabilia da, ez bakarrik udalerrian barrena ibiltzeko, baizik eta, batez ere,
udalerritik kanpora joateko, langileen % 85,96k kanpora joan behar baitute egunero lanera joateko.
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Herritarren segurtasuna

Urt ea

Ormaizt egi Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

Udalerrian harrapatutako oinezkoak (10.000
biztanleko)

2017

7,6

5,13

4,68

4,55

Udalerrian izandako trafiko-istripuak
(biztanleen ‰ )

2017

14,44

8,17

9,23

9,29

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰ )

2015

0

1,02

1,61

1,53

Delituen indizea (biztanleen ‰ )

2017

22,81

25,82

30,17

37,39

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Udalmapeko datuen arabera, 2017an udalerrian harrapatutako oinezko kopurua 7,6koa izan zen
10.000 biztanleko, eskualdekoa (‰ 5,13), Gipuzkoakoa (‰ 4,68) eta Euskal Autonomia
Erkidegokoa (‰ 4,55) baino kopuru handiagoa. Horretaz gain, 2017ean udalerrian erregistratutako
istripu kopurua (biztanleen ‰ 14,44) handiagoa da eskualdean (‰ 8,17), Gipuzkoan (‰ 9,23) eta
Euskal Autonomia Erkidegoan (‰ 9,29) erregistratutakoa baino.
Inkesten bidez lortutako datuen arabera, herritarrek uste dute ez dela ondo gidatzen udalerrian,
inkestari erantzun dioten 9k bakarrik esan baitute asko edo dezente errespetatzen direla trafikoko
seinaleak, eta 20k, berriz, ez direla asko edo batere errespetatzen.
Abiadurari dagokionez, 8k diote autoak abiadura oso edo dezente onean doazela, eta 17k, berriz,
ez doazela abiadura oso edo batere onean.
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Batere ez
Errespetatzen dira trafikoko seinaleak
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Topaketetan inkestetan baino iritzi positiboagoa dute honen inguruan, Ormaiztegin nahiko ondo
gidatzen dela diote, nahiz eta batzuetan abiadura ez den errespetatzen. Baina orokorrean seinaleak
errespetatzen direla uste dute.
Herritarrek edozein lekutan aparkatzen dutela nabarmendu dute, espaloi gainetan, zebra-bidean….
Nahiko aparkaleku badago baino “urruti” omen daude, denak etxe aurren utzi nahi baitute.
Ezintasuna duten pertsonentzat ere badaude erreserbatutako aparkalekuak.
Umeak ere errepidean libreki ibiltzen dira horrek dakarren arriskuarekin. Hau ez da herri osoan
gertatzen, gehienbat atzeko kaleetan.
Kamioi mugimendu handia ere badago. Beste ibilbide bat egiteko aukera badute kamioiek eta hau
Foru Aldundiarekin hitz-egina dago.
Bestalde oinezkoentzat Ormaiztegin nahiko semaforo eta zebra bide badagoela aipatu dite
topaketetan parte hartu duten herritarrek, eta semaforoek nahiko denbora ematen dutela zebrabidea pasa ahal izateko.
Herriko errepide erdietan isletak daude, hauek estu geratzen dira eta Foru aldundira eskaera egina
dago hau hobetzeko. Arraitik Seirak bitarte kurba arriskutsu bat badago, lehen zebra bidea zuena,
orain ez eta ezin da jarri. Isleta hau arriskutsua da kotxeentzat.
Gabiritik kotxeak datozela, herrira iristean, badago Stop-a errespetatzen ez den bidegurutze bat.
Ondo adierazita dago baina ez da errespetatzen. San Andres / Zumarralde/ Gabirialde elkartzen
diren puntuan da eta arriskutsu samarra da.

Alderdi positiboak
 Nahiko aparkaleku izatea
 Ezintasuna duten pertsonentzat erreserbatutako lekuak badaude.
 Oinezkoentzat nahiko semaforo izatea
Alderdi negatiboak

34

 Kotxeek daramaten abiadura
 Herritarrek gaizki aparkatzea
 Azteko kaleetan umeak errepidean jolasean aritzea.
 Kamioi mugimendu handia herri barnean.
 Isletak estuak izatea
 San Andres / Zumarralde/ Gabirialde bidegurutzeko Etop-a ez errespetatzea.
Hobetzeko proposamenak


BIDEGORRIA

Nahiko bidegorri badago Ormaiztegin baina askotan ez da bere erabilera errespetatzen. Oinezkoak
ere bidegorrian barrena ibiltzen dira, erabilera mixtoa baita. Abiadura ez da beti errespetatzen eta
batzuetan konfliktoa sortzen da.
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3. ETXEBIZITZA
Gaur egungo gizartea oso nabarmen ari da zahartzen; hortaz, etxebizitzak behar bezala egokitu
behar dira bizitzan zehar gertatzen diren aldaketetara. Etxebizitza erosoa bada eta bertan bizi
direnen premietara egokituta badago, autonomia mantendu ahal izango da, eta bizi-kalitatea
hobetu; izan ere, «Euskadiko adinekoen bizi-baldintzak, 2010» inkestaren arabera, adinekoen
% 60k beren etxeetan bizitzen jarraitu nahi dute, osasun-laguntza behar izanez gero.
Azken batean, beharrezkoa da, etxebizitzek ez ezik, haien inguruneek ere adinekoen beharrak
ezagutzea eta kontuan hartzea. Etxebizitza duinek eta bizitza osorako bizilagunek beren kabuz
sustatzen dute osasuna eta ongizatea.
Etxebizitza eta urbanizazioa

