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BARAKALDO, ADINEKO PERTSONEKIN LAGUNKOIA DEN 
UDALERRIA programaren xedea adinekoen parte-
hartzea eta ahalduntzea indartzea eta komunitate 
adeitsuagoa sustatzea da, adinekoen potentziala 
aprobetxatuz eta zahartzaro aktiborako aukerak 
sortuz.

Jarduerak, ekimenak eta proposamenak 
erreferentziazko lau gakotan oinarritzen dira. 

• Adinekoen komunitateko kide izatearen 
sentimendua bultzatzea. 

•  Udalerri integratzailea sustatzea, adinekoetatik, 
adinekoekin eta adinekoentzat antolatuz. 

•  Udalerri “lagunkoia” eraikitzeko ekintza 
eraldatzaileak identifikatu eta garatzea. 

•  Lurraldeko eragileak prozesuan inplikatzea. 

Hasieratik landuko da, adineko pertsonak zikloaren 
fase guztietan inplika daitezen. Horretarako, 
udalerriko adineko pertsonek osatutako talde 
eragilea sortuko da, eta proiektuaren eragile eta 
sustatzaile izango da.

Prozesua jarduteko funtsezko eragilea da, jardueren 
ibilbide partekatua, kohesioa, eta eragin/irismen 
soziala ezarriko dituen tresna.
BARAKALDO, ADINEKO PERTSONEKIN LAGUNKOIA 
DEN UDALERRIA programa Bizkaian, Euskadin 
eta nazioartean adinekoekiko politiken eta 
jardueren agertokia orientatzen eta kokatzen 
duten koordenatuetan kokatzen da. Estrategia 
hau Munduko Osasun Erakundeak sustatutako 
“Age-friendly Enviroments Programme” ekimenean 
oinarritzen da. 
OMEk LAGUNKOITASUNA diagnostikatzea eta 
sustatzea proposatzen du 8 ardatz tematikotan 
oinarrituta:
•  Aire zabaleko eremuak eta eraikinak
•  Garraioa
•  Etxebizitza
•  Parte-hartzea eta ehundura soziala
•  Herritarren parte-hartzea eta enplegua
•  Errespetua eta gizarteratzea
•  Komunikazioa eta informazioa
•  Gizarte Zerbitzuak eta Osasun Zerbitzuak 
Eta estrategiak etapa hauek ditu:
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Sarrera Barakaldo Lagunkoia Adinekoekin
2019an, Barakaldok estrategiara batzea erabaki zuen 
“BARAKALDO, ADINEKO PERTSONEKIN LAGUNKOIA 
DEN UDALERRIA” izenpean, eta Gizarte Ekintza 
alorreko, proposatutako prozesu parte-hartzaileari 
ekin zion. 
Horrela, bat egin du OMEren Age-friendly 
Environments Programme eta Euskadi Lagunkoia 
Sustraietatik ekimenekin. Azken horrek Eusko 
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Sailak 
bideratutako proiektua biltzen du eta, Bizkaiaren 
kasuan, Bizkaiko Aldundiaren Gizarte Ekintza 
Departamentuak bultzatutako Bizkaia adin 
guztientzako lurraldea du izena ekimenak. 
Estrategia parte-hartzaile honen helburu nagusia 
erakundeak, eragileak eta pertsonak mobilizatzea 
da, auzoak, herriak eta hiriak adineko pertsonekin 
lagunkoiak diren eremuak egiteko eta oztopo 
fisikorik gabe eta pertsonen arteko mugarik gabe 
bizitzea posible egin ahal izateko. 
Hiri Lagunkoien filosofiaren oinarrizko kontzeptuen 
arabera, proiektua guztien artean eraikitzen da 
eta protagonismo handiagoa ematen zaie adineko 
pertsonei. 
Barakaldo udalerri lagunkoia izango dela ulertzen 
dugu, adineko pertsonak inplikatzen badira eta 
aktiboki parte hartzen badute. Soilik horrela izan 
daiteke zahartzaro aktiboa osasuntsu zahartzeko 
bermea. 
Adineko pertsonen proiektuko parte-hartzea 
bideratzeko, talde eragilea sortu zen. Lehenik eta 
behin, deialdia luzatu zitzaien 60 urtetik gorako 
herritarrei proiektua ezagutarazi eta talde eragilea 
osatzen joateko. Talde eragilearen asmoa proiektuan 
aktiboki parte hartzeko konpromisoa izatea zen, 
ikusle hutsak izateari utziz. Talde eragilea 20 
pertsonek osatu zuten, 64 eta 82 urte arteko 16 
emakumek eta 4 gizonek. 

