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1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK
Antzuola 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
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Iturria: Kalache eta Kickbusch, 1997

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
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Lagunkoiei buruzko Nazioarteko I. Biltzarrean (Irlanda, 2011ko iraila), mundu osoko 38 udalerritako
alkateek eta tokiko agintariek Dublingo Adierazpena sinatu zuten. Adierazpen horretan biltzen dira
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
11

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.

12

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.
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2.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA
Antzuolako 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, 2014), Antzuolan 2.193 pertsona
zeuden; haietatik, 409 pertsona 65 urte baino gehiagokoak. Kopuru hori biztanle guztien % 18,6 da;
hau da, Antzuolako 10 biztanletik ia 2 adinekoak dira.
Antzuola: biztanleak, sexuaren eta adinaren arabera (2014)

Guztira
Guztira (65+)
Portzentajea
(65+)
Guztira (80+)
Portzentajea
(80+)

Bi sexuak
2.193
409

Gizonak
1.115
181

Emakumeak
1.078
228

18,7
137

16,2
53

21,2
84

6,2

4,8

7,8

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2014)

Adineko horietatik guztietatik, 137k 80 urte baino gehiago dute (alegia, udalerriko biztanle guztien
% 6,24 eta adineko biztanleen % 33,49). Biztanleria-talde hau etengabe handitu da azken 16
urteotan, 1996ko eta 2014ko biztanleriaren piramideetan ikus daitekeen bezala.
Antzuola: 1996ko eta 2014ko biztanleriaren piramideak

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2014)
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Biztanleriaren piramideek azken urteotan udalerriaren egitura demografikoan izan diren aldaketak
erakusten dituzte. Egungo piramidea bereziki estutzen da 10 eta 30 bitarteko tarteetan, eta
zabaldu 35 urtetik gora; oso bestela gertatzen da 1996ko piramidean. Adin handieneko
belaunaldien artean, kopuruak antzeko samarrak dira; salbuespena da 85 urteko eta gehiagoko
emakumeen multzoa, egungo datuek ia bikoiztu egiten baitituzte 1996koak.
Adineko biztanleria orokorra (65 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 Antzuolan, Gipuzkoan, EAEn, Estatuan eta EBn (2014)

BIZT. GUZT.

+65 BIZT.

+65 BIZT.
(%)

Antzuola

2.193

409

18,7

Gipuzkoa

706.525

145.335

20,6

2.170.173

447.897

20,6

47.129.783

8.344.946

17,7

505.701.172

80.345.568

15,9

EAE
Estatua
EB

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2014)

65 urtetik gorakoen portzentajea Antzuolan, Gipuzkoan, EAEn, Estatuan eta EBn (2014)

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2014)
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Antzuolan, 65 urtetik gorakoen portzentajea (% 18,7) Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan
daudenen antzekoa da (bi kasuetan, % 20,6). Hala ere, Estatukoa (% 17,7) baino portzentaje-puntu
bat handiagoa da, eta ia 3 puntu gainditzen du Europako batezbestekoa.
Antzuola: Demografia, 2014
Portzentajeak

Udalerria

Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa
Biztanleriak azken hamarkadan izandako aldaketa
Haur-indizea: 0 eta 14 urte bitarteko biztanleak
Zahartze-indizea: 65 urtetik gorako biztanleak
Gainzahartze-indizea: 75 urtetik gorako biztanleak

Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

0,18

0,33

0,18

-0,12

12,69

1,48

4,17

3,48

18,6

14,32

14,67

13,92

18,65

21,44

20,63

20,74

9,53

11,09

10,42

10,68

Iturria: Eustat: Udalmap, 2014

Antzuolako biztanleriaren urtetik urterako aldaketa % 0,18koa da; hau da, urte batean biztanle
kopuruan izandako aldaketa aurreko urtekoarekin alderatuta % 0,18 handitu da. Aldiz, EAEn, % 0,12
txikitu da.
Antzuolako biztanleria nabarmen handitu da, azken hamarkadan biztanleriak izan duen aldaketa
erreferentzia gisa hartuta. 2004tik 2014ra, biztanle kopuruak % 12,69ko gorakada izan du,
eskualdekoa (% 1,48), Gipuzkoakoa (% 4,17) eta EAEkoa (% 3,48) baino askoz ere txikiagoa.
Haurren portzentajea (0 eta 14 urte bitartekoa) % 18,60koa da, 65 urtetik gorakoenaren ia berdina
(% 18,65); hau da, ia haurrak beste dira 65 urtetik gorakoak. Eskualdeko, Gipuzkoako eta EAEko
datuekin alderatuta, Antzuolak gazte gehiago ditu, besteetan adinekoen portzentajeak haurrena
gainditzen baitu.
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2.1.2. ERAGILEAK

Eragile hauekin egin da lan Antzuola Lagunkoiaren esparruan:
Antzuolako Udala:
2014 amaieran jarri zuen martxan proiektua Antzuolako Udalak, Antzuola 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:


Landatxope



AGIJUPENS: Pedro Etxebarria

Beste erakunde hauekin ere jarri gara harremanetan diagnostiko-prozesua egiterakoan:


Hurkoa



Kuida



Bizitzen



Gurutze Gorria



Kutxabank



Lurraldebus



Osakidetza
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2.2. EMAITZEN AZTERKETA:
LAGUNKOITASUNARI BURUZKO GALDERA-SORTA ETA HERRI-TOPAKETAK
Antzuolaren 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.
Euskadi Lagunkoia proiektua sustatzeko eta garatzeko asmoz, 2014 amaieran lan-plan bat ezarri
zen Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Pentsiodun eta Erretiratuen Elkarte Probintzialen Lurralde
Federazioarekin (FEDERPEN) elkarlanean. Gipuzkoan zehazki, Erretiratu eta Pentsiodunen
Gipuzkoako Elkartearen (AGIJUPENS) laguntza ere izan da lurralde horretan proiektua martxan
jartzeko eta diagnostikoa egiteko. Horrela, talde autokudeatuak sortu dira azkenekoz atxiki diren
udalerrietan, bilera eta herri-topaketen bidez diagnostiko kualitatiboa egiteko. Antzuola eta Eibar
izan ziren sarean sartu ziren lehenengo udalerriak, AGIJUPENSen laguntzari eta harekin egindako
lanari esker.
Lan-plan hau ezarri zen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Talde autonomoen araberako lan-plana, AGIJUPENSen aholkularitzarekin
Jendea erakartzea, talde sustatzailea eratzeko.
Talde-nortasuna sortzea ingurune lagunkoiak sustatzeko beharraren inguruan.
Udalerriko pertsonak erakartzea bilera-taldeak eta inkestak egiteko.
Udalarekin bilera egitea, proiektua aurkezteko eta onartzeko.
Udalerriko gainerako biztanleei, elkarteei eta interesa duten bestelako erakundeei
proiektuaren berri ematea.
Bilera-taldeen bidez autodiagnostikoa egitea.
Autodiagnostikoari buruzko emaitza-txostena egitea.
Ekintza-plana prestatzea.
Ekintza-programak diseinatzea.
Liderrak aukeratzea, ekintzak martxan jartzeko.
Prozesuaren autoebaluazioa egitea.

Antzuolaren garapena eredugarritzat jotzen da. Hona hemen prozesuaren gakoetako batzuk:


Udalerriko biztanle batzuen ustez beharrezkoa zelako sortu da. Gaiaren inguruan
kontzientziatu dira aurrez biztanleak.



Behetik gora gauzatu da proiektua. Herritarrek eurek eskatu diote Udalari programari
atxikitzeko.



Talde sustatzailea sortu da, AGIJUPENSen lanari esker; Erretiratuen Elkarteari lotuta
dagoen Pedro Etxebarriak egindakoari esker. Udalerriko pertsona ugari erakarri ditu hark,
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era guztietako profiletakoak, herri-topaketetan parte har dezaten eta udalerriaren
diagnostiko kualitatiboa egin dezaten.


Naturaltasunez jarraitzen die ikerketa-ekintza parte-hartzailearen postulatuei.



Teknikarien taldeak prozesu osoan zehar lagundu du, kanpotik, eta talde sustatzaileak
modu autokudeatu eta autonomoan lan egin du. Pertsonek eta biztanleek oro har aztergai
eta esku hartzeko talde izateari utzi diote, eta aztertzaile eta esku-hartzaile bihurtu dira;
hau da, leku pasiboa izatetik, leku aktiboa lortu dute.



Ezagutza zientifikoa eta herriarena uztartu ditu. Talde teknikoak datu soziodemografiko
garrantzitsuak atera ditu, galdera-sorta aztertu du, eta tresnak eskaini dizkio talde
sustatzaileari proiektua garatzeko. Pertsonek prozesu osoaren antolaketa eta garapena
planifikatu eta ezarri dute, eta ekintzaren protagonista bihurtu dira. Fase guztietan parte
hartu dute: informazioa lortzea, zer jarduera martxan jarri erabakitzea, etab.



Ekintzak barneratu ditu diagnostiko-prozesuan, hautemandako arazoak konpontzeko.
Prozesu dialektiko bat da: ezagutu, esku hartu ahal izateko.



Arazo zehatzak konpontzeaz gain, parte-hartzaileak ahaldundu ere egiten ditu, biztanle
aktibo gisa, udalerriaren ongizatea hobetzearren.

Antzuolaren kasuan, komunitatea aldaketa-eragile nagusi bihurtu da bere errealitatearen
eraldaketa lortzeko, eta ikerketa-ekintza parte-hartzailearen helburuei jarraitzen die (Quintana,
1986):


Komunitatea errealitateaz eta premiez kontzientziatzea, baita haiek baldintzatzen dituzten
hurbileko eta urruneko faktoreez ere.



Komunitateari ahalmena ematea, premia horiei erantzun ahal izateko martxan jarri behar
liratekeen jardunen inguruko erabakiak hartzeko. Ikerketa-ekintza parte-hartzaileari esker,
parte-hartzaileek beren indarguneak eta baliabideak aitor, erabil eta susta ditzakete
helburuak lortzeko, baita komunitatearen indarrak eta ahalmena ere (Balcázar et al.,
1998).



Komunitatearen konpromisoa lortzea, ekintza eraldatzailea martxan jartzeko.



Ekintza eraldatzailearen autokudeaketa ahalbidetzea, ezarritako ordena mantendu nahi
duten kontrol-sistemak kontuan hartu gabe gauza dadin.

Orain, lan egiteko modu eta esperientzia hori erabili nahi dira bigarren fasean atxikitako
udalerrietan; hau da, udalekin eta elkarteekin lan egin nahi da, eta protagonista eta lider bihurtu
nahi dira biztanleak oro har, eta, bereziki, adinekoak.

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


Antzuola Lagunkoia taldea



Landatxope Erretiratuen Elkarteko Batzordea eta bazkideak



Eskola (irakasleak eta gurasoen batzordea)



Udala (zinegotziak eta langileak)



Elkarteak (elkarte gastronomikoak, futbol-elkarteak, txirrindularitzakoak, etab.)



GKEak



Dendak eta jatetxeak



Udal aldizkaria (sareko galdera-sortaren berri emateko)

Topaketak egiteko, talde sustatzaile bat sortu zen AGIJUPENSen laguntzarekin. Taldea hainbat
pertsonarekin jarri zen harremanetan, 20 pertsonako lantaldea osatzeko. Taldekideek ezaugarri
desberdinak zituzten, eta udalerriari buruzko ikuspegi desberdinak zekartzaten, hainbat aldagai
kontuan hartuta, besteak beste, sexua, adina, auzoa, menpekotasun-egoera eta zaintza-egoera.
Pertsona hauek parte hartu zuten topaketetan (ordena alfabetikoan):
1. Jose Ignacio Aguirre
2. Felix Alonso
3. Pilar Aranguren
4. Mª Jesus Arbulu
5. Olatz Arrieta
6. Juan Jose Azkarate
7. Kontxi Elorza
8. Jesusa Etxaniz
9. Anastasi Gabilondo
10. Jose Antonio Igarza
11. Belen Kortabarria
12. Mª Carmen Larrañaga
13. Mª Benita Larrea
14. Peio Lete
15. Mila Lizarralde
16. Francisco Moreno
17. Roberto Narbaez
20

18. Karmele Sansebastian
19. Mariano Urrutxi
20. Juana Zabalo

2.2.1.1. LAGUNKOITASUNARI BURUZKO GALDERA-SORTA: FITXA TEKNIKOA
Antzuolako 138 biztanlek erantzun diote galdera-sortari. Haietatik 81 emakumeak dira, eta 45
gizonak. Bestela esanda, laginaren % 58,7 emakumeak dira, eta % 32,6 gizonak.
Bestalde, lagina adinaren arabera sailkatuz gero ikusiko dugunez, inkestari erantzun diotenen
% 73,9k 65 urte baino gutxiago dituzte; hau da, 102 banakok. Aldiz, 65 urtetik gorakoak % 17,4 dira,
24 pertsonak soilik parte hartu baitzuten.
Galdera-sorta biltzeko lana 2015eko martxotik maiatzera bitartean egin zen.
Antzuola: lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako laginaren osaera
Portzentajea
Sexua
Gizona
emakumea
ED/EDE
Adina
Batazbestekoa
< 65 urte
> 65 urte
ED/EDE

N

32,6
58,7
8,7

45
81
12

73,9
17,4
8,7
100,0

102
24
12
138

Antzuola: laginaren osaera

17,4

> 65 urte

< 65 urte
58,7

73,9

32,6

Sexua

Adina

21

2.2.1.2. HERRI-TOPAKETAK: OSAERA
14 herri-topaketa egin ziren informazioa biltzeko, eta haietan arloetako bakoitza eztabaidatu zen.
Haietako bakoitzean aztertu beharreko gaia astebete lehenago bidaltzen zitzaien parte-hartzaileei,
aurreko saioko aktarekin batera. Talde sustatzaileko kideak arduratzen ziren koordinazio- eta
laguntza-lanez; horrela, topaketak autokudeaketaren bidez egiten ziren. Bertaratzen zen kideak
blok batean biltzen zituen iritziak, gero haiek akta batean jasotzeko. 15 egunez behin egiten ziren
bilerak, ostegunez, eta 1,5 orduko iraupena zuten, 16:30etik 18:00etara.
Hona hemen topaketen osaera eta datak:
1. herri-topaketa:
BILEREN AURKEZPENA, METODOLOGIA, IRAUPENA ETA ALDIZKAKOTASUNA
Bertaratuak: 12 pertsona
Data: 2015/01/22, 17:00
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
2. herri-topaketa:
1. GAIA.- AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKINAK
Bertaratuak: 14 pertsona
Data: 2015/02/05, 17:00
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
3. herri-topaketa
1. GAIA.- AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKINAK
Bertaratuak: 11 pertsona
Data: 2015/02/26, 17:00
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
4. herri-topaketa
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2. GAIA.- GARRAIOA
Bertaratuak: 10 pertsona
Data: 2015/03/12, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
5. herri-topaketa
3. GAIA.- ETXEBIZITZA
Bertaratuak: 12 pertsona
Data: 2015/04/09, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
6. herri-topaketa
3. ETA 4. GAIAK.- ETXEBIZITZA, ETA GIZARTE-BABESAK ETA -SAREAK
Bertaratuak: 10 pertsona
Data: 2015/04/23, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
7. herri-topaketa
4. GAIA.- GIZARTE-BABESAK ETA -SAREAK
Bertaratuak: 13 pertsona
Data: 2015/05/07, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
8. herri-topaketa
5. GAIA.- HERRI-PARTAIDETZA ETA ENPLEGUA
Bertaratuak: 13 pertsona
Data: 2015/05/21, 16:30
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Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
9. herri-topaketa
LABURPENA
Bertaratuak: 13 pertsona
Data: 2015/06/11, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
10. herri-topaketa
LABURPENA
Bertaratuak: 16 pertsona
Data: 2015/09/24, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
11. herri-topaketa
6. GAIA.- KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA
Bertaratuak: 14 pertsona
Data: 2015/10/22, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
12. herri-topaketa
7. GAIA.- ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA
Bertaratuak: 13 pertsona
Data: 2015/11/05, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
13. herri-topaketa
7. GAIA.- ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA
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Bertaratuak: 13 pertsona
Data: 2015/11/19, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
14. herri-topaketa
8. GAIA.- GIZARTE-, KOMUNITATE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK
Bertaratuak: 12 pertsona
Data: 2015/12/04, 16:30
Tokia: Landatxope Erretiratuen Elkarteko lokalak
Topaketa horietan sortutako informazio guztia laburbildu eta diagnostiko-txosten hau prestatzeko
erabili da.
Taldearen jarraipenari eta elkarlanari esker, talde sendo bat sortu da, interes berberak dituzten
pertsonez osatua; alegia, udalerria hobetzea eta adinekoen gizarte-partaidetza eta ahalduntzea
sustatzea. Lantalde hori, gainera, udalerriaren eragile informatzaile gisa eratu da, ondo ezagutzen
dituelako topaketetan aztertzen diren arlo guztiak. Pertsona talde hori Antzuolako Erretiratuen
Elkartearen (Landatxope) bultzagarri izan da, jardueren eskaintza berritzeko, beste pertsona
batzuek ere Elkartean parte har zezaten bultzatzeko, eta kide guztien inplikazio aktiboagoa
lortzeko.
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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 Antzuolako biztanle gehienek esan zuten udalerria oso edo dezente
atsegina dela bizitzeko. Inkestari erantzun zioten 4 pertsonatik ia 3k adierazi zuten hori, eta % 3,6k,
berriz, ez dela oso edo batere atsegina.
Udalerriaren alderdi orokorrak
100%