Urt ea

Ormaizt egi Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

Bizitegi-lurzoruko etxebizitza-dentsitatea
(etxebizitza kopurua hektareako)

2017

47,31

62,52

62,43

46,69

Okupatu gabeko familia-etxebizitzak (%)

2011

15,93

15,06

12,77

11,4

2016

20,64

28,38

27,3

28,01

2011

69

71,3

72,3

72

2001

13,86

15,03

14,91

68,66

2017

12,83

19,19

40,57

40,07

2017

0

3,65

3,52

3,41

2017

5,03

2,45

3,94

3,8

Bizitegitarako lurzoru urbanizagarria (%)

2017

33,33

9,9

11,99

12,2

Biztanle-dentsitatea (biztanleak/Km2)

2017

191,82

193,78

377,05

309,26

50 urte baino gehiagoko familia-etxebizitzak
(%)
Familia-etxebizitza nagusien erosotasunindizea
Aurri-egoeran, edo egoera txar edo
eskasean dauden eraikinetako familiaetxebizitza nagusiak (%)
Etxebideko etxebizitza-eskaerak (biztanleen
‰)
Azken bosturtekoan amaitutako etxebizitza
babestuak (biztanleen ‰ )
Hiri-luzorua (%)

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

2016an Ormaiztegin 50 urtetik gorako familia-etxebizitzen portzentajea ia 8 puntu txikiagoa zen
eskualdeko portzentajea baino, 7 puntu txikiagoa Gipuzkoako portzentajeak baino, eta ia 8 bat
puntu txikiagoa Euskal Autonomia Erkidegoko portzentajeak baino. Hala ere, familia-etxebizitzen
erosotasun-indizea eskualdekoaren, Gipuzkoakoaren eta Euskal Autonomia Erkidegokoaren oso
antzekoa da, zertxobait txikiagoa.
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Kontuan hartuz gero aurri-egoeran, edo egoera txar edo eskasean dauden eraikinetako familiaetxebizitza nagusien portzentajea, ikusiko dugu, 2001ean, Ormaiztegiko portzentajea (% 13,86)
txikiagoa zela eskualdekoa baino (% 15,03), Gipuzkoakoa baino (% 14,91) eta Euskal Autonomia
Erkidegokoa baino (% 68,66).
Etxebideko etxebizitza-eskaerei dagokienez, ikus dezakegu, Udalmapeko datuen arabera,
Ormaiztegiko portzentajea zerbait txikiagoa dela gainerakoenak baino. Ormaiztegiko ‰ 12,83
biztanleei dagokienez, eskualdean ‰ 19,19 biztanle ageri dira, Gipuzkoan ‰ 40,57, eta Euskal
Autonomia Erkidegoan, ‰ 40,07.
Galdera-sortetan ikusi denez, Ormaiztegin oso etxebizitza gutxik dutela arrazoizko prezioa esan
dute inkestari erantzun diotenen 15 pertsonek, eta 4k “asko” edo “dezente” daudela diote.
Etxebizitza