Talde eragilearen funtzioak dira: 
•  Proiektua kontrastatzea.
•  Askotariko profiletako pertsonen parte-hartzea 

sustatzea.
•  Arlo bakoitza aztertzeko lantaldea sortzea. 
•  Diagnostikoaren diseinuan eta prestakuntzan 

aholkuak ematea.
•  Lan-proposamenen garapenean lan egitea.
•  Prozesua eta emaitzak etengabe ebaluatzea. 
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Gizarte Ekintza arloak eta, zehazki, adinekoen sailak, 
prozesuaren lehen fase honetan, talde eragilea sortzea eta 
eragileekin koordinatzea bultzatzen eta koordinatzen du, 
EDE Fundazioarekin batera.
Laguntasun-diagnostikoa egiteko, Euskadi Lagunkoiak 
proposatutako metodologia hartu da erreferentziatzat. 
Metodologia horretan, udalerriko herritarren iritzia 
ezagutzeko hainbat tresna daude. Aipatu behar da 
diagnostiko parte-hartzailea izan dela, eta ahalik eta 
eragile gehien inplikatzea izan dela helburua, Barakaldoko 
errealitateari buruz modu kolektiboan hausnartzeko.
Lagunkoitasun-diagnostikoa egiteko, estrategia bat 
planteatu zen, udalerriko herritarren iritzia ezagutzeko 
hainbat tresna biltzen zituena.
Lehenik eta behin, GARAPEN, EUSTAT, Barakaldoko aldagai 
sozialen geoerrefrentziazko diagnostikoa, Barakaldoko 
Behar Sozialen Mapa 2018-2020 eta UDALMAP gisako 
iturrietan eskuragarri zeuden datuak aztertu zituzten.
Aldi berean, galdetegi bat diseinatu zen, udalerriko 
lagunkoitasun maila neurtzeko hainbat alderdiren 
inguruko galderekin. Alderdi horiek OMEk definitutako 8 
ekintza-arloen barruan daude:

• Aire zabaleko eremuak eta eraikinak.
•  Garraioa.
•  Etxebizitza. 
•  Parte-hartze soziala. 
•  Errespetua eta gizarteratzea. 
•  Herritarren parte-hartzea eta enplegua. 
•  Komunikazioa eta informazioa. 
•  Gizarte Zerbitzuak eta Osasun Zerbitzuak.

Galdetegi hori formatu fisikoan eta online aurkeztu zuten, 
Barakaldoko herritar guztien parte-hartzea errazteko eta 
2021eko maiatzetik ekainera egon zen zabalik. 
Lehen aipatu bezala, asmoa diagnostiko parte-hartzailea 
egitea zenez, ez zen biztanleriaren lagin adierazgarririk 
diseinatu. Galdeketari ahalik eta pertsona gehienek 
erantzuteko ahalegina egin zen.
Galdetegien bitartez bildutako informazioa osatzeko, 
hainbat talde fokal osatu zituzten askotariko eragileekin. 
Talde fokala informazioa biltzeko teknika kualitatiboa da 
eta pertsona-talde bat biltzen da gai jakin baten inguruan 
hitz egiteko. Taldea moderatzaile batek dinamizatzen 
du eta eztabaida landu behar den gaira bideratzeaz 
arduratzen da. Talde horretatik ateratzen den informazioa 
kideen interakziotik eta iritzien eta esperientzien 
elkartruketik sortzen da, eta, kasu honetan, galdetegian 
bildutako informazio kuantitatiboak eskaintzen duen 
irudia osatzen laguntzen du. 
Guztira 9 talde fokal osatu zituzten eragile hauekin:

•  Zaintzaileak.
•  Zerbitzu-emaileak.
•  Belaunaldiarteko taldea.
•  Adineko pentsiodunen taldea.
•  Arrontegi 80 urtetik gorakoak.
•  Burtzeña 80 urtetik gorakoak.
•  Barakaldoko Adinekoen Gizarte Zentroak.
•  Eskualdeko zentroak.

METODOLOGIA
¿Nola egin da Barakaldoko lagunkoitasunaren diagnostikoa?
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Udaleko 11 sailekin egin zituzten saioak eta dagoeneko 
bazeuden ekintza lagunkoiak identifikatu zituzten, baita 
etorkizunean hobetzeko ekintzak egiteko konexioak ere.

• Kultura.

•  Azpiegiturak.

•  Informazioa eta Komunikazioa.

•  Gazteria.

•  BARAKALDO KIROLA.

•  Hezkuntza/Giltzarri.

•  Hirigintza.

•  Inguralde/Merkataritza Lagunkoia.

•  Informazioa eta tramiteak.

•  KIUB.

•  Gizarte Ekintza.
Udalerriko hainbat elkarterekin ere egin zituzten bilerak 
proiektuaren berri emateko eta haien ekarpen eta 
esperientziekin diagnostikoa osatzen lagundu zuten. 
Hauek izan ziren elkarte horiek:

•  Argitan.
•  Nagusilan.
•  Usoa.
•  Babestu.
•  Agharas.
•  Gurutze Gorria Adinekoen Laguntza.
•  Caritas Adinekoak.
•  Parkinson Elkartea.
•  ONCE.
•  13 Rosas rojas.
•  Codisfiba.

Eta, azkenik, herritarren topaketa bat egin zen, honako 
helburu hauekin:

• Adinekoen parte-hartzearen errealitatera 
hurbiltzea, balio sozialaren ekarpena eta eragin 
politikoan duten garrantzia aitortzea.

• Barakaldo Lagunkoia proiektuaren lehenengo 
fase honetan (DIAGNOSTIKO-FASEA) landu eta 
egindakoa ezagutzea.

• Galdetegietatik, eztabaida-taldeetatik, udal-
arloekin egindako elkarrizketetatik, elkarteekin 
egindako topaketetatik lortutako emaitzak 
aztertzea eta ekarpenak egitea.

• Etorkizunean egin litezkeen ekintza-ildoak 
identifikatzen hastea.

METODOLOGIA
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PARTE-HARTZE
DATUAK

8,26 %

29,88 %

39,87%

4,71 %

17,29 %

Galdetegiak1

Parte-hartzaileen sexua

GUZTIRA %
Gizona 508 46,9

Emakumea 572 52,8

Ez-bitarra 3 0,3

Parte-hartzaileen adina

GUZTIRA %
34 edo gutxiago 86 8,26

35-59 311 29,88

60-79 415 39,87

80 edo gehiago 49 4,71

Zehaztu gabe 180 17,29
Guztira 1041 100

52,8 %

Emakumea

Gizona

Ez-bitarra

46,9 %

0,3 %

(1)   Taula bakoitzaren guztizkoak desberdinak dira, pertsona guztiek ez baitzuten sailkapen-galderei buruzko informazioa eman nahi izan. 
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PARTE-HARTZE
DATUAK