13,3%

29,7%

90%

7,2%

73,2%

80%
70%

ED/EDE

60%

Oso

50%

Dezente

40%

Nahiko

30%

Ez oso

20%

Batere ez

10%
0%
Garbia

Zaratatsua

Atsegina

Merkea

Batere ez

Ez oso

Nahiko

Dezente

6,5
8,7
0,7
12,3

20,3
52,2
2,9
31,9

42,8
24,6
22,5
44,9

29,0
11,6
59,4
5,8

Garbia
Zaratatsua
Atsegina
Merkea

Oso
0,7
2,2
13,8
1,4

ED/EDE
0,7
0,7
0,7
3,6

Garbitasuna da elementurik garrantzitsuenetako bat udalerri batean bizitzea atsegina den ala ez
esateko. Antzuolako garbitasun-mailari dagokionez, era guztietako iritziak daude inkestan parte
hartu dutenen artean. % 26,8k diote udalerria ez dela oso edo batere garbia, eta % 29,7k, berriz,
oso edo dezente garbia dela.
Herri-topaketetan, diskurtso oso antzekoak ikus daitezke; alegia, udalerriak oro har garbiagoa egon
behar lukeela. Haien ustez, kaleak eta arkupeak ez daude behar bezain garbi, eta paperontziek
kontrol eta mantentze-lan handiagoa behar lukete, beti beteta baitaude. Hala ere, diotenez,
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paperontzien arazo nagusia da herritarrek etxeko zaborra botatzeko erabiltzen dituztela, zaborra
dagokion egunean atera ordez.
Zaborra biltzeari dagokionez, azaldu dute oro har hobetu egin behar dela, eta proposatu dute
sentsibilizazio-kanpainak egitea zabor organikoko edukiontziak garbitzeko eta txakurren gorozkiak
biltzeko moduari buruz.
Udalak emandako datuen arabera, Antzuolako hondakinen gaikako bilketa-tasa % 85,60koa da,
eskualdekoa (% 80,35) baino handiagoa, eta eskualdeko tasarik handiena.
Jarraian, hondakinen gaikako bilketari buruzko datuak ageri dira eskualdeko udalerrien arabera,
2015eko urtarriletik 2016ko apirilera. Ikus dezakegunez, gehien birziklatzen duen udalerria da, eta,
gainera, tasa hori handituz joan da 2015 hasieratik, nahiz eta gorabehera batzuk izan diren.

Bestalde, parte-hartzaile batzuek diote badela garbiketako brigada bat; astean behin, garbiketalanak egiten ditu auzoan, eta astearte, ostegun eta larunbatetan 3 ordu ematen ditu paperontziak
husten. Hala ere, udalerriko gune jakin batzuek zikinak egoten jarraitzen dute. Horregatik, partehartzaileek uste dute beharrezkoa dela auzotarrek eurek ere laguntzea ingurunea garbi edukitzen,
zaborra lurrera bota dadila saihestuta, batzuetan zikinkeria horrek bihurtzen baitu zorua irristakor
eta, ondorioz, handitu egiten baitira erorketak gertatzeko aukerak.

27

Garbiketari lotutako beste arazo bat usoak dira, elizaren arkupeko eserlekuak zikintzen baitituzte.
Herritarrak kexu dira, zikinkeria hori ezin delako erraz garbitu, eta neurriak hartzeko eskatu diote
Udalari, beste udalerri batzuetan egin den moduan. Zumarragan, adibidez, sareak jarri dira usorik
ez sartzeko.1
Bestalde, udalerrian zarata txikia dagoela uste da (% 61), saihesbidearekin muga egiten duten
eremuetan izan ezik. Pantailak jarriz gero, hein handi batean murriztuko lirateke zarata-tasak.
Amaitzeko, nabarmentzekoa da, Antzuolan gustura eta ondo bizitzeko, nolabaiteko erosahalmena
behar dela, herritarren % 45 ingururen arabera udalerria ez delako oso edo batere merkea, eta
% 7ren arabera, berriz, oso edo dezente merkea delako.
Alderdi positiboak
 Udalerri atsegina izatea.
 Oro har oso zaratatsua ez izatea.
Alderdi negatiboak
 Garestia izatea.
 Zikin samarra egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Zarataren aurkako pantailak jartzea.
 Usoen aurkako sareak jartzea.
 Herritarrak gehiago kontzientziatzea.

1

Diagnostiko-prozesuan, konpondu zen arazoa, baina berriro sortu da eremu txiki batean.
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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
Año

Municipio

Comarca

Gipuzkoa

CAPV

Babes bereziko udal azalera (%)

2013

17,06

18,44

22,39

20,36

Hiriko parke, lorategi eta berdeguneen
azalera (hiri-lurzoruaren %)

2009

10,98

12,98

20,11

14,4

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Antzuolan hiriko parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (% 10,98) eskualdekoa
baino txikiagoa da (% 12,98), baita Euskal Autonomia Erkidegokoa baino txikiagoa ere (% 14,4), eta
Gipuzkoako batezbestekoa baino 10 puntu txikiagoa (% 20,11).
Kopuru horiek garbi islatzen dituzte herritarren iritziak, bai inkestetan emandakoak, bai herritopaketetan adierazitakoak, inkestari erantzun diotenen % 42,8k baitiote parke eta lorategi
kopurua ez dela nahikoa. Gainera, daudenak ez daude egoera onean, herritarren % 40k esan
bezala, eta ez dituzte beharrezko ekipamenduak. Inkestari erantzun diotenen % 60 inguruk esan
dute ez daudela oso edo batere ekipatuta, eta % 15,9k, berriz, dezente edo oso ekipatuta daudela.
Parke eta lorategietara joateko maiztasunari dagokionez, % 35ek soilik diote dezente edo oso maiz
joaten direla. Ehuneko hori oso handia da, kontuan hartuta toki horietan gizarte-harremanak eta loturak mantentzen eta sortzen direla.
Parkeak eta aire zabaleko espazioak
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19,6
47,8
14,5
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1,4
2,9
1,4
10,1

2,2
1,4
2,9
3,6
8,0

Herri-topaketetan aipatu ziren elementu positiboetako bat izan zen paseo bideratuak daudela,
herritarrek jarduera fisikoak egin ditzaten, besteak beste, paseatu, ibili edo korrika egin.
Nabarmentzekoak dira Torresoroakoa edo ahateak dauden inguruan kokatutakoa, Antiguan. Hala
ere, beste batzuk ez daude egoera onean, adibidez, Aistikoa, eta bultzatu egin behar dira.
Beste alderdi aipagarri bat ibaiaren egoera da. Oso toki garrantzitsua da, hainbat lekutatik
zeharkatzen baitu udalerria. Hala ere, hobeto zaindu eta garbitu behar dela aipatzen da.
Mugikortasun-arazoak dituzten biztanleak eraikin publikoetan sartu ahal izatea da herritarren
kezketako bat. Eraikin publikoetan oro har ate automatikoak jartzeko eskatu da, baina batez ere
anbulatorioaren sarreran, dagoena astunegia delako eta izugarri zailtzen duelako eraikinean
sartzea. Beharrezkotzat jotzen dute, baita ere, udaletxean sartzeko arrapalak iraunkorrak izatea.
Alderdi positibo gisa, Udalaren proiektu berria aipatu da; alegia, igogailua jartzekoa, sarbidea
errazteko.
Bestalde, eraikin publikoak eta bertako ekipamenduak maizago mantentzeko eskatu da.
Herri-topaketetan aipatu zenez, udalerrian ez dago komun publiko nahikorik, eta hori arazo bat da.
Diotenez, bai Torresoroakoek bai udaletxekoek ordutegia dute, eta, ateak estuegiak direnez, ez
dago lekurik gurpil-aulkiarekin sartzeko. Tabernetan ere gauza bera gertatzen da, ez baitaude
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egokituta gurpil-aulkiarekin sartzeko; salbuespen dira Aitz Garbi taberna eta erretiratuen zentroan
dauden komunak. Herritarrek diote beste komun publiko bat behar dela kalean, ez ordutegirik ez
sarbide-arazorik ez duena, beste herri batzuetako autobus-geltokietan daudenen modukoak
(adibidez, Zumarraga, Bergara, etab.).
Azterlan bat egitea proposatu da, ikusteko ea posible izango litzatekeen Sagastiko etxeen atzeko
parkean ur-parke bat eraikitzea, ur-zurrusta eta guzti. Haien ustez, parke horren kostua ekonomiko
samarra izango litzateke, ur-kontsumo txikia izango bailuke, ura berrerabiltzeari esker. Gainera, ez
lukete zertan sorosle bat kontratatu, eta oso modu eraginkorra litzateke udalerriak igerilekurik ez
izatearen arazoari erantzuteko. Beste udalerri batzuetan (adibidez, Ermua edo Markina) badituzte
era horretako igerilekuak.
Alderdi positiboak
 Parkeak ondo kokatuta egotea.
 Parke eta lorategietara maiz joatea.
 Paseoak egotea.
 Udalaren proiektua egotea, igogailua jartzeko.
Alderdi negatiboak
 Parke nahikorik ez egotea.
 Gutxi mantentzea eta ekipamendu gutxi egotea.
 Eraikin publikoetarako sarbidea zaila izatea.
 Komun publikorik ez egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Ate automatikoak eta arrapala iraunkorrak jartzea.
 Eraikin eta ekipamendu publikoak etengabe mantentzea.
 Kalean komun publikoak jartzea.
 Udalerrian ur-parkea eraikitzearen bideragarritasunari buruzko azterlana egitea.
 Parkea (berdeguneak) handitzea.
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KALEAK

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.
Inkestako datuen arabera, Antzuolako kaleak ez dira behar beste zaintzen eta mantentzen,
inkestari erantzun diotenen % 11,6k soilik uste baitute oso edo dezente zainduta daudela, eta
% 60k, berriz, ez direla asko edo batere zaintzen.
Herri-topaketetan, pertsona askok aipatu zuten kaleak hondatuta egotearen arrazoi nagusia
herriko lanak direla. Haien ustez, zerbitzuren bat instalatzen den bakoitzean (adibidez, ura, argia
edo gasa), kaleak irekitzen dira, baina, lanak bukatutakoan, ez dira behar bezala konpontzen
eragindako kalteak. Funtsezkoa da bermatzea, lanak daudenean, ondo konponduko direla kalteak,
eta lanen ondorioz ahalik eta gutxien hondatuko direla kaleak eta espaloiak.
Espaloiak eta kaleak
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Antzuolako kaleen beste arazo bat da zebra-bide gutxi daudela. Herritarrek eskatu dute bana jar
dadila toki hauetan, oinezko asko ibiltzen direlako: Eroskiko bidegurutzean, Lapatza Etxeberriren
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aurrean, eta Coleríaren aurrean. Batzuetan, gainera, semaforoak ere jarri behar dira zebra-bide
horietan, arriskua txikitzeko; baita herrian Etxe-Zuritik sartzeko dagoen zebra-bidean eta Antiguako
ermitaren aurrean dagoen horretan ere.
Udalerriko barandak ere aipatu dira, eta ohartarazi da egoera oso txarrean dagoela ibaiertzekoa.
Hala ere, nabarmendu da jada hasi direla hura konpontzeko lanak.
Bestalde, hilerriko sarrera eta irteera oso arriskutsutzat jotzen dira, baina biribilgune berriarekin
arrisku hori murriztea espero da.
Euria egiten duenean, kaleen irisgarritasuna txikitu egiten da; hori dela eta, zailagoa da
adinekoentzat kalean ibiltzea, eta arrisku handiagoa dute erortzeko, bereziki kaleak egoera
txarrean baldin badaude. Batez ere eguneko zentroaren sarrera aipatu da, oso irristakorra baita.
Lurzoru irristagaitzak jartzeak konponduko luke arazoa, hein handi batean.
Udalerriko kaleen irisgarritasun-mailari dagokionez, inkesten datuek diote desadostasuna dagoela
herritarren artean; izan ere, % 33k diote kaleak oso edo dezente irisgarriak direla, eta beste % 33k,
berriz, ez direla oso edo batere irisgarriak. Baliteke alde hori auzoen artean dauden aldeengatik
izatea.
Puntu positibo gisa aipatu da espaloi batzuek ez dutela ertzik, edo beheratuta daudela, esate
baterako, Kalebarrenean, pilotalekuan, plazan eta Kalegoian, Antiguaraino. Hala ere, batzuk
oraindik ez dira batere irisgarriak haur-kotxeekin edo gurpil-aulkiekin ibiltzeko, estuegiak direlako
eta ez daudelako beheratuta (adibidez, Ondarre plazara daraman zatikoa).
Irisgarritasuna zailtzen duen beste arazo handietako bat maldak dira. Herri-topaketetan, batez ere
medikura joateko malda eta Antiguara daramana aipatu ziren. Horretaz gain, Eguzki auzokoei ere
gauza bera gertatzen zaie, etxetik irten eta malda bat baitute; hori oztopoa da gurpil-aulkian
doazenentzat. Ezinbestekoa da aulkientzako igogailuak edo motorrak jartzea; hala ere,
nabarmendu dute ez dela batere erraza halakoak instalatzea.
Bestalde, Basalde auzoa ez da batere irisgarria oinezkoentzat, bideak (nagusiki errepidea) ez
duelako bazterbiderik eta bertatik kamioi eta autobus asko ibiltzen direlako. Hortaz, auzora modu
seguruan iristeko bitarteko bakarra autoa da. Halaber nabarmendu da seinale gutxi daudela beste
herri batzuetan Antzuolako udalerriaren kokapena eta sarbideak adierazteko.
Pertsona gehienentzat pozgarria da atseden hartzeko tokiak egotea; inkestari erantzun diotenen
% 47,1ek uste dute toki asko edo dezente daudela, eta % 17k, berriz, gutxi daudela, edo bat ere ez.
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Herri-topaketetan, gauza bera adierazi da. Hala ere, uste da beharrezkoa litzatekeela eserleku
gehiago jartzea arkupeetan, eta eserleku horiek, gainera, biribilean jartzea, taldean ere erabili ahal
izateko. Beharrezkotzat jotzen da, halaber, bankuen ingurunea garbi mantentzea, baita apurtuta
edo pintura altxatuta dutenak mantentzea ere, adibidez, Eroskitik Ibarrera doan bidekoak eta
Coleríaren aurrean kokatutakoak.
Alderdi positiboak
 Espaloiek ertzik ez izatea.
 Udalaren proiektua egotea, igogailua jartzeko.
 Barandak eta eserlekuak mantentzea.
 Atseden hartzeko toki asko izatea.
Alderdi negatiboak
 Espaloiak eta kaleak egoera txarrean egotea.
 Antzuolaren kokapena adierazten duten seinale nahikoak ez egotea beste herri batzuetan.
 Hilerriak sarrera eta irteera arriskutsua izatea.
 Maldak egotea.
 Eguneko zentroaren eta erretiratuen zentroaren sarreretan lurzorua irristakorra izatea.
 Basalde auzoa inkomunikatuta egotea oinezkoentzat.
 Nekez lortu ahal izatea gurpil-aulkietarako motorrak.
Hobetzeko proposamenak
 Lurzoru irristagaitzak instalatzea.
 Arkupeetan eserlekuak jartzea, biribilean.
 Bankuen ingurua eta lorategiak garbitzea.
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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
Año