Badira arrazoizko prezioa duten etxebizitzak
Badaki diru-laguntzak daudela berritze eta
mantentze lanak egiteko
Etxebizitza egokitua du
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Eraikinetan berritze- edo mantentze-lanak egiteko laguntza zehatzak egoteari buruz inkestari
erantzun diotenek duten ezagutza-mailari dagokionez, 47 pertsonetatik 18k esan dute ez dutela
haien berri eta 1ek bakarrik asko edo dezente ezagutzen duela. Datu horiek bat datoz herritopaketetan jasotako informazioarekin; izan ere, parte-hartzaileek uste dute beharrezkoa dela
gehiago zabaltzea laguntzei buruzko informazioa.
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Herritarren iritziz, herrigunetik urrunago dauden auzo edo etxeetan, diferentzia handiak daude:
etxe hutsak eta zaharkituak gehaigo daude kanpoaldean. Gainera aipatu da Ormaiztegin etxe
berririk ez dagoela, azken urteotan ez da ezer eraiki, eta arazoa konstruktora eta nagusien arteko
akordiorik ez dagoela da lur pribatuak direlako.
Etxe gehienek igogailua badute, ez denek ,baina pixkanaka denak ari dira egokitzen. Ala ere
igogailura iristeko eskailera duten etxeak ere badira.
Etxe zaharrenak edo adineko pertsona gehien bizi daitezkeenak Berjaldegi eta Urkiolanekoak dira.
Etxebizitzak eta eraikinak egokitzeari dagokionez, inkestari erantzun diotenen 8k soilik diote
etxebizitza guztiz egokituta dutela, eta beste 8k ez dutela oso edo batere egokituta. Horrek
mugatzen du, nagusiki, adineko askoren autonomia, baita ongizatea murriztu ere. Hori dela eta,
etxebizitzak berriro diseinatu behar dira pixkanaka, bizitzako etapa guztietan zehar sortzen diren
premia berrietara egokitzeko.
Baina ez dira soilik etxebizitzak egokitu behar, baizik eta baita eraikinak eta auzoak ere. Eraikinetan,
ohikoa da igogailuak egotea, higiezin askotan baitaude instalatuta. Hala ere, herritar askok oraindik
ez dute igogailurik nahi izaten. Komenigarria da herritarrak 8/2013 Legeak dioenaz jabetzea; haren
arabera, 70 urtetik gorakoak edo desgaituak dituzten auzotarren erkidegoek ezin diote uko egin
igogailua, arrapalak edo plataformak instalatzeari, norbaitek eskatzen badu.
Bestalde, komeni da gogoraraztea 50 urtetik gorako higiezinei nahitaez egin behar zaiela Eraikinen
Ikuskapen Teknikoa, lehen esan dugun moduan, Ormaiztegiko familia-higiezinen % 20,64k 50 urte
baino gehiago baitituzte.
Topaketetan diote etxeak nahiz eta irisgarriak izan etxebizitzak barrutik ez dira egokitzen beharra
izan arte eta etxea berritzeko laguntzak ez dira behar adina ezagutzen.
Alderdi positiboak
 Igogailua duten eraikin ugari egotea.
Alderdi negatiboak
 Etxe zaharkituak kanpoaldean izatea
 Etxebizitza garesti egotea.
 Etxebizitzak eta eraikinak berritzeko edo egokitzeko laguntzen berri ez izatea.
 Egokitu gabeko etxebizitza ugari egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Komunikazio-kanpainak egitea, zer laguntza dauden jakiteko.

38

4. PARTAIDETZA ETA GIZARTE-SAREA
Gizarte-harremanak oso garrantzitsuak dira banakoen bizitza osoan zehar. Zahartzaroan, harreman
horiek are garrantzi handiagoa dute, bizitzako une horretan galerak baitira nagusi, zentzu guztietan
(osasunekoak, sozialak eta fisikoak). Gizarte-sareaz hitz egitean, laguntza-trukearen ideia ere
badago, hori baita sareak konfiguratzearen funtsa. Gizarte-sareak sistema informal bat eskaintzen
du, sistema formalak bere gain hartzen ez dituen premiei erantzuten diena. Sareak egituratu eta
berregituratu egiten dira, baliabideei eusteko edo haiek ugaritzeko.

FAMILIA

Familia izan ohi da laguntza-sare nagusia. Familia-loturak, funtsean, elkarrekikotasunharremanetan oinarritzen dira, eta harreman horiek aldatuz joaten dira banakoaren etapa
desberdinetan zehar. Bestela esanda: haurrek eta helduek laguntza ematen eta jasotzen dute,
baina mota desberdinetakoa, batzuk eta besteak zein etapatan dauden.
Euskal gizarteak familia-sare sendoa du ezaugarri; hortaz, familia-elkartasuna da gizartearen
elementu garrantzitsuenetako bat.
Galdera-sortak egiterakoan lortutako datuek argi eta garbi islatzen dute fenomeno hori. Inkestari
erantzun dioten gehienek (hau da, 40 parte-hartzailek) adierazi dute asko edo dezente laguntzen
diotela elkarri beraien familiako kideek. Horretaz gain, 38k, diote maiz samar dutela harremana
familiarekin; haietatik 31 familiaren etxetik hurbil bizi dira.
Familia
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Alderdi positiboak
 Maiz egoten dira familiarekin.
 Senideak hurbil bizi dira.
 Maiz laguntzen diote elkarri.

AUZOKOAK ETA DENDARIAK

Adinekoentzako beste laguntza-sare oso garrantzitsu bat auzokoak dira. Askotan, auzokoek eurek
egiten dituzte zaintza-lan jakin batzuk, bereziki bakarrik bizi direnei laguntzeko, eta familiakoaren
pareko harremana sortu ohi da haien artean.
Inkestaren emaitzetan ikus daiteke 41 parte-hartzailek, ia gehiengoek, asko edo dezente ezagutzen
dituztela auzokoak, eta 27k diote (erdiak baino gehiagok) asko laguntzen diotela elkarri.
Topaketetan parte hartu dutenek diote herri txikia izateak, elkar ezagutzea dakarela eta horren
ondorioz lotura sendoak daudela herritarren artean. Garai bateko ohiturak, neurri batean
behintzat, mantendu egiten dira.
Auzokoak eta dendariak
100%