Parte-hartzea barrutiaren arabera

Parte-hartzea barrutiaren arabera

Desgaitasuna duten parte-hartzaileak 

GUZTIRA %
Desertu-Urban Galindo 130 12,49%
Arrontegi 131 12,58%
Bagatza - Santa Teresa - Beurko 107 10,28%
Done Bikendi 127 12,20%
Arteagabeitia- Zuazo 197 18,92%
Errekaortu-Kareaga-Errekatxo 49 4,71%
Lutxana-Burtzeña -Kastrexana 107 10,28%
Gurutzeta 104 9,99%
Erdialdea 89 8,55%
Guztira 1041 100%

ERANTZUNDAKO 
GALDETEGIAK

BARRUTIKO 
BIZTANLERIA OSOA

ERANTZUNDAKO GALDETEGIEN %, BARRUTIKO 
BIZTANLERIA OSOARI DAGOKIONEZ

Desertu-Urban Galindo 130 15205 0,85%
Arrontegi 131 7472 1,75%
Bagatza - Santa Teresa - Beurko 107 11029 0,97%
Done Bikendi 127 14966 0,85%
Arteagabeitia- Zuazo 197 14164 1,39%
Errekaortu-Kareaga-Errekatxo 49 9101 0,54%
Lutxana-Burtzeña -Kastrexana 107 9941 1,08%
Gurutzeta 104 12373 0,84%
Erdialdea 89 7403 1,20%
Guztira 1041 101654 1,02%

GUZTIRA %
Bai 182 16,8%
Ez 872 80,4%
Guztira 1054 97,2%

12,49%

12,58%

10,28%

18,92%

4,71%

10,28%

9,99%

8,55%

12,20%
46,9 %

Ez
80,4%

16,8%

Bai

(2) Open Data Barakaldo (2021)
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Talde fokalak
• Zaintzaileak: 2021eko ekainak 7 - 15 parte-hartzaile.
•  Zerbitzu-emaileak: 2021eko ekainak 9 - 15 parte-hartzaile.
•  Belaunaldiarteko taldea: 2021eko ekainak 24 - 14 parte-hartzaile.
•  Adineko pentsiodunen taldea: 2021eko urriak 29 - 13 parte-hartzaile.
•  Arrontegi 80 urtetik gorakoak: 2021eko urriak 21 - 10 parte-hartzaile.
•  Burtzeña 80 urtetik gorakoak: 2021eko urriak 21 - 10 parte-hartzaile.
•  Bizilagunen Elkarteak: 2021eko azaroak 4 - 10 parte-hartzaile.

• Herritarren topaketa
Udalerriko 42 adineko pertsona bertaratu ziren, talde eragileko pertsonez eta laguntzaileez gain. Deialdia 
adinekoen zentro guztiei, hainbat elkarteri eta prozesu horretan parte hartu zuten pertsonei egin zitzaien.
Clara Campoamorren egin zen azaroaren 22an, eta lanaldia 9:30etik 13: 30era bitartekoa izan zen.
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NOLAKOA 
DA UDALERRIA?

Barakaldo udalerria Bilbo Handia eskualdean dago, Ezkerraldean. Iparraldean, Sestaorekin eta 
Trapagaranekin egiten du muga; hegoaldean, Gueñesekin eta Alonsotegirekin; ekialdean, Bilborekin 
itsasadarraren bitartez eta Erandiorekin; eta, mendebaldean, Galdamesekin eta Gueñesekin. 

Topografian, mendi txikiak nabarmentzen dira, hala nola Argalario (513 m), Arroletza (456 m), Haitz Zuriak 
(462 m), Apuko (560 m) eta Burtzako (443 m). Eta hiru ibai igarotzen dira udalerritik: Castaños ibaia, 
Galindorekin bat egiten du; Kadagua, Bilborekin muga egiten du eta erribera itsasoratzen da Burtzeñana; 
eta Nerbioi, erriberan.