Municipio

Comarca

Gipuzkoa

CAPV

Udalerrian harrapatutako oinezkoak (10.000
biztanleko)

2013

4,56

2,23

3,61

4,26

Udalerrian izandako trafiko-istripuak
(biztanleen ‰)

2014

12,77

7,52

10,35

9,21

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰)

2014

0,45

1,28

1,55

1,53

Delituen indizea (biztanleen ‰)

2013

23,27

22,99

32,33

40,54

Iturri: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Antzuolako udaltzain kopurua biztanleen ‰ 45 da. Kopuru hori nahiko urrun dago eskualdekotik
(‰ 1,28), Gipuzkoakotik (‰ 1,55) eta Euskal Autonomia Erkidegokotik (‰ 1,53). Delituen indizea
(biztanleen ‰ 22.79) eskualdekoa (‰ 22,99) baino handiagoa da, baina Gipuzkoakoa eta Euskal
Autonomia Erkidegokoa baino txikiagoa (‰ 32,33 eta ‰ 40,54, hurrenez hurren).
Herritarren segurtasuna
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18,1

33,3
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24,6
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20,3

2,9
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1,4
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35

Herritarren segurtasuna
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Herritar asko pozik daude udalerriko argiztapenarekin, inkestari erantzun diotenen % 50ek esan
baitute udalerria oso edo dezente argiztatuta dagoela, eta % 13,8k, berriz, ez dagoela oso edo
batere argiztatuta.
Herri-topaketetan ere gauza bera ikusi da, baina nabarmendu da beharrezkoa dela kontrol
handiagoa egitea, egoera batzuetan argi gehiegi dagoelako, adibidez, hilerrirako bidean, hiletak
amaitzean. Halakoetan, argiak piztuta geratzen dira gau osoan, baita pilotalekuaren leihatilan eta
udaletxean ere.
Bestalde, inkestari erantzun diotenen % 58,7k uste dute udalerria ez dagoela oso edo batere
zainduta; hala ere, horrek ez dakar segurtasun-faltaren sentsaziorik, % 52,9k esan baitute ez
dagoela seguru sentitzen ez diren tokirik, edo toki gutxi batzuetan soilik ez direla sentitzen seguru.
Hala ere, bai uste dute lapurtzeko arriskua dagoela, % 45,6k esan baitute arrisku-maila handia edo
dezente handia dela, eta % 23,9k, berriz, kontrakoa.
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Alderdi positiboak
 Udalerria ondo argiztatuta egotea.
 Eremu ez seguru gutxi egotea.
Alderdi negatiboak
 Udaltzain gutxi egotea.
 Lapurtzeko arrisku handia egotea.
 Zaintza txikia izatea.
Hobetzeko proposamenak
 Udalerriko argiak gehiago kontrolatzea.
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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
Año

Municipio

Comarca

Gipuzkoa

CAPV

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

2011

63,13

50,35

56,74

56,45

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

2011

100

69,92

65,49

64,23

Ibilgailu-parkea (ibilgailuak biztanleko)

2014

0,65

0,62

0,61

0,59

2007

33,19

-

-

-

2007

66,62

-

-

-

EAEko gainerako udalerrietara joaten
ematen den batez besteko denbora
(minutuak)
Udalerriaren irisgarritasuna

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Udalmapen arabera, udalerritik kanpo lan egiten duten 16 urtetik gorako biztanleen kopurua
(% 63,13) handiagoa da eskualdekoa baino (% 50,35) eta Gipuzkoakoa baino (% 56,74), baita Euskal
Autonomia Erkidegokoa baino ere (% 56,45). Bereziki aipatzekoa da 12 urtetik gorako biztanleen
kopurua, % 100ak ikasten baitute udalerritik kanpo eta, ondorioz, egunero egin behar baitute joanetorria. Tasak altuak dira, baita ere, eskualdean, Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan
(% 69,92, % 65,49 eta % 64,23, hurrenez hurren). Datu horiek erakusten dute zeinen garrantzitsua
den garraioa udalerrian; horregatik du Antzuolak ibilgailu-parkearen portzentajerik altuena (0,67
ibilgailu biztanleko).

AUTOBUSA

Herritarrek ez dute asko erabiltzen autobusa, inkestari erantzun diotenen % 15,5ek esan baitute
oso edo dezente maiz erabiltzen dutela, eta % 58,7k, berriz, ez dutela asko edo batere erabiltzen.
Erabiltzaile nagusiak 37 eta 66 urte bitartekoak dira, eta ez dago alderik gizonen eta emakumeen
artean.
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Inkestan lortutako datuei dagokienez, herritarrak ez daude pozik udalerriko geraleku kopuruarekin.
Inkestari erantzun diotenen % 40k diote ez dagoela geralekurik, edo geraleku gutxi daudela, eta
% 23,9k, berriz, pozik daudela geraleku kopuruarekin.
Herri-topaketetan nabarmendu zen kokapen txarra duela Antzuolako geralekuak, maldan
dagoelako, eta auzoetatik urrun dagoela (tartean, Beheko auzoa, Eguzki auzoa edo Errekalde
auzoa). Noizbait geralekua tokiz aldatuz gero, beste toki batean jartzea proposatzen da, adibidez,
Lapatza Etxeberrin. Garai batean, bi geraleku zeuden, eta gaur egun, berriz, bakarra.
Autobusa
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Autobusen ibilbideei eta maiztasunari dagokienez, inkestari erantzun diotenen % 42,7k diote
ibilbide dezente edo asko daudela, eta pozik daudela maiztasunarekin; aldiz, % 21ek kontrakoa
diote.
Herri-topaketetan parte hartu dutenak ere ados daude autobus-zerbitzuarekin, baina
interesgarritzat jotzen dute autobusen ordutegiak banatzea eta ematen den informazioa hobetzea,
bai geralekuen kokapenari buruzkoa, bai ordutegiei buruzkoa, zerbitzua erabil dadin sustatzeko.
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Autobus-txartelen prezioari dagokionez, aldeak daude inkestari erantzun diotenen artean; izan ere,
% 26,8k diote prezioa dezente edo oso arrazoizkoa dela, eta % 24,6k, berriz, ez dela oso edo batere
arrazoizkoa.
Autobusa garraiobide gisa erabiltzearen alde egiterakoan dauden arazo nagusietako bat haren
egokitzapen-maila da, bereziki adinekoen edo mugikortasun urriko pertsonen kasuan. Horretarako,
arrapalak jartzeko eskatu dute, autobusera errazago igo daitezen, baita gurpil-aulkiak jartzeko
behar den tokia gordetzeko ere.
Gai honi buruzko informazio gehiago lortzeko, herritarrak PESA garraio-enpresarekin harremanetan
jarri ziren; hark erantzun zien bi aulki bakarrik onartzen direla autobus bakoitzean, baldin eta toki
horretan jada ez badaude haur-aulkiak, eta hori ezin duela kontrolatu. Bestalde, sartzeko
plataformei dagokienez dio autobus guztiek dutela, baina ez dutela beti funtzionatzen; hortaz,
plataforma behar izanez gero, aurrez Lurraldebus konpainiari jakinaraztea gomendatzen dute,
autobus egokia jar dezan. Horretaz gain, esan du, laster, autobusak aldatuko dituela, eta berri
guztiak egoera ezin hobean eta guztiz egokituta egongo direla.
Autobusak adinekoentzat edo gurpil-aulkian doazenentzat guztiz egokituta egotea ez da nahikoa
ziurtatzeko bidaia ona izango dutela, diotenez, oro har ez zaizkielako uzten eserlekuak adinekoei.
Beharrezkoa da kontzientziazio- eta hezkuntza-kanpainak egitea era horretako arazoak saihesteko.
Alderdi positiboak
 Ibilbideak eta maiztasuna egokiak izatea.
 Bi hilabete barru autobusak berritzea.
Alderdi negatiboak
 Gutxi erabiltzea.
 Geraleku gutxi egotea.
 Geralekua gaizki kokatuta egotea.
 Gizatasunik ez izatea.
 Arrapalak egoera txarrean edo apurtuta egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Geralekuei eta ordutegiei buruzko informazio gehiago ematea.
 Arrapalak autobus guztietan jartzea.
 Gizartea kontzientziatzeko kanpainak egitea.

ANBULANTZIAK
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Anbulantziak oinarrizko garraiobidea dira ospitaleetara edo gainerako zerbitzu medikoetara joan
ezin duten herritar guztientzat. Premiazko zerbitzua dira, eta ezinbestekoa da haiek ondo ibiltzea,
herritarren ongizatea bermatzeko.
Herri-topaketetan parte hartu duten guztiek iritzi orokor bera dute: guztien ustez, udalerriak
anbulantzia-zerbitzu bikaina du. Telefonoz jotzen dute hartara, nagusiki 112 zenbakira deituta.
Zenbaki horri buruz diote primeran dabilela; badakite, hala ere, badela larrialdietako beste zenbaki
bat, hots, 943 46 11 11, osasun-txarteletan ageri dena.
Alderdi positiboak
 Ondo ibiltzea.
 Anbulantziei deitzeko edo larrialdietako zerbitzuarekin harremanetan jartzeko bide bat
baino gehiago daudela jakitea.
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AUTOA

Udalerriko garraiobiderik garrantzitsuenetako bat da autoa, 2014an Antzuolak zuen ibilgailuparkeak erakusten duen moduan; alegia, 0,67 ibilgailu pertsonako.
Oso garraiobide erabilia da, ez bakarrik udalerrian barrena ibiltzeko, baizik eta, batez ere,
udalerritik kanpora joateko, langileen % 63,13k kanpora joan behar baitute egunero lanera joateko.
Herritarren segurtasuna
Año

Municipio

Comarca

Gipuzkoa

CAPV

Udalerrian harrapatutako oinezkoak (10.000
biztanleko)

2013

4,56

2,23

3,61

4,26

Udalerrian izandako trafiko-istripuak
(biztanleen ‰)

2014

12,77

7,52

10,35

9,21

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰)

2014

0,45

1,28

1,55

1,53

Delituen indizea (biztanleen ‰)

2013

23,27

22,99

32,33

38,36

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Udalmapeko datuen arabera, 2013an udalerrian harrapatutako oinezko kopurua 4,56koa izan zen
10.000 biztanleko, eskualdekoa (‰ 2,23), Gipuzkoakoa (‰ 3,61) eta Euskal Autonomia
Erkidegokoa (‰ 4,26) baino handiagoa. Horretaz gain, 2014an udalerrian erregistratutako istripu
kopurua (biztanleen ‰ 12,77) handiagoa da eskualdean (‰ 7,52), Gipuzkoan (‰ 13,35) eta Euskal
Autonomia Erkidegoan (‰ 9,21) erregistratutakoa baino.
Inkesten bidez lortutako datuen arabera, herritarrek uste dute ondo gidatzen dela udalerrian,
inkestari erantzun dioten 4 pertsonatik ia 2k esan baitute asko edo dezente errespetatzen direla
trafikoko seinaleak, eta % 11,3k, berriz, ez direla asko edo batere errespetatzen.
Kopuru hori txikiagoa da autoen abiadurari dagokionez. % 44,6k diote autoak abiadura oso edo
dezente onean doazela, eta % 12,1ek, berriz, ez doazela abiadura oso edo batere onean.

Trafikoa eta zirkulazioa
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Batere ez
Errespetatzen dira trafikoko
seinaleak
Semaforoek oinezkoak igarotzeko
nahiko denbora irauten dute

Abiadura onean doaz ibilgailuak

Ez oso

Nahiko

Dezente

Oso

ED/EDE

1,9

9,4

38,3

43,8

5,2

1,4

4,4

17,6

25,1

46,3

4,4

2,2

3,0

9,1

42,1

39,4

5,2

1,1

Herri-topaketetan nabarmendu zen autoa garraiobide gisa aukeratzeko dauden arazo nagusietako
bat udalerriko aparkaleku kopuru txikia dela, batez ere Errekalde eta Antigua auzoetan. Hilerriaren
ondoan, Lapatzan eta Zupiden aparkalekuak jartzea proposatu da.
Alderdi positiboak
 Oro har, ondo gidatzea.
 Trafikoko seinaleak errespetatzea.
Alderdi negatiboak
 Aparkalekurik ez egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Aparkaleku gehiago jartzea.
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TAXIA

Herri-topaketetan egindako ekarpenek garbi uzten dute ez dagoela taxi-geralekurik, nahiz eta
badauden taxietarako plazak. Gainera, ez dakite zer telefono-zenbakitara deitu behar den taxizerbitzua eskatzeko. Horrenbestez, zenbaki hori herriko telefono-gidan edo telefono interesgarrien
triptikoan sartzea proposatu da.
Alderdi positiboak
 2 taxi-plaza egotea.
Alderdi negatiboak
 Taxi-geralekurik ez egotea.
 Zerbitzua eskatzeko zer telefono-zenbakitara deitu behar den ez jakitea.
Hobetzeko proposamenak
 Telefono-zenbakia gidan edo telefonoen triptikoan sartzea.
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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
Año

Municipio

Comarca

Gipuzkoa

CAPV

Bizitegi-lurzoruko etxebizitza-dentsitatea
(etxebizitza kopurua hektareako)

2015

50

50,35

60,3

45,65

Okupatu gabeko familia-etxebizitzak (%)

2011

17,3

13,6

12,77

11,4

50 urte baino gehiagoko familia-etxebizitzak
(%)

2014

14,67

18,05

24,74

24,88

Familia-etxebizitza nagusien erosotasunindizea

2011

71,9

75,1

72,3

72

Aurri-egoeran, edo egoera txar edo
eskasean dauden eraikinetako familiaetxebizitza nagusiak (%)

2001

15,26

12,37

14,91

8,66

Etxebideko etxebizitza-eskaerak (biztanleen
‰)

2015

2,73

16,96

33,72

33,82

Azken bosturtekoan amaitutako etxebizitza
babestuak (biztanleen ‰)

2015

0

7,74

6,91

6,76

Hiri-lurzorua (%)

2015

1,01

2,41

3,92

3,7

Bizitegitarako lurzoru urbanizagarria (%)

2015

15,02

6,94

12,78

14,09

Biztanle-dentsitatea (biztanleak km2-ko)