90%

38

41

30

27

80%
ED/EDE

70%

Oso

60%

Dezente

50%

Nahiko

40%

Ez oso

30%

Batere ez

20%

10%
0%
Auzokoak ezagutzen Auzokoek elkarri
ditu
laguntzen diote

Dendariak
ezagutzen ditu

Egoera zehatzetan
laguntzen diote

40

Batere ez

Ez oso

0
2
0
1

2
5
2
2

Auzokoak ezagutzen ditu
Auzokoek elkarri laguntzen diote
Dendariak ezagutzen ditu
Egoera zehatzetan laguntzen diote

Nahiko Dezente
3
11
6
10

17
17
18
21

Oso ED/EDE
24
10
20
9

1
2
1
4

Adinekoen bizimodurako oso garrantzitsua den beste laguntza-sare bat dendariena da. Denda
txikien jabeek eta dendariek adiskidetasun-harremanak sortzen dituzte erostera maiz joaten
zaizkien auzokoekin; horrela, beste pertsona batzuekiko topagune bihurtu ohi dira denda horiek,
hau da, sozializatzeko toki ezin hobea izaten dira.
Inkestari erantzun dioten gehienek (38k) diote asko edo dezente ezagutzen dituztela auzoko
dendariak, eta 30ek, berriz, arreta egokia ematen dietela egoera zehatzetan. Horrela, pertsonen
eta dendarien arteko harremana sendoa da.
Topaketetan nabarmendu da dendarirekin ere oso harreman ona dutela, behar izan ezkero etxera
eramaten dizkiete erosketak, telefonoz eskaera egin daiteke… Nahiz eta herritik kanpo noizbehinka
atera erosketak egitera, taldean parte hartu duten askok erosketak herrian bertan egiten dituzte.
Herrian bertan eskainitako produktu eta zerbitzuek prezio onargarria dutela ere aipatu da. Herriko
saltoki edo bestelako merkataritza establezimenduen eskaintza egokia dela iritzi da orokorrean.
Tabernak ere nahikoa daudela diote. Otordua etxera eramateko aukerarik ez dute eskaintzen. Ala
ere lehen bazkari-afariak egunero etxera eramateko zerbitzu bat bazegoen herrian baina ez oken
zuen jende gehiegik eskatzen eta ez dakite orain funtzionatzen duen ala ez.
Bai tabernak eta baita dendak ere nahiko irisgarriak direla deritzote, moldatzeko adina bai
behintzat.

Alderdi positiboak
 Auzokoak dezente ezagutzea.
 Herriatrren artean elkarri laguntzea.
 Dendariak dezente ezagutzea.
 Dendariekin oso harreman ona izatea.

AISIALDIA

Aisialdian zer egin erabakitzea erronka handia izan daiteke adin handieneko biztanleentzat, hainbat
faktorek

baldintzatzen

baitute,

besteak

beste,

jasotako

heziketa,

gizonentzako

eta
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emakumeentzako jardueren gizarte-desberdintasuna, osasun-egoera eta norberaren estereotipo
sozialak.
Aisialdian zer egin ondo erabakitzeak eragin zuzena du pertsonen bizi-kalitatean; hori dela eta,
funtsezkoa da behar diren baliabideak izatea aisialdia banakoarentzat emankorra eta pozgarria den
moduren batera erabili ahal izateko.
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Aisialdiko jardueren eskaintzari dagokionez, alde nabarmenak daude inkestako emaitzetan. Alde
batetik, inkestari erantzun dioten 26k diote jarduera asko edo dezente daudela, eta 6k bakarrik
berriz, batere ez edo gutxi daudela.
Bestalde, herri-topaketetako diskurtsoaren arabera, kultur jardueren inguruan nahiko ekintza
badagoela iritzi dute. Aukeran antzerki gehiago ere jarriko lukete eta herritar batek antzerki talde
bat ere sortuko luke herrian, baina argi du talderako jendea ez litzatekeela bilduko.
Ekintzetara jende gutxi joaten dela aipatu da, beti berdinak azkenean, baina ala ere hau mantendu
beharrekoa iruditzen zaie. Ormaiztegi ez dute herri parte-hartzailetzat.
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Kultur-ekintzak garatzen diren lekua gaur egun ez dela egokia diote, baina kultur etxea
berritzearekin batera, espazio egokia izango dute.
Ekintza guztiak dohainik direla nabarmendu da.
Kirol ekintzen inguruan, herrian Yoga, Pilates, Zumba… egiteko aukera badago. Gimnasia egiteko
aparatuak ere egon dira jubilatuen atzealdean. Aparatu hauek bidegorrian jartzekotan dira,
ibaiaren ondoan. Lekua ez zaie gaizki iruditzen baina oso agerian geratzen dela uste dute eta
lotsagatik jendeak ez duela erabiliko.
“Tipi-tapa” bezalako programarik ez dago herrian eta egokia ikusten da herrian horrelako
programaren bat martxan jartzea.
Hitzaldiak gutxiago daude. Jubilatuen elkartetik ere antolatzen dira, nahiz eta lehen baino gutxiago.
Askotan ze gai landu ez dute jakiten.