Barakaldok 25,03 km karratuko hedadura du eta 98.497 biztanle (EUSTAT 2019), hau da, kilometro karratuko 
3947,36 biztanleko dentsitatea du. Udalerria  9 barrutitan banatzen da: 

        

Egitura demografikoa 
Biztanleriaren banaketa eta bilakaera 
Jarraian dauden taulek Barakaldoko biztanleriaren azken urteetako bilakaera erakusten dute, bai zenbaki 
absolutuetan, bai sexuaren eta adinaren arabera bereizita. Datuon azterketak aukera ematen dute 
bilakaera-ereduak eta etorkizuneko joerak ezartzeko.

• 01. Barrutia -Erdialdea                                                                  

•  02. Barrutia -Desertu - Urban Galindo

•  03. Barrutia - Arrontegi 

•  04. Barrutia -Bagatza-Santa Teresa-Beurko 

•  05. Barrutia -Done Bikendi 

•  06. Barrutia -Arteagabeitia- Zuazo 

•  07. Barrutia - Errekaortu - Errekatxo - Kareaga 

• 08. Barrutia - Lutxana - Burtzeña - Kastrexana

•  09. Barrutia - Gurutzeta

BARAKALDOko BARRUTIAK
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2001 2021
GIZONAK (%) EMAKUMEAK(%) GIZONAK (%) EMAKUMEAK(%)

0-19 7,83 7,64 8,92 8,42
20-64 32,29 31,77 29,14 29,81
>= 65 8,69 11,77 9,89 13,82

GUZTIRA 48,81 51,18 47,95 52,05

2001 2011 2021
GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK

0 - 19 7694 7507 7670 7308 8804 8309
20 - 64 31720 31206 32159 31636 28767 29435
>= 65 8541 11564 8506 12347 9765 13649

GUZTIRA 98232 99626 98729

BIZTANLERIAREN BILAKAERA 2001-2021

BIZTANLERIAREN BILAKAERA 2001-2021

GIZONAK

GIZONAK GIZONAK

GIZONAK GIZONAKEMAKUMEAK

EMAKUMEAK EMAKUMEAK

EMAKUMEAK EMAKUMEAK
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Ikus daitekeenez, Barakaldok 98729 biztanle ditu.
Biztanleriaren aldakuntza adin-taldeen arabera aztertuz gero, ikus dezakegu 0-19 urteko eta 65 urtetik 
gorako adin-tarteak pixka bat hazi direla, eta 20-64 urteko adin-tartea, berriz, murriztu egin dela.

Gizonak Emakumeak GUZTIRA
Kop. % Kop. % Kop. %

0-4 2176 2,15 1993 1,97 4169 4,13
5-9 2465 2,44 2392 2,37 4857 4,81

10-14 2237 2,21 2147 2,13 4384 4,34
15-19 2008 1,99 1885 1,87 3893 3,85
20-24 1849 1,83 1859 1,84 3708 3,67
25-29 2188 2,17 2126 2,1 4314 4,27
30-34 2783 2,75 2900 2,87 5683 5,63
35-39 3844 3,81 3783 3,74 7627 7,55
40-44 4835 4,79 4659 4,61 9494 9,4
45-49 4158 4,12 3974 3,93 8132 8,05
50-54 3824 3,79 3803 3,76 7627 7,55
55-59 3522 3,49 3705 3,67 7227 7,15
60-64 3308 3,27 3602 3,57 6910 6,84
65-69 2816 2,79 3126 3,09 5942 5,88
70-74 2345 2,32 2828 2,8 5173 5,12
75-79 1604 1,59 2222 2,2 3826 3,79
80-84 1358 1,34 2299 2,28 3657 3,62
85-89 1014 1 1869 1,85 2883 2,85
90-94 348 0,34 855 0,85 1203 1,19
95-99 70 0,07 222 0,22 292 0,29

100-104 1 0 17 0,02 18 0,02
105-109 0 0 3 0 3 0

110+ 0 0 0 0 0 0
GUZTIRA 48753 48,26  51,74 101022 100

BIZTANLERIA GENERO ETA ADINAREN ARABERA (2020)

Gizonak

Emakumeak
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Barakaldoko Udaleko Open Dataren atarian argitaratutako datuek biztanleriaren banaketa erakusten dute 
adinaren arabera. Azterketak erakusten du 2021eko urtarrilaren 1ean biztanleriaren % 22,76k zituela 65 urte 
edo gehiago. Talde horretatik % 35,03k 80 urte baino gehiago zituen.