2015

78,6

182,6

375,79

308,58

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

2011n Antzuolan 50 urtetik gorako familia-etxebizitzen portzentajea ia 5 puntu txikiagoa zen
eskualdeko portzentajeak baino, ia 13 puntu txikiagoa Gipuzkoako portzentajeak baino, eta 12 bat
puntu txikiagoa Euskal Autonomia Erkidegoko portzentajeak baino. Hala ere, familia-etxebizitzen
erosotasun-indizea Gipuzkoakoaren eta Euskal Autonomia Erkidegokoaren oso antzekoa da, eta
eskualdekoa baino zertxobait txikiagoa.
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Kontuan hartuz gero aurri-egoeran, edo egoera txar edo eskasean dauden eraikinetako familiaetxebizitza nagusien portzentajea, ikusiko dugu, 2001ean, Antzuolako portzentajea (% 15,26)
handiagoa zela eskualdekoa baino (% 12,37), Gipuzkoakoa baino (% 14,91) eta Euskal Autonomia
Erkidegokoa baino (% 8,66).
Etxebideko etxebizitza-eskaerei dagokienez, ikus dezakegu, Udalmapeko datuen arabera,
Antzuolako portzentajea dezente txikiagoa dela gainerakoenak baino. Antzuolako ‰ 10,48
biztanleei dagokienez, eskualdean ‰ 28,38 biztanle ageri dira, Gipuzkoan ‰ 41,35, eta Euskal
Autonomia Erkidegoan, ‰ 40,26.
Aldea dago datu horien eta lagunkoitasunari buruzko galdera-sortak egitean lortutakoen artean.
Galdera-sortetan ikusi denez, Antzuolan oso etxebizitza gutxik dute arrazoizko prezioa, inkestari
erantzun diotenen erdiak baino gehixeagok aukeratu baitute «Gutxi» edo «Batere ez».
Etxebizitza
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14,5%

12,3%

26,8%
ED/EDE
Oso
Dezente
Nahiko
Ez oso
Batere ez

Badira arrazoizko
prezioa duten
etxebizitzak

Badaki diru-laguntzak Etxebizitza egokitua du
daudela berritze eta
mantentze lanak
egiteko

Badira arrazoizko prezioa duten etxebizitzak
Badaki diru-laguntzak daudela berritze eta
mantentze lanak egiteko
Etxebizitza egokitua du

Batere ez

Ez oso

Nahiko

Dezente

Oso

ED/EDE

11,6

40,6

31,2

4,3

41,3

27,5

10,9

12,3

2,2

5,8

35,5

17,4

15,9

21,0

5,8

4,3

12,3

Eraikinetan berritze- edo mantentze-lanak egiteko laguntza zehatzak egoteari buruz inkestari
erantzun diotenek duten ezagutza-mailari dagokionez, ia % 70ek esan dute ez dutela haien berri.
Hala ere, datu horiek ez datoz bat herri-topaketetan jasotako informazioarekin; izan ere, partehartzaileek uste dute beharrezkoa dela gehiago zabaltzea laguntzei buruzko informazioa, baina
jabetzen dira gaur egun Udalak ez duela laguntzarik ematen igogailuak eta arrapalak jartzeko eta,
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ondorioz, beste baliabide batzuengana jotzen dute, besteak beste, Suradesa fundazioa. Hortaz,
herri-topaketetan parte hartu dutenen ezagutza-maila handiagoa da oro har Antzuolako
herritarrena baino.
Topaketetan, parte-hartzaileek Torresoroako gizarte-zerbitzuei buruz hitz egin dute, gizartelaguntzailea bertan baitago. Laguntza hauek eskaintzen dira: telelaguntzako zerbitzua edo botoi
gorria, Etxetek zerbitzua, laguntza-produktuen foru-zerbitzua, eta gai honi buruzko informazio
guztia.
Bestalde, herritarrek Suradesara jo dute gaur egun adinekoen etxebizitzak berritzeko eta
egokitzeko dauden laguntzei buruzko informazioa lortzeko; gizarte-langilearengana ere joan dira,
eta Aldundiak menpekoentzat, desgaituentzat edo adinekoentzat ematen dituen laguntzei buruzko
informazio guztia eskaini die hark, eta menpeko kideak dituzten familientzat antolatutako
hitzaldietara joatea gomendatu die.
Antzuolako Udalari dagokionez, badu materiala menpekoei eta desgaituei laguntzeko, herritar
batek eman baitzuen, behar dutenek Aldunditik jaso bitartean erabil dezaten. Laguntza tekniko
hauek daude: ohe artikulatuak, garabiak eta gurpil-aulkiak.
Gurutze Gorriak ere lan handia egiten du era honetako laguntzak ematen. Boluntarioen programak
dituzte, pertsonei laguntzeko etxetik kalera jaisten eta kaletik etxera igotzen, alde batera utzita
igogailua duten ala ez. Medikura ere laguntzen diete adinekoei, edo beste gestio batzuk egitera.
Hala ere, topaketetan, zalantza geratu zen ea zerbitzu horiek guztiak udalerri txikietan ere
eskaintzen diren, tartean, Antzuola.
Iberdrolaren gizarte-kontratua ere aipatu da, tarifa murriztu berezia eskaintzen baitie diru-sarrera
txikiak edo gutxieneko pentsioak dituztenei. Hala ere, gai honi buruzko informazio gehiago nahi
bada, Iberdrolaren bulegoetara joan behar da, Urretxura edo Eibarrera.
Etxebizitzak eta eraikinak egokitzeari dagokionez, inkestari erantzun diotenen % 26,8k soilik diote
etxebizitza guztiz egokituta dutela, eta % 52,9k 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
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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. Topaketetako partehartzaileek ez dute araudi honi buruzko informazio guztia, eta galdetu dute ea auzotar guztiek
ordaindu behar dituzten mekanismo horiek instalatzeak ekar ditzakeen gastuak.
Bestalde, komeni da gogoraraztea 50 urtetik gorako higiezinei nahitaez egin behar zaiela Eraikinen
Ikuskapen Teknikoa, lehen esan dugun moduan, Antzuolako familia-higiezinen % 10ek 50 urte
baino gehiago baitituzte.
Topaketan, eztabaida sortu zen udalerrian bakarrik bizi den pertsona kopuruari eta haien bizibaldintzei buruz, eta Udalarekin edo gizarte-laguntzailearekin harremanetan jartzea erabaki zen,
informazio hori eskatzeko, baita jakiteko ere zenbat etxebizitza hutsek duten igogailua eta haietatik
zenbat aloka dakizkiekeen igogailurik gabeko eraikinetan bizi diren adinekoei. Bere esku dituen
eraikinen zerrenda eskatu behar zaio Udalari, haietan zer proiektu egin nahi dituzten jakiteko.
Alderdi positiboak
 Igogailua duten eraikin ugari egotea.
 Informazioa bilatzerakoan jarrera aktiboa izatea.
 Iberdrola kontratua kontuan hartzea.
 Gizarte-langilearekin eta Udalarekin elkarlanean aritzea eta etengabe harremanetan
egotea.
Alderdi negatiboak
 Etxebizitza garesti egotea.
 Etxebizitzak eta eraikinak berritzeko edo egokitzeko laguntzen berri ez izatea.
 Auzotarrak eraikinak egokitzearen aurka egotea.
 Egokitu gabeko etxebizitza ugari egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Komunikazio-kanpainak egitea, zer laguntza dauden jakiteko.
 Gizarte-langileak menpekotasunari buruz egindako hitzaldietara joatea.
 50 urte betetzean Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egiteko betebeharraren berri emateko
kanpainak egitea.
 Bakarrik zenbat adineko eta zer baldintzatan bizi diren jakitea.
 Igogailua duten etxebizitza hutsak igogailurik gabeko etxeetan bizi diren adinekoei
alokatzea.
 Udalak bere esku dituen etxebizitzetan zer proiektu gauzatu nahi dituen ezagutzea.
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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.

«Harreman pertsonalak oso garrantzitsuak dira; gure ohiko taldekoengana ez ezik, beste
pertsona batzuengana ere zabaldu behar dugu, pertsonekiko harremanetan ustekabeko
oso atseginak hartzen baitira»
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, 4 parte-hartzailetik 3k) adierazi dute asko edo dezente
laguntzen diotela elkarri beraien familiako kideek. Horretaz gain, % 81,2k diote maiz samar dutela
harremana familiarekin; haietatik % 68 familiaren etxetik hurbil bizi dira.

Familia
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Batere ez

Ez oso

Nahiko

Dezente

Familiarekin harreman handia du

5,1
1,4

2,2
2,2

13,8
13,0

43,5
32,6

32,6
48,6

2,9
2,2

Familiaren etxetik hurbil bizi da

7,2

9,4

12,3

35,5

32,6

2,9

Familiako kideek elkarri laguntzen diote

Oso

ED/EDE

Herri-topaketetan, parte-hartzaileek familia zaintzen zer eginkizun dituzten azaldu zuten, eta
gurasoena eta aitona-amonena bereizi zituzten. Haien ustez, aitona-amonek ahal duten neurrian
lagundu behar diete seme-alabei, eta ez erantzukizun osoa beren gain hartu biloben zaintzan.
Halaber uste dute garrantzitsua dela beren burua zaintzen ikastea.
«Oro har, helduak lanpetuta gaude, seme-alabak, bilobak edo adinekoak zaintzen, baina geure
burua zaintzen ere ikasi behar dugu.»
Bertaratuek esan zuten familia dela baldintzarik gabeko laguntza-iturri nagusia, eta harekin
ospatzen direla bizitzako gauzarik garrantzitsuenak. Gainera, familian, konfiantza-giroan ikasten da,
eta erantzukizunez hezi.
Gaur egun hezkuntza nola aldatu den hausnartu da. Garai batean, agintaritza handiagoz hezten
zen; gaur egun, ordea, gurasoen eta seme-alaben arteko komunikazioa sustatzen da. Hala ere,
aipatu dute gaur egungo gizartean balio indibidualistagoak nagusitzen direla eta murrizten ari dela
gurasoen eta seme-alaben arteko komunikazioa. Aldiz, teknologia berriek plataforma berriak
eskaintzen dituzte (adibidez, WhatsApp), zuzenean eta bizkor jartzeko harremanetan familiako
kideekin, eta horrek asko hobetzen du komunikazioa. Komunikatzeko modu berriei esker,
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esponentzialki handitu da teknologia berriak erabiltzen dituzten adin handiagoko biztanleen
kopurua.
Aldaketa nabari da, baita ere, zaintza-lanak egiterakoan, haiek batez ere emakumeek egin ohi
baitzituzten. Topaketetan parte hartu dutenek diote gero eta gizon gehiago ikusten direla gurpilaulkian dauden menpeko senideak paseatzera ateratzen. Azterlan batzuek jada aipatzen dute
aldaketa hori adinekoak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko zereginetan, eta berdintasun handiagoz
banatzen omen dira zeregin horiek gizon eta emakumeen artean.
Alderdi positiboak
 Familiarekin harreman handia izatea.
 Senideak bizilekutik hurbil bizitzea.
 Maiz laguntzea elkarri.
 Gero eta gizon gehiago arduratzea zaintza-lanez.
 Familiako kideen artean komunikazio handiagoa egotea.
 Teknologia berriek (adibidez, WhatsApp) komunikazioa hobetzea.
Alderdi negatiboak
 Aitona-amonek erantzukizun gehiegi hartzea beren gain biloben zaintzan.
 Gaur egungo bizi-erritmoaren ondorioz, familiako kideek denbora gutxiago izatea
elkarrekin komunikatzeko.
Hobetzeko proposamenak
 Familia-sarea ageriago jartzea.
 Harreman pertsonalak indartzea.
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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 parte-hartzaileen % 85ek asko edo dezente ezagutzen dituztela
auzokoak, eta % 48k diote asko laguntzen diotela elkarri. Horrenbestez, laguntza-sare sendoa dago
Antzuolako herritarren artean. Elkarri hainbeste laguntzearen arrazoietako bat da udalerri txikia
dela eta, ondorioz, gehienek elkar ezagutzen dutela eta elkarrekin harremana dutela.
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Herri-topaketetan ikusi zen galdera-sortetako datuak bat datozela diskurtsoekin. Gehienen arabera,
harreman ona dago eraikinetako auzokoen artean eta baserritarren artean, eta elkarri laguntzen
diote (adibidez, batzuek egunkaria ekartzen dute, eta besteek, berriz, zaborra atera). Egoera horri
esker, hobeto ezagutzen dute elkar, baina nabarmendu dute komunikazioa eta auzokoen sarea
indartu behar direla. Adibidez, Lizarragako auzunea aipatu dute. Bertan, gazteek festak egiten
dituzte, eta bizirik eusten diote auzoaren espirituari. Modu ona da hori auzokoen artean giro ona
sortzeko, eta partaidetza, komunikazioa eta elkartasuna sustatzeko. Udalerriko beste auzo
batzuetan ere egiten dituzte festak.
Alderdi negatibo gisa adierazi dute ez dagoela anonimaturik, udalerria oso txikia delako. Hori dela
eta, aipatu dute garai batean auzoetan bazela batzorde bat, eta hura arduratzen zela gaur egun
Udalak egiten dituen zereginak egiteaz.
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 diotenen % 81ek diote asko edo dezente ezagutzen dituztela auzoko dendariak,
eta % 55ek, berriz, arreta egokia ematen dietela egoera zehatzetan. Horrela, pertsonen eta
dendarien arteko harremana sendoa da.
Herri-topaketetan ikusi da herritarrak pozik daudela Antzuolako dendekin, bezeroei zerbitzu hurbila
eta kalitatezkoa eskaintzen baitiete. Denda horietara maiz joaten direnez, dendariek bezeroak
ezagut ditzakete; horrela, produktu jakinak aholka diezazkiekete, beren gustuen arabera. Hala ere,
herritar askok diote, udalerri txikia denez, ez dutela era guztietako dendarik, eta, ondorioz,
batzuetan, herritik kanpo joan behar izaten dute erosketak egitera, nahiz eta herrian bertan egin
nahi lituzketen.
Parte-hartzailek batzuen arabera, denda txikiek nahiago dute zerbitzu hobea eskaini azalera handiei
dagokienez, bezeroei arreta pertsonalizatuagoa eskain baitiezaiekete.
Bestalde, establezimendu askok balorazio altua dute, tartean botikak, baina ez omen du
asteburuetan irekitzen; hortaz, egun horietan botikatik zerbait behar izanez gero, hurbilen dagoen
herrira joan behar dute, alegia, Bergarara.
Alderdi positiboak
 Auzokoak dezente ezagutzea.
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 Auzokoen laguntza- eta elkarlan-sare sendoa izatea.
 Dendariak dezente ezagutzea.
 Dendak topagune bihurtzea.
 Herriko dendetan kalitatezko zerbitzua ematea.
Alderdi negatiboak
 Anonimatu gutxi izatea.
 Herrian denda gutxi egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Auzo-jarduerak egitea, auzokoen partaidetza eta haien arteko harremana sustatzeko.
 Udalerriko dendak «Establezimendu lagunkoiak» programan sartzea.
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GIZARTE-PARTAIDETZA