Alderdi positiboak
 Kirol eta kultur-ekintza nahikoa badago orokorrean
 Prezioa arrazoizkoa izatea.
Alderdi negatiboak
 Jende gutxik partehartzea kultur ekintzetan
 Adinekoentzako aparatuak erabiltzeko errezeloa edo lotsa edukitzea
 Kultur-ekintzak egiteko lekua aproposa ez izatea.
Hobetzeko proposamenak
 Adinekoentzako diren gimnasia aparatuen erabilera aztertu.
 Ibilbide osasuntsuak edo “tipi-tapa” martxan jarri

5. HERRI-PARTAIDETZA ETA ENPLEGUA

HERRI-PARTAIDETZA
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Partaidetza gizarte-dinamikaren funtsezko elementu bihurtzen ari da. Gizarteko eremu guztietan
parte hartzen da; hori dela eta, herritar guztiek parte hartu behar dute, inolako salbuespenik gabe,
sexuagatik, arrazagatik, adinagatik, eta bestelakoengatik.
Gaur egun, hainbat programa, plan eta politikaren bidez sustatzen da adinekoen partaidetza.
Biztanleria-talde hau hazten ari denez, gehiago parte hartu behar du gizartean.
BOLUNTARIOAK ETA ELKARTEAK

«EAEko boluntarioei buruzko azterlana (2012)» ikerketako datuen arabera, boluntarioak euskal
biztanleen % 8,6 inguru dira; hau da, gutxi gorabehera 157.493 pertsona inguru. Gipuzkoan,
biztanle guztien % 8,2 dira boluntarioak; hau da, 47.996 pertsona. Adinaren arabera, boluntario
guztien % 56,3k 50 urte baino gehiago dituzte. Biztanle guztiei dagokienez, adinaren arabera, 50
eta 64 urte bitartekoen % 8,9k eta 65 urteko eta gehiagoko % 5,5ek parte hartzen dute boluntario
gisa; hau da, guztira, 50 urteko eta gehiagoko 60.906 pertsonak.
Boluntarioak batez ere gizarte-zerbitzuei lotuta egon ohi dira, eta ez hainbeste aisiarekin edo
kulturarekin erlazionatutako jarduerei.
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Inkestako datuen arabera, Ormaiztegiko 47 pertsonatik 20k diote asko edo dezente aritzen dela
boluntario gisa. Euskal gizartean oso zabalduta dagoen gizarte-partaidetzako beste modu bat
elkarteetakoa da. Inkestari erantzun diotenen 20k ere dezente edo asko parte hartzen dute
elkarteetan. Hala ere, 17k diote gehiago parte hartu nahi luketela udalerriko gizarte-jardueretan.
Herritarrek aipatu dute herrian kirol elkarteak, elkarte gastronomikoak eta gurasoa elkartea
badaudela baina boluntariotzan inguruan Caritas bakarrik.
Taldeko partaideek herrian parte hartzen dute baina gehiago hartu lezaketela ere badiote. Ala ere
beti berdinak izaten dira eta errelebo falta dago. Gazteenak beraien gauzetarako mugitzen direla
uste dute eta 30-50 urte bitartekoak ez dutela asko parte hartzen, asko eskatu bai baina gutxi
eman.
Jubilatuen inguruan herriko jubilatu elkartea oso zaharkitua dago. Gehiengoa 80 urtetik gorakoa da,
jubilatu berriak ez dira bertara gerturatzen eta asko bazkide egiten dira elkartea mantentzeko,
baina ez dute bertan parte hartzen. Gehien joaten direnak bikoterik gabe daudenak dira, hau da,
bakarrik daudenak, besteek errazago okupatzen baitute denbora. Errealitate hau elkarteak argi du
baina ez daki nola erakarri jendea bertara. Eraikuntza berriarekin esperantza dute hau aldatuko ote
den.

Alderdi negatiboak
 Herritar gutxik parte-hartzea
 Herrian ez egotea boluntariotza sustatzen duen elkarte gehiagorik
 Jubilatuen elkarteak ez izatea erreleborik.
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ENPLEGUA

Enplegua funtsezko elementuetako bat da gizarteratzeaz hitz egiterakoan. Krisialdi ekonomikoaren
ondorioz, langabezia-tasek etengabe egin dute gora, besteak beste, eta egoera hori gehien jasan
duten taldeetako bat adinekoena izan da.
Euskal Autonomia Erkidegoan 55 urteko eta gehiagoko biztanleen enplegu-tasak nabarmen
murrizten dira adinak gora egin ahala. 55 eta 59 bitartekoen artean % 62,1ekoa da; eta 70 eta 74
urte bitartekoen artean, berriz, % 1,3koa. 60 eta 64 urte bitartekoen artean (alegia, erretiroa hartu
aurreko adinean), 10 pertsonatik 3k soilik jarraitzen dute lan-merkatuan.
55 urteko eta gehiagoko biztanleen enplegu-tasa, adinaren arabera (2013)