2027rako aurreikusita dagoen barrutiaren araberako biztanleriaren bilakaera aztertuta, ikus daiteke soilik 
Desertu-Urbanek, Lutxana-Burtzeñak eta Errekaortu-Errekatxo-Kareagak dutela bilakaera positiboa, eta 
hazkundea % 4 eta % 8,4 artekoa da.

BIZTANLERIAREN BILAKAERA 2017-2027 (%)
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BIZTANLERIA BARRUTIEN ARABERA (2020)
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Biztanleria	barrutien	arabera	(2020)

GIZONAK EMAKUMEAK

BARRUTIA GUZTIRA % GIZONAK EMAKUMEAK

ZABALLA                                                  7403 7,3 3434 3969
DESERTU-URBAN GALINDO 15205 14,9 7471 7734
ARRONTEGI 7472 7,4 3528 3944
BAGATZA-SANTA TERESA-BEURKO 11029 10,9 5175 5854
DONE BIKENDI 14966 14,7 7146 7820
ARTEAGABEITIA-ZUAZO 14164 13,9 6816 7348
ERREKAORTU-ERREKATXO-KAREAGA 9101 9,0 4571 4530
LUTXANA-BURTZEÑA-KASTREXANA 9941 9,8 4944 4997
GURUTZETA 12373 12,2 5964 6409
GUZTIRA 101654 100,0 49049 52605
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2000 2005 2010 2015 2018

Jaiotzak 643 734 1056 867 736
Heriotzak 899 961 957 1093 1092

Hazkunde begetatiboa -256 -227 99 -226 -356

Mugimendu naturalaren bilakaera eta 
biztanleriaren zahartzea
Biztanleriaren mugimendu naturala 
Barakaldok hazkunde begetatibo negatiboa du, hau da, heriotza kopurua jaiotza kopurua baino altuagoa 
da, eta horrek biztanleria pixkanaka zahartzea dakar.

Biztanleriaren piramideak 2020ko abenduaren 31ko banaketa erakusten du. Bertan ikus daiteke 
biztanleriaren gehiengoa 35 eta 64 urte artean dagoela, eta oinarria, biztanleria gazteenaren multzoa, 
estuagoa dela. Horrek biztanleriaren pixkanakako zahartzea adierazten du. 



Adinekoekiko lagunkoitasunaren diagnostikoa  Barakaldo Lagunkoia

17

Biztanleriaren zahartzea eta gehiegizko zahartzea3  
Barakaldoko Behar Sozialen Maparen datuen arabera4 ,udalerriak % 22,7ko zahartze-tasa5 du eta % 
11,9ko gehiegizko zahartze-tasa. Hala, 15 eta 29 urte bitarteko biztanleen kopurua baxua denez (% 11,5), 
Barakaldoko biztanleria berreskuratzeko gaitasuna mugatuta egongo da.

(3) Barakaldoko aldagai sozialen geoerrefrentziazko diagNostikotik ateratako datuak. Hemen eskuragarri: https://cutt.ly/sGxPjIQ
(4) Eskuragarrihemen: https://cutt.ly/fGxPvXk
(5) Zahartze-tasa biztanleria osoaren gainean 64 urtetik gorako pertsonek duten proportzioa da. Gehiegizko zahartzearen tasak erreferentzia egiten 

die 65 urtetik gorakoen kolektibo barruan den pertsonarik helduenen proportzioari.