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. Hain zuzen ere, gauza bera ikusi da herri-topaketetako
parte-hartzaileen diskurtsoan. Topaketa horietan, boluntarioei buruz hitz egitean, laguntza-arloari
egiten zaio erreferentzia, eta alde batera uzten dira boluntario-lanaren alderdi ludikoak.
Boluntario-sarea sendoa dela uste dute, eta hori justifikatzeko diote bisita ugari egiten direla,
laguntzaile gisa, Bergarako egoitzara eta Aita-Menni eta San Juan de Dios ospitaleetara, baita
adinekoak edo desgaituak zaindu ere. Hala ere, esan dute boluntarioak falta direla eliza garbitzeko
edo Bergarako egoitzara joateko.
Hain zuzen ere, 20 pertsona joaten dira Bergarako egoitzara 5 astez behin, 4 laguneko taldetan.
Arrasatera 16 pertsona joaten dira (4 laguneko 4 talde), 15 egunez behin. Aita-Mennira 2
boluntario joaten dira, astero, zigorra betetzen ari diren 2 pertsonari lagun egitera. Pertsona bat
astero joaten da, Down sindromea duten 2 pertsonari laguntzeko. 2 pertsona astero joaten dira,
eskulanak erakustera. Eta pertsona batek bakarrik daudenei egiten die lagun, medikura joateko,
behar dutenetan.
Boluntarioak eta elkarteak
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Boluntarioak eta elkarteak
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Inkestako datuen arabera, Antzuolako lau pertsonatik batek diote asko edo dezente aritzen dela
boluntario gisa; hau da, inkestari erantzun diotenen % 26k. Kopuru handi samarra da, baina
kontuan izan behar da inkestan parte hartu dutenetako askok era horretako ekimenetan parte
hartzen dutela; hortaz, gainordezkatuta egongo lirateke lagin osoan.
Euskal gizartean oso zabalduta dagoen gizarte-partaidetzako beste modu bat elkarteetakoa da.
Inkestari erantzun diotenen % 31,2k dezente edo asko parte hartzen dute elkarteetan, batez ere 53
urtetik gorakoek, gazteek baino partaidetza-indize handiagoak baitituzte, alegia, parte-hartzaile
guztien % 55,8. Hala ere, % 28,3k diote gehiago parte hartu nahi luketela udalerriko gizartejardueretan.
Elkarteei dagokienez, aipagarriena Landatxope Erretiratuen Elkartea da, nagusiki erretiroa hartuta
duten boluntarioez osatua eta kideek oso estimatua. Hauek dira jarduera ohikoenak: bazkariak,
askariak, podologia-zerbitzua, gimnasia, informatika eta txangoak. Topaketetan, jarduerak
berritzeko eta areagotzeko beharraz hitz egin zen.
Adinekoek elkarteetako kide eta boluntario gisa duten gizarte-partaidetzaren onurez ere hitz egin
zen, talde hori gizarteratzeko eta erakunde publikoen erabakietan inplikatzeko modua baita.
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Gizarte-partaidetzaren bidez, gainera, arindu egiten dira sozialki onartzen diren eta adinekoak
jarduerarik ezarekin eta sedentarismoarekin erlazionatzen dituzten estereotipo negatiboak,
estereotipo horiek ikusezin bihurtu eta gutxietsi egiten baitituzte.
Alderdi positiboak
 Boluntario ugari egotea.
 Elkarteren bateko kide izatea.
 Udalerriko gizarte-dinamikan gehiago parte hartu nahi izatea.
Alderdi negatiboak
 Erretiratuen Elkartea gutxi erabiltzea.
 Zahartzaroari lotutako estereotipo negatiboak egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Etxeko jardueren eskaintza zabaltzea.
 Adinekoen gizarte-partaidetza handitzea.
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AISIALDIA

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

baldintzatzen

baitute,

besteak

beste,

jasotako

heziketa,

gizonentzako

eta

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 jarduera ugari daude

Aisialdiko jardueren eskaintzari dagokionez, alde nabarmenak daude inkestako emaitzen eta herritopaketetako diskurtsoen artean. Alde batetik, inkestari erantzun diotenen % 13k diote jarduera
asko edo dezente daudela, eta % 57,9k, berriz, kontrakoa. Bestalde, herri-topaketetan diskurtsoa
guztiz bestelakoa izan da, beharbada gehienak Erretiratuen Elkarteko kideak direlako eta pozik
daudelako han eskaintzen zaizkien jarduerekin. Pertsona horien arabera, Antzuola oso udalerri
aktiboa da, gauza asko dauzkatelako: dantzariak, musikariak, trikitilariak, eskulanak, zaharberritzea,
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pintura, etab. Horretaz gain, ingeleseko eta informatikako ikastaroak ere ematen dira interesa
duten guztientzat. Elkarte ugari daudela ere esan dute.
Bestalde, esan dute udalerrian zinema-areto bat ere badagoela, hitzaldiak ere emateko, eta
taberna ugari ere bai, kontzertuak eta monologoak ere egiteko.
Eskaintza zabaltzeko, topaketetan proposatu da musika-abesbatza sortzea, uste baita jarduera hori
udalerriarentzat oso onuragarria izango dela, edonork parte hartu ahal izango lukeelako, gaztea,
adinekoa edo mugitzeko arazoren bat duena izan. Bilgune gisa ere erabili ahal izango lukete
udalerriko biztanle askok; horrela, erabat desberdinak diren pertsonak elkarrengana hurbilduko
lirateke, eta gizarte-sare askoz ere zabalagoa sortuko litzateke.
Aisialdirako proposatutako jardueretan hainbeste ez parte hartzearen arrazoietako bat jarduera
horien prezioa da. Antzuolan, herritarrak zatituta daude, % 29k uste baitute oso edo dezente
arrazoizkoa dela, eta % 26,8k, berriz, ez dela oso edo batere arrazoizkoa.
Inkestetan eta topaketetako diskurtsoetan aipatu da, alderdi positibo gisa, pozik daudela
aisialdirako tokiekin. Inkestari erantzun diotenen % 60,9k uste dute dezente edo oso ondo kokatuta
daudela.
«Herrigunetik hurbil daude, eta oso irisgarriak dira.»
Alderdi positiboak
 Erretiratuen Elkarteko kideak pozik egotea bertan eskaintzen zaizkien jarduerekin.
 Prezioa arrazoizkoa izatea.
 Aisialdiko tokiak ondo kokatuta egotea.
Alderdi negatiboak
 Auzotar gehienentzat aisialdiko jarduerarik ez egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Abesbatza sortzea.
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5. HERRI-PARTAIDETZA ETA ENPLEGUA

HERRI-PARTAIDETZA

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.
Herri-topaketetan izan ziren kideek era guztietako jarduera publikoetan parte hartzen dute,
besteak beste, Landatxope Erretiratuen Elkartean, herriko Anelkar GKEan eta Antzuola Lagunkoia
proiektuan.
Topaketetan esan zen adineko askok uko egiten diotela erakunde publikoetan parte hartzeari, uste
baitute haien iritzia ez dela kontuan hartzen udal erabakiak hartzerakoan; hala ere, neurri horiek
pertsona horiei zuzenduta daude. Horretaz gain, herritarrek erreparoak dituzte politikaren eta
ordezkari politikoen inguruan.
Adinekoen partaidetza hobetzeko proposamen nagusia da udalerrian eta inguruko udalerrietan
eskaintzen den jarduerei buruzko informazioa handitzea.
Hauek dira herritarren artean aparteko harrera duten proposamen nagusiak: Denboraren Bankua
(horretarako, zerrenda bat egingo litzateke, eta bertan adierazi herritar bakoitzak zer jarduera ikasi
nahi duen, eta zer jarduera irakatsi); hitzaldiak (bakoitzak ahal lukeena eskainiko luke, beste
udalerri batzuetan egiten den moduan, esaterako, Eibarren edo Bergaran); eta elkarrizketamahaiak eta «Hitz egiten ikastea» hitzaldiak (AGIJUPENSeko ordezkari baten eskutik).
Bestalde, alkateak bideo bat egin nahi luke udalerriko ondare immaterialaren transmisioari buruz
(legatua), herritarrek euskaraz parteka ditzaten beren bizitza, esperientziak eta ezagutzak.
Alderdi positiboak
 Partaidetza gizarte-dinamikaren funtsezko elementua izatea.
 Jardueretan eta erakundeetan partaidetza handia izatea.
Alderdi negatiboak
 Gizarteratzea zaila izatea, aurreiritzi gehiegi daudelako.
 Oro har etsipena nagusi izatea politikaren arloan.
 Interes txikia egotea adinekoen proposamenetan eta iritzietan.
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Hobetzeko proposamenak
 Jarduerei eta erreibindikazioei buruzko informazio-kanpainak egitea.
 Denboraren Bankua egitea.
 Hitzaldiak eta elkarrizketa-mahaiak egitea.
 Legatua egitea.

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)
55-59 urteen
enplegu-tasa
62,1

EAE

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»

Topaketetan aipatu da talde hori lan-merkatutik kanpo geratu dela, lan egiteko aktibo egon arren,
eta ez dutela nahitaezko aurre-erretiroak hartu beste aukerarik. Bestela esanda, adinekoei lan
egiteko aukerarik eskaintzen ez dien lan-merkatua da, baina gero eta gehiago atzeratzen duena
erretiroa hartzeko adina.
Topaketetan irtenbide gisa proposatu da errelebo-kontratua ezartzea. Haren bidez, lanorduak
hainbat pertsonaren artean banatuko lirateke, luzaroago lan egin ahal izateko, soldata txikiagoa
izan arren, betiere, lan egindako orduen araberakoa.
Halaber aipatu da beste irtenbide bat udal batzuek eskaintzen dituzten «kontratu berdeak» izan
daitezkeela. Kontratu horietan, soldata bat ordaintzen zaie langabezian dauden edo DSBE jasotzen
duten guztiei, baldin eta udalarentzat jardueraren bat egiten badute, besteak beste, auzobideak
garbitu edo eraikin batzuen fatxadak pintatu.
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Gaur egun, udalerriko enpresek lanpostu dezente eskaintzen dituzte. Hala ere, topaketan parte
hartu dutenek diote enpresa horiek ez dituztela langile gehiago kontratatu nahi, eta, ondorioz,
kontratatuta daudenen lan-karga handitu egiten dela; norbait kontratatu behar izanez gero, aldi
baterako lana baino ez omen dute eskaintzen, egun batzuetarako, aldi baterako laneko enpresen
bidez. Gehienetan, langileek lan-baldintza ezegonkorrak onartu behar dituzte kontratua ez
galtzearren.
Bestalde, enpresei eskatu diete arreta handiagoa eman diezaietela herriko gazteei. Diotenez,
gazteak ezin hobeki prestatuta daude, eta, herria behar bezala garatzeko, ezinbestekoa da gazteak
bertan bizitzea eta bertan lan egitea. Abantailak bistakoak dira enpresentzat, gazteek ez baitute
arazorik udalerrira egokitzeko, eta kilometro gehiegi ere ez dituztelako egin behar lantokira
joateko. Hala ere, horretarako, beharrezkoa da enpresek, Udalaren laguntzarekin, gazteekiko
sentsibilitate berezia izatea.
Herritarrek galdetu dute zein den Antzuolako langabezia-tasa, Udalak 2 lanpostu eskaini baititu eta
4 pertsonak soilik hartu baitute parte, beharbada informaziorik ez dagoelako.
Eustaten 2011ko datuen arabera, Antzuolako langabeen kopurua 104koa zen. Ez dago udalerriko
datu eguneratuagorik iturri horretan.
Goienako iturrien arabera, 2016ko martxoan Debagoieneko eskualdean 3.269 langabe zeuden, eta
langabezia-tasa % 10,9koa zen. Datu horiek hobeak dira urtarrilekoak baino (% 10,94), baina
okerragoak otsailekoak baino (% 10,77). 2015eko datuekin alderatuta, 2016koak dezente hobeak
dira. 2015ean, 3.707 langabe zeuden, eta langabezia-tasa % 12,44koa zen.
Antzuolan izan ezik, eskualdeko gainerako udalerrietan langabezia-tasa handitu egin da otsaileko
datuekin alderatuta.
Antzuola: 75 langabe (langabezia-tasa: % 6,91)
Alderdi negatiboak
 Enpresek gazteak kontuan ez hartzea.
 Langileek lanaldi luzeak egin behar izatea, ordaindu gabeko aparteko orduak sartuz.
Hobetzeko proposamenak
 Errelebo-kontratua eskaintzea, eta lan-banaketa hobea.
 Kontratu berdea eskaintzea.
 Kontratu duinak eskaintzea.
 Gizonen eta emakumeen artean lan- eta soldata-berdintasuna eskaintzea.
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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 diotenen % 79ren ustez, asko edo dezente errespetatzen dituzte adinekoak
gainerako herritarrek. Oro har, uste dute dezente hartzen direla kontuan adinekoak, bai familian,
bai erakundeetan. Halaber diote gehienak Erretiratuen Elkarteari lotuta daudela, eta haren bidez
parte hartzen dutela udalerriko bizitza sozialean.
Adinekoekiko errespetua eta belaunaldiarteko harremana
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Topaketetan esan da herriko dendetan lehentasuna dutela, baita zerbitzu publiko jakin batzuetan
ere, besteak beste, medikua edo gizarte-zerbitzuak. Haien iritziz, beharrezkoa da hobeto ulertzea
zer muga agertzen diren adinarekin eta zer egoeratan bizi diren adineko asko. Horretarako,
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funtsezkoa da, gaztetatik, belaunaldiarteko harreman sozial sendo eta egonkorrak izateko aukera
ematen duten jardueretan parte hartzea.
Antzuolaren kasuan, % 44,2k uste dute harreman handia edo dezente dagoela adin desberdinetako
pertsonen artean. Hala ere, portzentaje hori aplikatzeko, parte-hartzaile batzuek taldeak egitea
proposatu dute, lokal batzuetan edo etxeetan bertan kartetan jokatzeko, eta paseoak edo ikuskizun
kultural jakin batzuetarako txangoak antolatzea (besteak beste, zinema edo museoak). Diotenez,
Ermuan jada bidali zaizkie gutunak bakarrik bizi diren alargunei, antzeko jardueretan parte hartzera
gonbidatzeko, etxetik irten eta harremanak izan ditzaten.
Alderdi positiboak
 Adinekoak errespetuz tratatzea.
 Familiak eta erakundeek kontuan hartzen dituztela sentitzea.
 Belaunaldien artean harreman handia egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Zahartzeari buruzko kontzientziazio handiagoa izatea.
 Jarduerak antolatzea, partaidetza handitzeko eta harreman sozialak hobetzeko.
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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 % 39,8k uste dute informazio asko edo dezente
dutela udalerrian gertatzen denari buruz. Hala ere, Antzuolako herritarren laurdenak uste dute ez
dutela informaziorik, edo informazio gutxi dutela.
Topaketetan parte hartu dutenek aitortu dute harreman zuzena dutela erakundeekin, bereziki
Udalarekin, eta bilera jakin batzuetara gonbidatzen dituztela, udalerriko arazoak tratatzeko. Era
berean, eskertzen dute alkatetzak hain bizkor erantzutea arazo zehatz batzuk konpontzeko, baina
nabarmendu dute beste batzuetan motel erantzun duela. Hala ere, badirudi komunikazio-harreman
ona dagoela herritarren eta administrazio publikoaren artean, udalerria txikia delako eta, ondorioz,
guztiek ezagutzen dutelako elkar eta errazagoa delako aurrez aurre komunikatzea.
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Oro har diote herritarrei helarazten zaien informazioa ona dela eta eskuragarri dagoela, Udalak
posta elektronikoz eta Goienako webgunearen bidez ematen baitie hileko agendaren berri. Halaber
onartu dute sartzen direla Udalaren webgunean, era guztietako informazioa jasotzeko: jarduera
kulturalak, udalbatzak… Hala ere, komenigarritzat jo dute Udalaren aurrekontuei eta kontuei
buruzko informazioa herritar guztien etxeetara bidaltzea, teknologia berriak erabiltzen ez
dituztenentzat ere eskuragarri egon dadin.
Inkestari erantzun diotenen % 60k diote ezagutzen dutela zer zentro publikotan erabil daitekeen
Internet doan. Hala ere, aitortu dute, zentroak egoki erabili ahal izateko, hobetu egin behar direla
haietako informatika-baliabideak eta Interneteko konexioa. Esan dute KZgunean tutore bat dutela
zalantza orori erantzuteko.
Horretaz gain, informazioa hobetzeko, ezinbestekoa da informazio-panelak eguneratuta izatea, eta
informazio zaharra kentzea, paper gehiegi baldin badaude inor ez delako ezer irakurtzera
hurbilduko. Amaitzeko, proposatu dute Udalaren triptikoan parrokiako telefono-zenbakia jartzea,
baita Kontsumitzailearen Bulegoko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren telefono-zenbakia ere.
Alderdi positiboak
 Informazio dezente jasotzea.
 Oro har, Internet doan erabiltzeko aukera ematen duten tokiak ezagutzea.
 KZgunean tutore bat izatea, zalantza informatikoei erantzuteko.
 Udalarekin etengabe eta zuzenean egotea harremanetan.
Alderdi negatiboak
 Informatzeko teknologia berriak asko erabiltzea (arrakala digitala).
 Ezagutza informatikorik ez duten pertsonak baztertzeko arriskuan egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Herritar guztiei etxera bidaltzea Udalaren kontuak eta aurrekontuak.
 Informazio-panelak eguneratuta eta garbi izatea.
 Parrokiaren eta Kontsumitzailearen Bulegoko Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren
telefono-zenbakiak ere triptikoan sartzea.
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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. % 36k soilik onartu dute etxez etxeko laguntza-zerbitzua ezagutzen dutela, eta % 49,2k,
berriz, ez dutela asko edo batere ezagutzen. Antzeko kopuruak daude telelaguntza-zerbitzuari eta
egoitzei dagokienez; inkestari erantzun diotenen % 30,4k eta % 34,7k esan baitute asko edo
dezente ezagutzen dituztela. Eguneko zentroak ezagutzen dira ongien, inkestari erantzun diotenen
erdiak esan baitute ezagutzen dituztela, baita osasun-zentroa non dagoen ere; haietatik % 81,9k
esan dute ondo kokatuta dagoela.