EAE

55-59 urteen
enplegu-tasa
62,1

60-64 urtekoen
enplegu-tasa
35,1

65-69 urtekoen
enplegu-tasa
3

70-74 urtekoen
enplegu-tasa
1,3

Iturria: Eustat: «Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta»

Herri topaketetan jubilatzeko adinaren inguruan azaldu denaren arabera, lanean jarraitu nahi
duenak jarraitzeko aukera eduki beharko luke. Aukera desberdinak eduki behako lituzke, lanaldi
murriztua… eta berak aukeratu nola jarraitu nahi duen. Hori bai, lanean dabilenak kotizatzen
jarraitu beharko luke. Ezagutzaren transmisio bat ere izan behar du adineko pertsonengandik
gazteenganantz.
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6. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA
Adinekoekiko eta zahartzaroarekiko jarrerek eta pertzepzioek eginkizun garrantzitsua dute herri
lagunkoien eguneroko bizitzan, beste herritarrekin harremanetan jartzeko modua konfiguratzen
dutelako eta eragin erabakigarria dutelako autopertzepzioan. Estereotipo eta aurrekontzepzio
horiek haustea funtsezkoa da adinekoak udalerriko bizitza sozialean integratu ahal izateko.
Inkestari erantzun dioten 47 pertsonetatik 35-en ustez, asko edo dezente errespetatzen dituzte
adinekoak gainerako herritarrek. Oro har, uste dute dezente hartzen direla kontuan adinekoak, bai
familian, bai erakundeetan.
Adinekoekiko errespetua eta belaunaldiarteko harremana
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Herri-topaketetako diskurtsoa ez dutela adinekoa izateagatik desberdintasunik nabaritzen izan da,
eta gazteekin erlazio badutela. Adinekoen hitza bai familian eta baita herri mailan ere (udaletik
behinzat) kontutan edukitzen dela eritzi dute.
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Ormaiztegiren kasuan, inkestei erantzun dieten 27k, erdiak baino zertxobait gehiagok, uste dute
harreman handia edo dezente dagoela adin desberdinetako pertsonen artean, eta 8k kontrakoa, ez
dagoela batere edo ez asko.
Herritarrek diote herri txikia izanik beste belaunaldiekin harremana era naturalean ematen dela.
Eskolatik ez da bereziki belaunaldien arteko harremanak lantzeko ekintza berezirik egiten. Kulturetxean martxan egongo den gaztelekuko esleipenean interjenerazional gaia sartu dutela aipatu da.
Inklusioaren inguruan hitzegiterakoan inmigrazioaren gaia ere azaleratu da. Garai batean estatu
mailatik etorritakoak, batzuk integratuak daudela herrian diote eta beste batzuk ez, eta gaur egun
herrian dauden inmigrante asko magrebiarrak direla baina kultura aldaketa handia denez integrazio
handiegirik ez dagoela diote. Saiakera desberdinak egin dira kultura desberdinak gerturatzeko.
Alderdi positiboak
 Adinekoak errespetuz tratatzea.
 Belaunaldien artean harremanak era naturalean sortzea.
Hobetzeko proposamenak
 Belaunaldi arteko harremanak sustatzen jarraitzea.
 Kanpotarrak eta bertakoak gerturatzeko ekintzak edo programak hausnartzea
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7. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA
Zahartze aktiboa ahalbidetzeko nahitaezkoa eta herri lagunkoietan funtsezkoa den elementu bat
informazioa behar bezala transmititzea da, desinformazioak gizarte-bazterkeria eragin baitezake.
Udalerriko komunikazio-fluxuek onak, sendoak eta egonkorrak izan behar dute, eta informazioak
herritar guztiengana iritsi behar du, bitarteko egokienak erabilita.
Inkestako datuen arabera, hari erantzun diotenen 24k uste dute informazio asko edo dezente
dutela udalerrian gertatzen denari buruz, hau da erantzun dutenen erdiek. Hala ere, Ormaiztegiko
9 herritarrek uste dute ez dutela informaziorik, edo informazio gutxi dutela.
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Herritarrek diote aisialdirako duten eskaintzari buruzko informaioa web edo sare sozialen bidez
iristen zaiela, herrian paneletan ere informazioa jartzen da, etxeetara ere bidaltzen da eta atarietan
ere jartzen dira kartelak. Informazioa nahikoa dagoela uste dute, jendeak informazioa ez duela
irakurtzen dela arazoa.
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Inkestari erantzun diotenen 21ek diote ezagutzen dutela zer zentro publikotan erabil daitekeen
Internet doan, 15ek berriz ez dute ezagutzen.