ZAHARTZE-TASA (%)
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Zahartze-tasa	(%)

2017 2027

2017 2027

ERREKAORTU-ERREKATXO-KAREAGA 16,64 18,8
DESERTU-URBAN GALINDO 17,36 21,3
LUTXANA-BURTZEÑA-KASTREXANA 21,24 23,8
ERDIALDEA 23,5 28,5
GURUTZETA 24,79 30,7
ARTEAGABEITIA-ZUAZO 24,87 29,4
ARRONTEGI 24,97 27,3
DONE BIKENDI 25,36 27,3
BAGATZA-SANTA TERESA-BEURKO 25,37 28,1
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Taulak 2017ko zahartze-tasa eta 2017rako aurreikuspenak erakusten ditu. Datu horien arabera, Gurutzetak 
izango du zahartze-tasarik altuena eta Errekaortu-Kareagak baxuena. 

Gehiegizko zahartzeari dagokionez, Arteagabeitia eta Gurutzeta dira tasarik altuena duten barrutiak, % 15,6 
eta % 15,4 hurrenez hurren. Desertu-Urbanek eta Errekaortu-Errekatxo-Kareagak, aldiz, % 9,8 eta % 9,7ko 
tasa dute soilik. 

GAINZAHARTZE-TASA (%)
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Gainzahartze-tasa	(%)

2017 2027

2017 2027

ERREKAORTU-ERREKATXO-KAREAGA 7,59 9,7
DESERTU-URBAN GALINDO 9,11 9,8
LUTXANA-BURTZEÑA-KASTREXSANA 9,87 12,7
ERDIALDEA 12,78 13,6
GURUTZETA 12,17 15,4
ARTEAGABEITIA-ZUAZO 11,51 15,6
ARRONTEGI 14,42 14,6
DONE BIKENDI 15,04 14,4
BAGATZA-SANTA TERESA-BEURKO 14,29 14,6
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ZAHARTZEAREN FEMINIZAZIOA  (%)

GAINZAHARTZEAREN FEMINIZAZIOA (%)
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Gainzahartzearen	feminizazioa	(%)

2017 2027

2017 2027

ERREKAORTU-ERREKATXO-KAREAGA 55,4 55,4
DESERTU-URBAN GALINDO 58,4 55,9
LUTXANA-BURTZEÑA-KASTREXANA 56 56,6
ERDIALDEA 60,9 58,3
GURUTZETA 56,7 57
ARTEAGABEITIA-ZUAZO 57,3 56,9
ARRONTEGI 59,3 58,8
DONE BIKENDI 60 58
BAGATZA-SANTA TERESA-BEURKO 59,8 57,7

2017 2027

ERREKAORTU-ERREKATXO-KAREAGA 59,7 58,4
DESERTU-URBAN GALINDO 62,9 60,3
LUTXANA-BURTZEÑA-KASTREXANA 60,4 59,1
ERDIALDEA 65,2 63,3
GURUTZETA 60,8 59,5
ARTEAGABEITIA-ZUAZO 61,9 60,2
ARRONTEGI 63 63,9
DONE BIKENDI 64,9 63
BAGATZA-SANTA TERESA-BEURKO 64,4 62,9
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Zahartze- eta gehiegizko zahartze-datuak genero-ikuspegitik aztertzen baditugu, ikus dezakegu feminizazioa 
ezaugarri orokorra dela. Emakumeen ehunekoa gizonena baino altuagoa da bai daturik berrienetan (2017), 
bai etorkizuneko aurreikuspenetan. Arrontegin, esaterako, 65 urtetik gorako biztanleen bi herenera helduko 
da. 

Biztanleriaren jatorria

2005 2010 2015 2019

ABS % ABS % ABS % ABS %
Guztizkoa EAE 60324 63,01 62406 62,99 64453 65,13 64701 65,69

Beste probintzia 
batzuk 32843 34,31 29757 30,04 26759 27,04 24100 24,47

Atzerritarra 2565 2,68 6911 6,98 7752 7,83 9696 9,84
Guztira 95732 100 99074 100 98964 100 98497 100

 14,72

4,36

8,72
37,59

11,42 7,36

Ekialdeko Europa
Europako gainerakoak
Magrebeko herrialdeak
Afrikako gainerako lurraldeak
Hego Amerika
Amerikako gainerako lurraldeak
Asia eta Ozeania