67

Bestalde, topaketetako parte-hartzaileek esan dute ez dutela ezagutzen inguruko herrietan dagoen
etxez etxeko janari-zerbitzuaren eskaintza. Halaber eskatu dute asteburuan ere ireki dadila
eguneko zentroa.
Oro har, gizarte- eta osasun-zerbitzuak ondo baloratuta daude, baina kexak eragin dituzte
koordainketak eta familiako medikuren batek gaixoak espezialistengana bidali nahi ez izateak. Ez
daude ados, ezta ere, menpekotasun-maila emateko Aldundiak darabilen balorazio-sisteman
izandako aldaketarekin; haien arabera, orain, beste balorazio bat eskatzen baduzu, beharbada
puntuazio txikiagoa jasoko duzu eta, ondorioz, laguntza txikiagoa ere bai. Nahiko ohikoa da, eta
beharrezkotzat jotzen dute egoeraren berri ematea eta horren arabera jokatzea.
Jasotako laguntzei dagokienez, egia da laguntza-eskaeraren eta berrespenaren arteko epea luze
samarra dela, baina ordainketak atzeraeraginez egiten dira. Gainera, gutxieneko laguntzak dira,
baina oso beharrezkoak, eta gero eta gehiago murrizten dira. Hori dela eta, funtsezkoa deritzote
elkarteak batzeari, Aldundiari presioa egiteko eta, horrela, laguntzak desager daitezen saihesteko.
Alderdi positiboak
 Osasun-zentroa ondo kokatuta egotea.
 Herritarrek balorazio on samarra ematea osasun-zerbitzuei.
Alderdi negatiboak
 Zer gizarte-baliabide dauden ez ezagutzea.
 Menpekotasuna baloratzeko sistema aldatzea.
 Epe zabalak egotea laguntza eskatzen denetik berresten den arte.
Hobetzeko proposamenak
 Udalak informazio-kanpainak egitea, osasun-zerbitzuak eta -laguntzak ezagutarazteko.
 Elkarteak elkarlanean aritzea, Aldundiari presioa egiteko.
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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)

Familia, lagun eta auzokideekiko harremanak jaso du balorazio handiena; hots, batez beste
7,85ekoa. Parte-hartzaileek oso positiboki baloratu dute egungo gizarte-sarea. Lehen esan dugun
bezala, Antzuolako gizarte-sarea oso sendoa da eta ahalmen handia du laguntza eta baliabideak
trukatzeko.
Bigarren tokian, adinekoekiko errespetua eta haien gizarteratze-maila daude, 7,02ko
puntuazioarekin. Bestela esanda: jende dezentek uste du adinekoek familiaren eta erakundeen
aintzatespena dutela.
Azkenik, gehien baloratu den hirugarren alderdia gizarte- eta osasun-zerbitzuak dira, 6,90eko
puntuazioarekin. Herritarrek modu positibo samarrean baloratu dute udalerriko medikuen lana.
Hauek dira okerren baloratutako hiru alderdiak: parkeak eta aire zabaleko guneak (aipatu da era
horretako baliabideak ugaritu beharra dagoela); garraioa; eta komunikazioa eta informazioa.
Alderdi horien puntuazioa 5,13koa, 5,30ekoa eta 5,75ekoa da, hurrenez hurren.
Galdera multzo hori lagungarria izan daiteke udal jardunen lehentasunak hautemateko. Horrela,
parkeak eta berdeguneak, garraioa, komunikazioa eta informazioa, etxebizitza eta gizartepartaidetza udal jardunaren lehentasunezko eremu bihurtuko dira.

BIBLIOGRAFIA
69

- Barrio, E., Sancho, M. eta Urraco, M. (2009): Donostia-San Sebastián, Ciudad Amigable con las
personas mayores.
- Emakunde (2012): La evaluación de impacto en función del género en seguridad ciudadana.
Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde.
- Emakunde (2013): La evaluación de impacto en función del género en transporte y movilidad.
Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde.
- Fundación EDE (2012): Estudio sobre voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización
2012. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.
- Global Network Age Friendly Cities, Ireland’s Age Friendly Counties Programme, The International
Federation on Ageing (2011): The Dublin Declaration. Age Friendly Cities and Communities. Dublin.
- Ikuspegi@k (2012): Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Immigrazioaren
Euskal Behatokia. Ikuspegi.
- IMSERSO (2005): 17. buletina: Perfiles y tendencias: «Participación de las personas mayores
europeas en el trabajo de voluntariado». SHARE proiektua. Institut Arbeit und Technik,
Gelsenkirchen, Bochumeko Unibertsitatea; Mannheimgo Zahartzearen Ekonomia Ikertzeko
Institutua (Alemania). IMSERSO. Adinekoen Behatokia.
- IMSERSO (2008): La participación social de las Personas Mayores. Estudios bilduma, Personas
Mayores seriea. 11005 zk. Madril.
- OME (2007): Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía. Ginebra.
- Pérez Salanova, Mercè (2001): «Envejecimiento y participación. ¿Necesitamos nuevos
enfoques?», Intervención psicosocial, 10(3), 285294.
- WHO (2002): Active Ageing: A Policy Framework. Geneva.
- WHO (2007): Age Friendly Cities Project Methodology: Vancouver Protocol. Geneva.

70

3. EKIMENAK
Topaketetarako lantalde autokudeatua martxan jartzearekin batera, era guztietako ekimenak egin
dira. Ekimen horien helburua da agenteekin eta Udalarekin egindako topaketa eta bileretan
hauteman diren premiei erantzutea. Epigrafe honetan deskribatzen dira ekimen horiek.

TIPPI-TAPPA – NIRE AUZOA MAITE DUT
2014an, Landatxope Erretiratuen Elkarteak 25 pertsonaz osatutako taldea sortu zuen, Antzuolaren
benetako egoera zein den jakiteko eta, ondoren, zer premia dauden aztertu eta udalerria adinekoei
egokitu ahal izateko. Horretarako, 4 irteera egin ziren, eta Tippi-Tappa izena jarri zitzaien. Irteera
horietan, argazkiak atera zizkieten udalerrian zeuden kalteei eta aldatu behar ziren elementuei,
eta, ondoren, Udalari erakutsi zizkioten, neurriak har zitzan.
Lehenengo irteera ekainaren 24an egin zen, 10:30ean, eta 23 pertsonak parte hartu zuten. Nagusiki
gune hauetan ibili ziren:
-

Torresoroa eta Altzarte bitarteko gunea

-

Lapatza-Etxeberri eta Eguzki auzoa bitarteko gunea

-

Bidegorria eta Aristi bitarteko gunea

-

San Josepe gunea

-

Lizarraga etorbidearen gunea

-

Kalebarren

Bigarren irteera uztailaren 22an egin zen, 10:30ean, eta 19 pertsonak parte hartu zuten. Nagusiki
gune hauetan ibili ziren:
-

Plaza eta udaletxe aldea

-

Ondarre gunea

-

Ondarre-Eroski gunea

-

Eroskiren atzeko aldea, Antiguarantz

-

Eroskiko eskaileretatik / plazatxotik Kalegoira igotzeko eremua

-

Kalegoi-Antigua gunea

-

Errekalde gunea

-

Baserri aldera daraman zubiaren gunea, Ibarrerantz

-

Antiguako etxeen barnealdeko plaza

-

Danok-Bat elkartearen gunea
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-

Torresoroa Erretiratuen Elkartearen atzeko aldea

Hirugarren irteera irailaren 23an egin zen, 10:30ean, eta 21 pertsonak parte hartu zuten. Gune
hauetan ibili ziren:
-

Ahierra kalearen atzeko aldea

-

Eguzki auzoa

-

San Josepe gunea

-

Zurrategi

-

Kalebarreneko zubia

-

Kalebarrenetik plazara doan ibiltokia

-

Danok-Bat gunea (Txasio kantoia)

-

Ibarretik Antiguara doan ibiltokia, atzeko aldetik, ibaiertzetik

-

Antigua gunea (16 eta 17)

-

Sagasti kalea

-

Sagasti kaleko eskolen atzeko aldea

Amaitzeko, azken irteera urriaren 28an egin zen, 10:30ean, eta 18 pertsonak parte hartu zuten.
Aurreko irteeretan egindakoaren moduko ibilbidea egin zuten, aldaketarik egin zen ikusteko.
Aurtengo (2016) apirilean, berriro jarri da martxan programa, 2014an bildutako datuak
eguneratzeko. Horretarako, deialdia egin zaie herritarrei, ibilbideetan parte har dezaten.

ANTZUOLAKO ETA INGURUKO UDALERRIETAKO IBILBIDEAK
Landatxope Elkarteak prestatzen duen ibilbideen programan, 7 ibilbide Antzuolako udalerrian
egiten dira, eta 4, berriz, inguruko udalerrietan.
Antzuolako ibilbideak
Paseoak egiten dira udalerrian barrena, ibilbide lagunkoietatik. Paseo horietan, gainera, tokien
historia, argazkiak eta alderdi nabarmenenak ezagutarazten zaizkie taldekideei. Helburu hauek
dituzte ibilbide horiek:
-

Osasun-egoera ona sustatzea.

-

Gizarte-harremanak izatea.

-

Udalerriaren historia eta ezaugarriak ezagutaraztea.
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Paseoen ibilbideak eta informazioa Udalak prestatzen ditu.
Hauek dira Antzuolako ibilbideak:
1) Herrigunea
o

Herriko plaza

o

Kalebarren

o

Errotaberri edo Altzarte errota

o

San Bartolome ermitaren kanpandorrea

o

Maristak

o

Lapatza baserria

o

Buztinzuri

o

Kalegoi

o

Ondarre plaza

o

Antigua

2) Uzarraga eta Galartza auzoak
Ibilbide honetan, Uzarraga eta Galartza auzoak ezagut daitezke. Ibilbideak 9 kilometro ditu, eta 3
ordu irauten du. Zailtasun-maila ertaina du. Gune hauek ikusten dira:
o

Antzuola

o

Lausagarreta eta Elutsako karobiak

o

Uzarraga

o

Santa Kruz

o

Sarralde

o

Urrutia

o

Gorrizandia

o

Ugarriagaazpikoa eta gañekoa

o

Etxeberrisoro

o

Besagasti

o

Mendiola

o

Untzarri

o

Santa Ageda ermita

3) Lizarraga auzoa
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Auzo honek oso ingurune natural ederra du, eta oso interesgarria da ikuspegi etnografikotik.
Ibilbideak 8 kilometro ditu, eta 3 ordu irauten du. Zailtasun-maila ertaina du. Nagusiki toki hauek
ikusten dira:
o

Udala

o

Ugartetorre

o

Larrebarren errota

o

Laskurain errota

o

Bizkalatzatik Zumaetarrengana

o

Laskurainaundia

o

Akiñibai eta Akiñibai errota

o

San Martzial ermita

o

Iturbeaundia

o

Aranguren

o

Lamariano baserriak (Lamaño)

o

Lizariturri

o

Goenaga

o

Iraeta

o

Azkarate

o

Lausagarreta

4) Irimoegi Goikoa auzoa
Paisaia zoragarriaz gain, Urolaren isurialdean dauden Antzuolako baserriak eta inguruneak ikusteko
aukera ere ematen du ibilbideak. 4 ordu irauten du, eta 15 kilometro ditu. Zailtasun-maila handia
du. Nagusiki puntu hauek ikusten dira:
o Antzuola
o Ibarre
o Iralatorre
o Irala
o Arreluztxiki
o Igeribar
o Sarasketa
o Meaka/Trekutz
o Santikutz (Santa Kruz)
o Ursalto
o Ondamendi
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o Pikunieta
o Korostarratzuko atsedengunea
o Baztarriña baserriak
5) Basalde auzoa
Ibilbide honek balio ekologiko, arkitektoniko eta etnografiko handiko ingurune zoragarri bat
zeharkatzen du. 7 kilometro ditu, eta 2 ordu irauten du. Interesgune hauek daude ibilbidean:
o

Antzuola

o

Aitzaga

o

Kaxeta eta trenbideak

o

Galardi

o

Amilleta

o

Iñurrigarrogañekoa

o

Madariaga

o

Basalde errota

o

San Blas ermita

o

Hariztia eta Aritzagabasalde baserria

o

Zorroztarrieta

o

Altzeta

o

Loieta

o

Iriartegañekoa

o

Iriarteazpikoa

o

Antigua errota

o

Antigua ermita

o

Gurutze-bideko gurutzeak

6) Irimoegi Behekoa auzoa
Baliteke udalerriko gunerik ilunena izatea, baita bakartiena ere, baserriak baino ez baitaude.
Ibilbideak 12 kilometro ditu, eta 3 ordu irauten du. Zailtasun-maila ertaina du. Puntu hauetatik doa:
o

Antzuola

o

Urkullu

o

Irular (Ibular) azpikoa eta gainekoa

o

Azaldegieta

o

Trukarriaga (Turkoarriaga)
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o

Bidaurre

o

Ariztiberri eta Ariztizar

o

Aldabeko iturria

7) Irimoegi Goikoa eta Behekoa auzoak
Nahiz eta ibilbide honetan protagonista natura izan, ez dira ahaztu behar oraindik ere
kontserbatzen diren aztarna arkeologikoak. Ikuspegi etnografikotik ere badira elementu
interesgarriak. Ibilbideak 4 ordu irauten du, eta 17 kilometro ditu. Zailtasun-maila handia du.
o Antzuola
o Arrandari baserriak
o Agiñe erreka
o Arrandari-Koroso bidea
o Koroso
o Argilekuko txabola
o Arranoaitz
o Arrolamendi I
o Arrola
o Ardanbideta
o Lakiriola
o Deskarga
o Trekutz

Inguruko herrietako ibilbideak
Antzuolan barrena ez ezik, inguruko herrietan barrena ere egiten dira ibilbideak. Herri horietara
autobusez joan daiteke Antzuolatik. Ibilbide lagunkoi horietan, bisitatutako udalerrietako bakoitzari
buruzko informazioa sartzen da, adibidez, biztanle kopurua eta adinekoena. Informazio hori
Antzuola Lagunkoia taldeak biltzen eta prestatzen du.
Ibilbide horiek helburu hauek dituzte:
-

Osasun-egoera ona sustatzea.

-

Gizarte-harremanak izatea.
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-

Udalerriaren historia eta ezaugarriak ezagutaraztea.

Ibilbideak eta paseoetan ematen den informazioa Antzuola Lagunkoia ekimenean parte hartzen
dutenek prestatzen dituzte.
Udalerri hauetan barrena egiten dira ibilbideak:
1) Aretxabaleta
2 ordu eta 30 minutu irauten du ibilbideak, eta udalerriko toki garrantzitsuenak hartzen ditu.
2) Eskoriatza
2 ordu eta 15 minutu irauten du ibilbideak, eta udalerriko toki garrantzitsuenak hartzen ditu.
3) Legazpi
3 ordu irauten du ibilbideak, eta udalerriko toki garrantzitsuenak hartzen ditu.
4) Oñati
3 ordu irauten du ibilbideak, eta udalerriko toki garrantzitsuenak hartzen ditu.