Alderdi positiboak
 Informazio kanal asko daude.
Alderdi negatiboak
 Jendeak ez du informazioa irakurtzen
 KZgunea ez da gehiegi ezagutzen
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8. GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK

Lurralde bateko osasun-sistemak eta gizarte-zerbitzuek osatzen dute pertsonak osasuntsu eta
independente izaten jarraitzeko laguntza-egitura formala. Baliabide horiek garatu, ezagutu,
eskuragarri jarri eta erabiltzen badira, ondo funtzionatuko du udalerri atseginak.
Zer gizarte-baliabide dauden eta non kokatuta dauden ezagutzea
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Oro har, inkesten emaitzen arabera, jende gutxik ezagutzen ditu adinekoentzako gizarte-zerbitzuak
daudela. 47 pertsonetatik, 9k soilik onartu dute telelaguntza-zerbitzua ezagutzen dutela, eta 27k,
berriz, ez dutela asko edo batere ezagutzen. Antzeko kopuruak daude egoitza eta eguneko zentroei
dagokienez; inkestari erantzun dioten 10ek eta 14k esan baitute asko edo dezente ezagutzen
dituztela. Hau ala ere, normalagoa izan daiteke, azken bi zerbitzu hauek ez baitaude herrian
bertan. Etxez etxeko laguntza-zerbitzua ezagutzen da ongien, baina ala ere inkestari erantzun
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dioten 17k bakarrik esan dute ezagutzen dute, baita osasun-zentroa non dagoen ere; 33k esan dute
ondo kokatuta dagoela.
Herri-topaketetan esandakoaren arabera gizarte zerbitzuak gainezka daude, herrian 2 egunez dago
zerbitzu hau eta gutxiegi iruditzen zaie. Taldeko partehartzaileek telelaguntza ezagutzen dute eta
baloraketa ona egiten dute eta eguneko zentrua herrian jartzekotan direla aipatu da.
Zaintzaileentzako ez dago programa berezirik. Ahal dela etxean zaindu nahi dutela argi geratu da.
Osasun zentroaren inguruan ondo funtzionatzen duela aipatu dute eta gustura daude
zerbitzuarekin.
Alderdi positiboak
 Osasun-zentroa ondo kokatuta dago.
 Herritarrek nahiko ondo baloratzen dituzte osasun-eta gizarte zerbitzuak.
 Eguneko zentrua herrian edukitzeko asmoa dago.
Alderdi negatiboak
 Orohar ez dira gizarte zerbitzuak ezagutzen.
 Gizarte-zerbitzuak gainezka daude.
Hobetzeko proposamenak
 Udalak informazio-kanpainak prestatzea, gizarte- zerbitzuen eta -laguntzen berri emateko.
 Adinekoentzat dauden gizarte-zerbitzuei buruzko informazioa bultzatzea.
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9. GOGOBETETASUNA
Amaitzeko, item batzuk bildu ziren galdera-sortan, udalerriko zenbait alderdiren inguruko
gogobetetasun-maila neurtzeko. 0 eta 10 bitarteko eskalan baloratu behar ziren item horiek (0 = Ez
nago batere pozik; 10 = Oso pozik nago).
Gogobetetasuna (1-10 eskala)
Harremanak (familia, auzokideak…)
Adinekoekiko errespetua eta haien gizarteratzea
Aisialdia
Gizarte- eta osasun-zerbitzuak
Parkeak eta aire zabaleko guneak
Komunikazioa eta informazioa
Garraioa
Gizarte-partaidetza
Etxebizitza
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Familia, lagun eta auzokideekiko harremanak jaso du balorazio handiena; hots, batez beste
8,32koa. Parte-hartzaileek oso positiboki baloratu dute egungo gizarte-sarea.
Bigarren tokian, adinekoekiko errespetua eta haien gizarteratze-maila daude, 8,02ko
puntuazioarekin. Bestela esanda: jende dezentek uste du adinekoek familiaren eta erakundeen
aintzatespena dutela.
Azkenik, gehien baloratu den hirugarren alderdia aisialdia izan da, 7,91ko puntuazioarekin.
Hauek dira okerren baloratutako hiru alderdiak: etxebizitza, gizarte-partaidetza eta garraioa.
Alderdi horien puntuazioa 6,20koa, 6,85ekoa eta 6,93koa da, hurrenez hurren.
Galdera multzo hori lagungarria izan daiteke udal jardunen lehentasunak hautemateko. Horrela,
etxebizitza, gizarte-partaidetza eta garraioa udal jardunaren lehentasunezko eremu bihurtuko dira.
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4. LABURPEN-TAULA: ALDERDI POSITIBOAK ETA NEGATIBOAK, ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

OROKORRA

PARKEAK ETA AIRE

OROKORRA

-

ZABALEKO

ALDERDI NEGATIBOAK

Udalerri atsegina izatea.
Herri
garbia
egotea
orokorrean.
Oro har oso zaratatsua ez izatea.
Herritarren iritziz nahiko parke izatea.
Parkeak ondo kokatuta eta
ondo
zainduta
egotea orokorrean.
Ibai-ertz osoan banku asko
egotea.
-