UR-PARKEA
2015eko abenduaren 29an, Antzuola Lagunkoia taldeak bilera bat egin zuen alkatetzako kideekin
eta Goizperreko Zuzendaritza Batzordeko ordezkariarekin, eta hurrengo urteko udarako ur-parke
bat eraikitzea proposatu zuen, udalerrian udal igerilekurik ez dagoelako. Kostu txikia du proiektuak;
gainera, herritarren eskaerei erantzungo lieke, eta udalerri osorako atsedenlekua izango litzateke.
Helburu hauek ditu ekimenak:


Herri-partaidetzaren bidez eremu publikoak suspertzea.



Belaunaldiarteko topaguneak sortzea.



Ume txikiak dituzten belaunaldi gazteak udalerrian gera daitezen ahalbidetzea.

Proiektua gauzatzeko, laguntza eskatu dio Udalak Goizperri.

BIDEGORRIA
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Trenbidearen bidegorrian egin diren mantentze-lanak egiteko, auzolanean aritu dira udalerriko
gazteak eta enpresak, Aldundia eta Udala.

KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA
Diagnostiko-prozesuan ikusi zenez, udalerrian eskainitako zenbait zerbitzu hobeto ezagutu beharra
dago, eta erakundeei kexa zehatzak bidali behar zaizkie. Jarraian, Antzuola Lagunkoia lantaldeak
erakunde horiekin egindako bileren berri ematen da.

LURRALDEBUS
Urretxuko eta Zumarragako Santa Lutzi jaian izandako gertaera baten ondorioz, Antzuola Lagunkoia
taldeak Lurraldebusekin harremanetan jartzea erabaki zuen, gertatutakoaren berri emateko eta
kexa helarazteko. Oro har, herritarrak pozik daude garraio-konpainiak eskaintzen dien
zerbitzuarekin, baina uste dute zenbait alderdi hobetu egin behar direla. Gaur egun, Lurraldebusen
erantzunaren zain daude.

KUTXABANK
2015eko azaroaren 7an, Antzuola Lagunkoia lantaldeko koordinatzailea Kutxabanken Antzuolako
bulegoarekin harremanetan jarri zen gutun baten bidez, bulegoak ematen zuen zerbitzuarekin
pozik ez zegoela adierazteko. Ordutegien, abuztuko oporraldiaren eta eragiketa jakin batzuk
egiteko ezarri diren egunen ondorioz, herritarrek beste udalerri batzuetara joan behar izaten dute
batzuetan. Egoera horrek batez ere erretiratuei egiten die kalte; izan ere, ia ez dituzte ezagutzen
teknologia berriak eta, ondorioz, kudeaketak egitera bulego batera joan beste aukerarik ez dute.
Bulegoko zuzendariak gutunaren berri izan zuen eta zegokionari bidali zion. Azkenean, Kutxabankek
Antzuola Lagunkoiako ordezkariekin biltzea proposatu zuen, kexari erantzuteko. Bankuaren
bulegoak hitzeman du malgutu egingo duela ordutegia, eta hobetu adin handieneko
erabiltzaileentzako arreta, eta 2 hilabeteko epea eman du, beste kexarik baden ikusteko.

GURUTZE GORRIA
Antzuola Herri Lagunkoiako kideak Gurutze Gorriaren San Prudentzioko arduradunekin bildu ziren,
udalerrian zer lan egiten zuten ezagutzeko.
Esan zutenez, hasieran anbulantzia-zerbitzua eskaintzen zuten, ia ez zegoelako, baina, Aldundiak
premia orokorrak bere gain hartu ahala, Gurutze Gorria aldenduz joan da. Antzuolan, zerbitzu
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osagarri gisa egiten dute lan; hau da, Ambu-Ibérica lanpetuta dabilenean, eurek ematen dituzte
zerbitzuak.
Nagusiki, prebentzio-lanetan aritu ohi dira, baina, uda aldera, boluntarioak beste udalerri
batzuetara joan ohi dira, adinekoei hondartzara laguntzeko. Hitzaldiak ere eskaintzen dituzte
hainbat gairi buruz, besteak beste, etxeko erorketak, erredurak, intoxikazioak, hemorragiak edo
etxeko istripuak. Horretaz gain, sentsibilizazio-kanpainak ere egiten dituzte HIESari buruz, ura edo
energia arduraz kontsumitzearen inguruan, ingurumena zaintzeari buruz edo jostailuak biltzearen
inguruan. Xaboia egiten ikasteko ikastaro bat ere aurreikusi dute.
Boluntario kopurua areagotu nahi dute, baita alderdi sozialarekin erlazionatutako iradokizunak jaso
ere.

KUIDA
Irtenbide soziosanitarioak eskaintzen dizkie Kuida erakundeak eguneroko jarduerak egiteko
zailtasunak dituzten pertsonei. Zerbitzu ugari ematen dituzte (besteak beste, etxez etxeko laguntza,
garbiketa eta saneamendua) eta, arlo sanitarioan, sendaketak eta medikamentuen kontrolak egiten
dituzte eta, behar izanez gero, laguntza eman. Eguneko 24 orduetan ematen dituzte zerbitzuak,
urteko egun guztietan, eta zeregin horietarako egokienak diren eta prestatuen dauden langileak
ditu.
Antzuola Herri Lagunkoiako kideek “Hiri lagunkoiak” proiektua aurkeztu dute, eta Kuidak interes
handia erakutsi du. Prest daude proiektuan parte hartzera, eta nabarmendu dute bi
erakundeentzat erabilgarria izan daitekeela eta harremanetan jarraituko dutela.

GIZARTE-LAGUNTZAILEA
Herritarrek harreman zuzena dute udalerriko gizarte-laguntzaileekin. Bileran, ahalegina egin zen
herri-topaketetan proposatutako galderei erantzuteko.
Bestalde, adinekoak beren etxeetan ahalik eta luzaroen bizitzeko problematikari dagokionez,
gizarte-laguntzaileak bide bat baino gehiago eskaini zituen. Batetik, adierazi zuen Udalak etxez
etxeko laguntza-zerbitzua eskaintzen duela astean 5 egunetan, egunean gehienez 3 orduz.
Bestalde, jakinarazi du Aldundiak laguntzak ematen dituela senide bat edo kanpoko pertsona bat
kontratatzeko, zaintza-lanak egin ditzan, eta taula bat banatu du, informazio guztiarekin. Hala ere,
nabarmendu du jendea falta dela laguntza-lanak egiteko, eta arazoa konpontzeko boluntarioak
erabiltzea proposatu du.
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Alderdi negatiboa da ez dela kontrolatzen laguntza horiek nahikoak diren ala ez menpekoei arreta
egokia eskaini ahal izateko.

OSAKIDETZA
Antzuola Lagunkoiako koordinatzailea arduratu zen Osakidetzara helarazteaz herriko anbulatorioko
atearen inguruan herritarrek egin zuten erreklamazioa. Diotenez, oso astuna da eta traba handia da
gurpil-aulkian doazenentzat, kanporantz irekitzen baita. Arazoa konpontzeko, ate automatikoa
jartzea proposatu dute, erabiltzaile gehienentzat izango bailitzateke onuragarria.
Gaur egun, erantzunaren zain daude Antzuola Lagunkoiako kideak.

HURKOA
Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko, Hurkoak zerbitzu ugari eskaintzen ditu: informazio- eta
orientazio-zerbitzuak profesionalei; balorazio osoa; aholkularitza familiei senide ezinduen tutoretza
bideratzeko eta tutoretza-lanak egiteko; ezgaitasun-deklarazioaren sustapena behar duten
pertsonen alde; eta defentsa judiziala, kuradoretza eta tutoretza, eta haien segimendu juridikoa.
Gaur egun, Nuestra Señora de la Merced eguneko zentroa dute; bertan, tutoretza-zerbitzuak eta
egoera ahulean dauden pertsonentzako zerbitzuak ematen dituzte, eta adineko apaizei laguntzen
diete, gaixo, ezinduta edo antzeko egoera batean badaude.
Bileran ere aipatu zen badirela dokumentu batzuk lagungarriak izan daitezkeenak etorkizuna
prestatzeko, besteak beste, heriotzaldirako testamentua, erabakitzeko eskubidea, aurretiazko
borondateak, autotutoretza eta prebentzio-ahala.
Amaitzeko, informazio gehiago emateko prest agertu dira, eta bulegoak non dituzten adierazi dute
(alegia, Arrasaten –Ferrerias 32, behea– eta Donostian).

UDALAK 2015ean ETA 2016an GAUZATUTAKO EKINTZAK
2015ean eta 2016an, talde sustatzailea eta Udala elkarlanean aritzearen emaitza gisa, Udalak
zenbait ekintza jarri ditu martxan, adinekoek eurek egindako diagnostikoari erantzunez.
Hauek izan dira ekintzak:
-

2015/06/25: San Josepe eta Ibarre zubietako sareak ondo jartzea.
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-

2015/06/25: Kalebarreneko kutxatilen estalkiak soldatzea, zaratarik egin ez dezaten.

-

2015/06/28: Sagasti parkeko drainatzeak garbitzea.

-

2015/07/01: Antiguako autobusaren markesina zaharra garbitzea eta konpontzea.

-

2015/07/02: Torresoroako hegalaren azpiko plakak kentzea, eror baitaitezke.

-

2015/07/06: Hilerriko atea konpontzea.

-

2015/07/06: Kanpandorreko erlojua konpontzea.

-

2015/07/09: Pilotalekuko erretena konpontzea.

-

2015/07/14: Gainezkabideko zuhaitzak kentzea.

-

2015/07/14: Ondarre eta plazaren artean dagoen estolda-zuloa konpontzea.

-

2015/07/23: Beheko auzoko garajearen aurrean gontzak jartzea.

-

2015/07/23: Kalebarreneko iturria prestatzea.

-

2015/07/27: Eguzki auzoko kutxatila konpontzea.

-

2015/08/03: Ibaiaren sarrerak sasiz garbitzea.

-

2015/08/04: Uzarraga ixtea.

-

2015/08/20: Bidegorria sasiz garbitzea, eta tunelean argiak jartzea, baita gontzak eta
hesiak ere.

-

2015/09/10: Ibarretik Antiguaraino doan baranda konpontzea.

-

2015/09/11: Ibarrondoko lauzak konpontzea.

-

2015/09/15: Eztalarako seinaleak jartzea.

-

2015/09/15: Sagastiko bizikleta-garbitokia konpontzea.

-

2015/09/22: Oinezkoentzako plana ezartzea.

-

2015/10/07: Irimoi eta Lizarraga baserrietarako bidea konpontzea.

-

2015/11/11: Ikastetxera daramaten harrizko eskailerak konpontzea.

-

2015/11/16: Ibarreko zubi zaharreko kaktusa kentzea.
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-

2015/11/16: Ibarrondon beste aparkaleku bat jartzea.

-

2015/11/16: Eroskiren ondoan arrapala jartzea.

-

2015/11/16: Eguneko zentroan txirrina jartzea.

-

2015/11/16: Beheko auzoan, eraikin berriaren ondoko baranda konpontzea.

-

2015/11/17: Ondarreko iturria konpontzea, sasiz garbitzea eta martxan jartzea. 2016an
egin zen, baina ez zen urik iristen Akinabeitiatik Aitzarara, hodia hondatuta zegoelako.

-

2015/11/17: Antiguako espaloiko estalkiak kentzea, hautsita zeudelako.

-

2015/11/20: Sagastin, hondoratuta dagoen kutxatila konpontzea, estalkia zuloa baino
txikiagoa baita.

-

2015/11/20: Gontzak erraz kentzeko sistema bat jartzea.

-

2015/11/20: Errekalden garbiketa berezia egitea.

-

2015/11/26: Kaxeta, Iraeta eta Jauregin, eroritako zuhaitzak bidetik kentzea.

-

2015/12/11: Zuhaitzak ibaitik kentzea.

-

2015/12/18: Galardirako bidegorri zatia amaitzea.

-

2015/12/21: Herriko galtzada-harriak konpontzea.

-

2015/12/29: Errekalden, ibaia sasiz garbitzea.

-

2016/01/08: Ikastetxeko patioan, eserlekuetako torloju hondatuak eta plastiko zatiak
kentzea.

-

2016/01/08: Bi eserleku parke gorrira eramatea.

-

2016/01/12: Hondatuta dauden herriko kale-argiak konpontzea.

-

2016/01/26: Udaletxe azpiko eserlekuak kentzea, moldatzea eta arkupera eramatea.

-

2016/01/26: Usoak ataritik uxatzeko sistema bat jartzea eta, horrekin batera, atariko
eserlekuak txukuntzea.

-

2016/01/29: Eguzki eta Antigua-Ibarre auzoetako zuhaitzak kimatzea.

-

2016/02/04: Ondarretik plazara doan parkean, eserlekuak, zuhaitzak eta lurra moldatzea.
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-

2016/02/04: Ikastetxeko berdegunea/zabortegia moldatzea, zaborra biltzea, sastrakak
kentzea eta lurra agerian uztea.

-

2016/02/12: Eroskiren ondoko kale-argiari estalkia jartzea.

-

2016/03/01: Pilotalekuko atea ordeztea (ordeztu da, baina egokitu egin behar litzateke,
oso gaizki geratu baita).

-

2016/03/14: Mañariako zuhaitzaren ondoko zutoina kentzea.

-

2016/04/05: Ikurriñaren haga zuzentzea.

-

2016/04/11: Bidegorriko zuhaitzak kimatzea.

-

2016/04/16: San Josepeko espaloia konpontzea.

-

2016/04/20: Infernuko zuloko atea aldatzea.

-

2016/05/17: Ondarreko iturriko eta Ondarre eta Surpe arteko bideko belarrak kentzea, eta
haiek konpontzea.

Ekintza hauek falta dira:
-

Bidegorrian behar diren aldaketak egitea.
Bidegorrian eserlekuak jartzea.
Hondatuta dauden herriko eserlekuak konpontzea.
Hondatuta dauden herriko jolastokiak konpontzea.
Baserrietara iristeko seinaleak jartzea.
Oinezkoentzako plana seinale automatikoekin jartzea.
Herri osoan, bi garbiketa berezi egitea.
Inguruak ez zikintzeko sentsibilizazio-kanpainak egitea.
Ur-parkea martxan jartzea.
Auzolanean, bolatoki bat egitea.
Lazareto aurreko aparkalekua prestatzea.
Bizikleta-bidea pintatzea, Kalegoitik hasi eta beheraino.
Auzolanean, San Jose prestatzea.
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ESTEKA INTERESGARRIAK
Antzuola Lagunkoia lantaldeak adinekoentzat interesgarriak izan daitezkeen esteka batzuk bildu
zituen. Behean daude.

INSTITUZIONALAK

-

www.gizartepolitika.eus (Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte-zerbitzuen ataria)

-

www.gizalde.com (Gipuzkoako boluntarioen ataria)

-

www.imserso.es

-

www.mundosenior.es (IMSERSOko bidaien ataria)

-

www.ceoma.org (Adinekoen Elkarteen Espainiako Konfederazioaren ataria)

-

www.seg-social.es

-

www.archivodelaexperiencia.es

-

www.hiru.eus (etengabeko ikaskuntzaren ataria, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate Ikerketa Sailaren ekimena)

ALDIZKARIAK

-

60 y más (IMSERSOk argitaratzen duen doako aldizkaria)

-

www.jubilo.es

-

www.sendasenior.com

ANTZEKO ELKARTEEN ESTEKAK

-

www.helduakadi.org

-

www.hartuemanak.org

ESKUALDEKO ESTEKAK

-

www.goierri.eus
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-

www.uggasa.eus/eu/

INTERES TURISTIKOKO ESKUALDEKO ESTEKAK

-

www.goierriturismo.com/eu/sarrera
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4. LABURPEN-TAULA: ALDERDI POSITIBOAK ETA NEGATIBOAK, ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

Udalerri atsegina eta lagunkoia da.
Oro har, ez da oso zaratatsua.

ALDERDI NEGATIBOAK
Garestia da.
Toki batzuk ez daude oso garbi.