ESPAZIOAK

PROPOSAMENAK

Herritarrek herria garbi ez mantentzea
Txakur-kakak ez jasotzea
Konposta
gune
batean
aterperik ez izatea.
Kanpoaldera
zerbitzuak
gutxitzea
Zona batzuetan bankuak behar
izatea.
Herri goikaldeko merenderoko
zakarrontziak ez hustutzea
Eskola

kanpoko

itxitura

puskatuta egotea
-

Parkeetara

joateko

ohitura

gutxi izatea
-

Udaletxea irisgarria izatea

-

ERAIKIN PUBLIKOAK

-

Osasun-zentroa irisgarria ez izatea eta zerbitzu gehiagarriak
ez izatea.
Kultur-etxe, liburutegi eta
jubilatu
elkartea
dagoen
egoitzaren egoera kaskarra
Frontoia ez da erabat irisgarria
Haur-eskola eta eskolan sortzen
den beroa udan
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

KALEAK ETA PLAZAK

-

ALDERDI NEGATIBOAK

Argiztapena ona da orokorrean

HERRITARREN

-

SEGURTASUNA

-

GARRAIOA

AUTOA

-

PROPOSAMENAK

Kaleak zabalak eta irisgarriak
izatea.
Espaloi gehienak berrituak
egotea.
Herriko plaza ondo hornitua
egotea.

Nahiko aparkaleku izatea
Ezintasuna
duten
pertsonentzat erreserbatutako
lekuak badaude.
Oinezkoentzat
nahiko
semaforo izatea

-

Lapurretak
sumatu
azkenaldian
Tren
geltokirako
herritarrak ez dira
sentitzen

direla bidean
seguru

Kotxeek daramaten abiadura
Herritarrek gaizki aparkatzea
Azteko
kaleetan
umeak
errepidean jolasean aritzea.
Kamioi mugimendu handia
herri barnean.
Isletak estuak izatea
San Andres / Zumarralde/
Gabirialde bidegurutzeko Etopa ez errespetatzea.
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

AUTOBUSA
-

-

ALDERDI NEGATIBOAK
Mugi txartela herrian ezin
eskuratzea.
Irisgarritasuna: autobus guztiak
ez dira irisgarriak.

Maiztasun aldetik nahiko tren badago
-

Tren geltokiaren kokapena ez da egokia
Txartela ateratzeko makinarik
ez dago Ormaiztegiko geltokian
Trena ez da irisgarria

TRENA

OINEZKOENTZAT

PROPOSAMENAK

Maiz erabiltzea.
Nahiko geltoki izatea
Geralekua egokia izatea.
Ordutegia: maiztasun aldetik
egokia
Prezioa: Mugi txartelarekin
pezioa egokia da

-

-

-

-

-

Igogailua duten eraikin ugari egotea
-

-

BIDEGORRIA

ETXEBIZITZA
-

Etxe zaharkituak kanpoaldean
izatea
Etxebizitza garesti egotea.
Etxebizitzak
eta
eraikinak
berritzeko edo egokitzeko
laguntzen berri ez izatea.
Egokitu gabeko etxebizitza
ugari egotea.
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EREMUA

AZPIEREMUA
FAMILIA

SAREAK ETA GIZARTE-

AUZOKOAK ETA
MERKATARITZA

ALDERDI POSITIBOAK
-

Maiz egoten dira familiarekin.
Senideak hurbil bizi dira.

-

Maiz laguntzen diote elkarri.

-

Auzokoak dezente ezagutzea.
Herriatrren
artean
elkarri
laguntzea.
Dendariak dezente ezagutzea.
Dendariekin oso harreman ona
izatea.

-

LAGUNTZA
-

ALDERDI NEGATIBOAK

Kirol eta kultur-ekintza nahikoa badago orokorrean
Prezioa arrazoizkoa izatea.
-

AISIALDIA

-

-

ENPLEGUA ETA
PARTAIDETZA

BOLUNTARIOTZA

ENPLEGUA

-

-

-

-

PROPOSAMENAK

Jende gutxik partehartzea
kultur ekintzetan
Adinekoentzako
aparatuak
erabiltzeko errezeloa edo lotsa
edukitzea
Kultur-ekintzak egiteko lekua
aproposa ez izatea.
Herritar gutxik parte-hartzea
Herrian ez egotea boluntariotza
sustatzen
duen
elkarte
gehiagorik
Jubilatuen elkarteak ez izatea
erreleborik.
-
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

ERRESPETUA ETA

-

GIZARTERATZEA
KOMUNIKAZIOA ETA
INFORMAZIOA

ALDERDI NEGATIBOAK

-

-

PROPOSAMENAK

errespetuz artean
naturalean

Informazio kanal asko daude.

-

-

GIZARTE- ETA
OSASUN-ZERBITZUAK

Adinekoak
tratatzea.
Belaunaldien
harremanak era
sortzea.

Osasun-zentroa ondo kokatuta dago.
Herritarrek
nahiko
ondo baloratzen dituzte osasun-eta
gizarte zerbitzuak.
Eguneko
zentrua
herrian
edukitzeko asmoa dago.

Jendeak ez du informazioa irakurtzen
KZgunea
ez
da
gehiegi
ezagutzen
Orohar
ez
dira
gizarte
zerbitzuak ezagutzen.
Gizarte-zerbitzuak
gainezka
daude.
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