PROPOSAMENAK
-

OROKORRA
-

-

Garbiketa areagotzea.
Txakurren gorozkiak bil daitezen
sustatzea, jabeei zuzendutako
komunikazio-kanpainaren bidez.
Txakurren gorozkiak botatzeko
ontzi nahikoak jartzea.
Zaratatik babesteko pantailak
jartzea.
Usoak harrapatzeko sareak
jartzea.
Herritarrak
are
gehiago
kontzientziatzea, udalerria garbi
mantentzeko.
Oro har, ibaibide osoa hobetzea.
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

PARKEAK, AIRE

AIRE ZABALEKO
ESPAZIOAK ETA
ERAIKINAK

ZABALEKO
ESPAZIOAK ETA
ERAIKIN PUBLIKOAK

Parkeak ondo kokatuta daude. Jendea askotan joaten da parkeetara eta lorategietara.
Paseoak daude.
Udalak
badu
proiektua igogailua jartzeko.
-

ALDERDI NEGATIBOAK

PROPOSAMENAK

Parke kopurua ez da nahikoa.
Mantentze-lan gutxi egiten
dira, eta ekipamendua eskasa
da.
Eraikin publikoetarako sarbidea
zaila da.
Ez dago komun publikorik.
Zurrategiko iturriak ez daude ondo.
-

Parke,
berdegune
eta
pasealekuen mantentze-lanak
hobetzea.
Eraikin
publikoetan
ate
automatikoak
eta
arrapala
iraunkorrak jartzea. Osasunzentrorako sarbidea hobetzea.
Eguneko zentroa asteburuan ere
irekitzea.
Eraikinak
eta
ekipamendu
publikoa etengabe zaintzea.
Kalean komun publikoak jartzea.
Udalerrian ur-parkea jartzea
bideragarria izango litzatekeen
ala ez aztertzea.
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

ALDERDI NEGATIBOAK

Espaloiek ez dute zintarririk.
Udalak
badu
proiektua
igogailua jartzeko.
Barandak
eta
eserlekuak
zaintzen dira.
Atseden hartzeko toki asko daude.
-

KALEAK

-

Espaloiak eta kaleak egoera
txarrean daude.
Beste herri batzuetan ez dago
seinalerik Antzuolara nola iritsi
jakiteko.
Hilerriko sarrera eta irteera
arriskutsua da.
Maldak daude.
Zorua labain dago eguneko
zentroaren sarreratik igogailura
eta Erretiratuen Elkartera iritsi
arte.
Basalde auzoa urrun geratzen
da oinezkoentzat.
Zaila da aulkietarako motorrak
lortzea.

PROPOSAMENAK
-

-

-

HERRITARREN
SEGURTASUNA

-

Udalerria ondo argiztatuta
dago.
Toki gutxietan sentitzen dute
ez daudela seguru.

-

Udaltzain gutxi daude.
Lapurreta asko daude.
Zaintza gutxi dago.

-

Ez labaintzeko zoruak jartzea
eguneko
zentroaren
eta
Erretiratuen Etxearen sarreran.
Oinezkoentzako
eremuen
labainketa-koefizientea
begiratzea.
Arkupeetan eserlekuak jartzea,
biribilean.
Eserlekuen
ingurua
eta
lorategiak garbitzea.
Eserleku
gehiago
jartzea,
itzaletan.
Zebra-bide gehiago jartzea.
Zakarrontzi gehiago jartzea eta
iturriak jartzea.
Zoladurak
eta
kutxatilak
berdintzea.
Erorketak saihestea (erorketa
kopurua erregistratzea).
Udalerriko argiak are gehiago
kontrolatzea.
Segurtasun-maila hobetzea.
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

-

Ibilbideak eta maiztasunak
egokiak dira.
2 hilabete barru berritu egingo
dira autobusak.

ALDERDI NEGATIBOAK
-

AUTOBUSA

-

GARRAIOA

ANBULANTZIA

AUTOA

Ondo dabil.
Herritarrek badakite bide bat
baino gehiago dagoela
anbulantziari deitzeko edo
larrialdi-zerbitzuarekin
harremanetan jartzeko.
Oro har, ondo gidatzen dute.
Errespetatzen dira trafikoko
seinaleak.

-

Gutxi erabiltzen da.
Geraleku gutxi ditu. Bakarra
baino ez dago, eta maldan.
Geralekuak ez daude ondo
kokatuta.
Ez dago gizatasunik.
Sartzeko arrapalak ez daude
egoera onean, edo hondatuta
daude.
Bergarara doan autobusa ez da
geltokian gelditzen herriko
geraleku guztietatik pasatzen ez
den arte, eta, geltokira
iristerako, lotura guztiak galdu
dira.
Gutxi erabiltzen da.

PROPOSAMENAK
-

-

Aparkaleku gehiago behar dira. Asteburuetan eta ostegunetan
herrigunea ixteak arazoak sortzen ditu, baina, jendea
ohitzean, desagertuko dira.

Geralekuei
eta
ordutegiei
buruzko informazio gehiago
egotea.
Autobus guztiek izatea sartzeko
arrapalak.
Gizarte-kontzientziaziorako
kanpainak egitea.
Autobusen
puntualtasuna
hobetzea.

Errekalden eta Antiguan
aparkaleku berriak egokitzea.
Jendea konbentzitzea, arauak
onar ditzan.
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ALDERDI POSITIBOAK
-

2 taxi-geraleku daude.

-

TAXIA

-

BIDEGORRIA

ALDERDI NEGATIBOAK
-

Badago bidegorria, eta gazteen
borondatezko lanari eta
herriko enpresa baten,
Udalaren eta Aldundiaren
ekarpen ekonomiko bati esker
berreskuratu da. Asko
erabiltzen da, jende asko egon
ohi da, eta oso balorazio ona
du herrian.

-

Ez dago taxientzako berariazko geralekurik.
Herritarrek ez dakite zer
zenbakitara deitu behar duten
taxi-zerbitzua eskatzeko.
Herritik urrun dago, 1,5 km ingurura, eta maldan.

PROPOSAMENAK
Telefono-zenbaki hori gidan edo
telefono-zenbakien triptikoan
sartzea.

Bidegorriaren
autoentzako
jartzea.

sarreran
aparkalekua
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ALDERDI POSITIBOAK
-

Eraikin askok dute igogailua.
Informazioa bilatzerakoan
jarrera aktiboa dago.
Iberdrolaren kontratua dute.
Gizarte-laguntzailearekin eta
Udalarekin elkarlanean ari dira,
eta haiekin harremanetan
daude etengabe.

ALDERDI NEGATIBOAK
-

-

Etxebizitza garesti dago.
Jendeak ez du etxebizitzak eta
eraikinak
berritzeko
edo
egokitzeko laguntzen berri.
Herritarrek ez dituzte eraikinak
egokitu nahi.
Etxebizitza asko ez daude
egokituta.
Sarreretan eta atarietan mailak
daude.
Gurpil-aulkian doazenak ezin
dira garajeetara sartu, edo
zailtasun
handiak
dituzte
haietara sartzeko.

PROPOSAMENAK
-

-

-

-

ETXEBIZITZA
-

-

Adinekoen etxeak egokitzeko
eta
berritzeko
laguntzak
eskatzea.
Igogailuak,
arrapalak
eta
plataformak
instalatzeko
laguntzak eskatzea.
Dauden
laguntzen
berri
emateko kanpainak egitea.
Gizarte-laguntzaileak
menpekotasunari
buruz
eskainitako hitzaldietara joatea.
50 urte betetakoan eraikinei
Eraikinen Ikuskapen Teknikoa
egin behar zaiela jakinarazteko
kanpainak egitea.
Jakitea zenbat adineko bizi diren
bakarrik eta zer baldintzatan.
Igogailua duten etxebizitza
hutsak
igogailurik
gabeko
etxeetan bizi diren adinekoei
alokatzea.
Beraien etxebizitzen inguruan
Udalak zer proiektu dituen
galdetzea.
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ALDERDI POSITIBOAK
-

-

FAMILIA

-

SAREAK ETEA

-

GIZARTE-LAGUNTZA
AUZOKOAK ETA
DENDARIAK

-

BOLUNTARIOAK ETA
ELKARTEAK

-

ALDERDI NEGATIBOAK

Maiz egoten dira familiarekin.
Senideak hurbil bizi dira.
Maiz laguntzen diote elkarri.
Gero eta gizon gehiagok egiten
dituzte zaintza-lanak.
Komunikazio handiagoa dago
familiako kideen artean.
Teknologia berriek (tartean
WhatsApp) komunikazioa
hobetzen dute.
Nahiko ondo ezagutzen dute
elkar auzotarrek.
Auzotarrek elkarri laguntzeko
sare sendoa dute.
Nahiko ondo ezagutzen dituzte
dendariak.
Dendak topagune bihurtu ohi
dira.
Bertako dendek kalitatezko
zerbitzua ematen dute.

-

Boluntario asko daude.
Jende asko dago elkarteetan.
Jendeak gehiago parte hartu
nahi luke udalerriko gizartedinamikan.

-

-

-

PROPOSAMENAK

Aitona-amonek
seme-alabei
dagozkien
gero
eta
erantzukizun gehiago hartzen
dituzte beren gain.
Beti presaka dabiltzanez eta
telebista asko ikusten dutenez,
gutxi
komunikatzen
dira
familiako kideak.

Auzotar batzuek ez dute diskreziorik.
Denda gutxi daude herrian.
Dendak ez dira irisgarriak.
-

-

Gutxi erabiltzen da Erretiratuen Elkartea.
Erretiroa hartzen dutenak
baztertuta sentitzen dira.
-

Auzo-jarduerak
antolatzea,
auzotarren partaidetza eta haien
arteko harremana sustatzeko.
Udalerriko dendak «Denda
lagunkoiak» programan sartzea.
Dendetako arrapalak eta ateak
hobetzea.
Auzotarrek
elkarri
lagun
diezaioten sustatzea.
Auzotarren artean denboraren
bankua sortzea.
Zer talde dauden informatzea,
bai
boluntarioenak,
bai
elkarteenak (identifikatu).
Borondatezko lana indartzea.
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ALDERDI POSITIBOAK
-

GIZARTE- ETA

Partaidetza funtsezko
elementua da gizartedinamikan.
Jende askok parte hartzen du
elkarteetan eta erakundeetan.

ALDERDI NEGATIBOAK
-

Jende gutxik parte hartzen du.

-

HERRI-PARTAIDETZA

ENPLEGUA ETA
PARTAIDETZA

-

AISIALDIA

-

Erretiratuen Elkarteko kideak
pozik daude aisialdiko
jardueren eskaintzarekin.
Prezioa arrazoizkoa da.
Aisialdirako tokiak ondo
kokatuta daude.

-

ENPLEGUA

PROPOSAMENAK
-

-

Herritar gehienentzat ez dago aisialdiko jarduerarik.

Enpresek ez dituzte kontuan
hartzen herriko gazteak.
Enplegua ezegonkorra da.

-

Jarduerei eta eskaerei buruzko
informazio-kanpainak egitea.
Denboraren bankua sortzea.
Hitzaldiak eta elkarrizketamahaiak antolatzea.
Legatua sortzea.
Jarduera
fisikoa
sustatzea,
ibilbideak eta irteeren egutegia
prestatuta.
Tt irteerak ezartzea.
Abesbatza sortzea.

Errelebo-kontratua sustatzea.
Kontratu berdea ezartzea.

93

EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

-

Adinekoak errespetuz tratatzen
dira.
Familiak eta erakundeek
kontuan hartzen dituztela
nabaritzen dute.
Belaunaldiek harreman estua
dute elkarren artean.

ALDERDI NEGATIBOAK
Askotan, adinekoek eurek ez dute
herriko bileretara joan nahi izaten,
utzikeriagatik, eta dena gazteen
esku uzten dute.

PROPOSAMENAK
-

-

ERRESPETUA ETA
GIZARTERATZEA

-

-

Adinak zer muga dakartzan
kontzientzia handiagoa hartzea.
Jarduerak
antolatzea,
partaidetza handitzeko eta
gizarte-harremanak hobetzeko.
Haurrak eta gurasoak gehiago
sentsibilizatzea,
eta
ohartaraztea kontu handiagoz
ibili behar dutela baloiarekin,
patinetearekin, etab. jolasten ari
direnean, gelditu egin behar
dutela adineko bat igarotzen
denean, eta ez luketela jolastu
behar atarietan, ezta pipa-azalik
lurrera bota ere, besteak beste.
Erretiroa
hartu
aurretik,
mentalizatzea, herrian integratu
ahal izateko.
Herriko
ekintzetan
parte
hartzeko interesa jartzea.
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ALDERDI POSITIBOAK
-

-

ALDERDI NEGATIBOAK

Herritarrek uste dute
informazio dezente dutela.
Oro har, badakite zer tokitan
erabil dezaketen Internet doan. Tutore bat dute KZgunean,
zalantza informatikoak
argitzeko.
Etengabe eta zuzenean daude
harremanetan Udalarekin.

KOMUNIKAZIOA ETA
INFORMAZIOA

-

Herritarren
iritziz,
gehiegi
erabiltzen
dira
teknologia
berriak.
Ezagutza informatikorik ez
duten pertsonak baztertuta
geratzeko
arriskuan
egon
daitezke.
Antzuola elebiduna da, baina
euskara asko erabiltzen da.
Informazio-euskarri
batzuk
euskaraz soilik daude, eta
baliteke gaztelaniadunek ez
ulertzea.
Kartelak jartzeko tokiak zikin
eta egoera txarrean daude.

PROPOSAMENAK
-

-

-

-

Herritar guztiei etxera bidaltzea
Udalaren
kontuak
eta
aurrekontuak.
Informazio-panelak eguneratuta
eta garbi izatea.
Triptikoan parrokiako telefonozenbakia eta Kontsumitzaileen
Bulegoko
Bezeroarentzako
Arreta Zerbitzukoa sartzea.
Gaztelaniadunak egokitzea eta
euskara ikastea.
Bileretan manerak zaintzea.
Kartelak jartzeko tokietako
informazioa hobetzea (mezu
laburrak jartzea, hizki handiak
erabiltzea), baita toki horiek
garbiago izatea ere.
Zerbitzuen
berri
ematea:
KZgunea, liburutegia…
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ALDERDI POSITIBOAK
-

GIZARTE- ETA
OSASUN-ZERBITZUAK
-

-

Osasun-zentroa ondo
kokatuta dago.
Herritarrek nahiko ondo
baloratzen dituzte osasunzerbitzuak.
Iritzi ona dute familiako
medikuaz eta erizainaz.
Tutoretzapeko
apartamentuak ondo
ekipatuta eta kokatuta
daude.
Etxez etxeko laguntzazerbitzua eta eguneko
zentroa hurbil daude.
Laguntzak daude maila
guztietako
menpekotasunetarako.

ALDERDI NEGATIBOAK
-

-

-

-

-

Ez dakite zer gizarte-baliabide
dauden.
Aldaketak
izan
dira
menpekotasuna
baloratzeko
sisteman.
Denbora asko igarotzen da
eskaera egiten denetik laguntza
berresten den arte.
Anbulatorioan sartzeko atea
oso astuna da, eta ez da
irisgarria
gurpil-aulkian
doazenentzat.
Kexak
izan
dira
koordainketaren inguruan.
Batzuetan, medikuak ez du nahi
izaten
mediku
espezialistarengana joaterik.
Izapideek luze jotzen dute.

PROPOSAMENAK
-

-

-

-

-

Udalak
informazio-kanpainak
prestatzea, gizarte- zerbitzuen
eta -laguntzen berri emateko.
Adinekoentzat dauden gizartezerbitzuei buruzko informazioa
bultzatzea.
Anbulatorioko atea aldatzea.
Gizarte Segurantzara idaztea.
Gizarte Segurantzari idazkia
bidaltzea,
koordainketaz
kexatzeko.
Ohitura
osasungarrien
(elikadura, ariketa fisikoa) eta ez
osasungarrien
(tabakoa,
alkohola, etab.) kanpaina egitea.
Egoitzak hobetzea eta langile
nahikoak jartzea.
Elkarteek elkarrekin lan egitea,
Aldundia behartzeko.
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www.euskadilagunkoia.net
info@eskadilagunkoia.net
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