ETORKINEEN JATORRIA (%) (2019)

2000 2005 2010 2015 2019
Kanpoko migrazio-saldoa -252 -15 -24 -190 601
Barneko migrazio-saldoa -304 502 632 10 316

Guztira -556 487 608 -180 917

Barakaldok migrazio-saldo positiboa du, bai barnekoa (autonomia erkidegoaren barruan), bai kanpokoa. Datu 
hori aldatu egin da 2000tik, gehiago baitziren emigratu egiten zuten biztanleak udalerrira heltzen zirenak 
baino.  
Immigranteen jatorriari dagokionez, grafikoan ikus daiteke % 37,59 Hego Amerikatik datorrela, % 15,83 
Magrebeko herrialdeetatik, % 14,72 Europa Ekialdetik eta soilik % 4,36 Europako beste herrialdeetatik.
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Bizikidetza-unitateak

Barakaldoko Behar Sozialen Maparen arabera, azken urteetan, gutxitu egin da familia-unitate txikien kopurua. 
Egun, guztizko 41.891 unitatetatik % 26,4 pertsona bakar batek osatzen du eta % 31,8 bik.
Zahartze-tasa altuena duten barrutietan daude adineko pertsonek soilik osatzen dituzten bizikidetza-unitate 
gehien. Arrontegin, Bagatza-Santa Teresa-Beurkon edo Done Bikendin, esaterako, 75 urtetik gorako pertsonek 
osatutako unitateen kopurua % 13,8 baino altuagoa da.

BIZIKIDETZA-UNITATEAK

ETORKINEEN JATORRIA (%) (2019)

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Unidades	 de	convivencia

2017

ERREKAORTU-ERREKATXO-KAREAGA 3558
DESERTU-URBAN GALINDO 5981
LUTXANA-BURTZEÑA-KASTREXANA 4014
ERDIALDEA 3196
GURUTZETA 5230
ARTEAGABEITIA-ZUAZO 5938
ARRONTEGI 3155
DONE BIKENDI 6166
BAGATZA-SANTA TERESA-BEURKO 4653
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Egitura ekoNomikoa
Jarduera ekonomikoa sektoreka
Jarraian, jarduera-sektoreek Barakaldon, Bizkaian eta Euskadin duten pisuari buruzko datuak aurkezten dira 
( % -tan). 2000. urtetik aurrerako bilakaera aztertuz gero, zerbitzuen sektorearen hazkundea ikus daiteke; 
izan ere, Barakaldoren kasuan, 2000. urtean % 68,4 izatetik 2017an % 80 baino gehiago izatera igaro da, 
Euskadiko eta Bizkaiko datuen aurretik.

Industriaren eta energiaren sektoreak pisua galdu du, baita eraikuntzaren sektoreak ere, 2005ean % 24,3 eta 
2017an % 8,7.

Lehen sektorea oso txikia zen 2000. urtean ( % 0.1), eta urteekin desagertu egin da Barakaldon.
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NEKAZARITZA, 
ABELTZAINTZA 
ETA ARRANTZA

1,4 1 0,1 0,9 0,7 0 0,7 0,7 0 1 0,9 0

INDUSTRIA ETA 
ENERGIA 32,1 27 12,8 30,2 25,1 10,2 25,1 20,6 7,6 24,2 19,3 7,8

ERAIKUNTZA 7 7,6 18,6 9,3 10,1 24,3 8,4 8,7 8,3 5,7 5,9 8,7

ZERBITZUAK 59,6 64,4 68,4 59,6 64,1 65,4 65,8 70,1 84 69,1 73,8 83,5

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 
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E.A.E.	 NEKAZARITZA,	 ABELTZAINTZA	 ETA	ARRANTZA

Bizkaia	NEKAZARITZA,	 ABELTZAINTZA	 ETA	ARRANTZA

Barakaldo	NEKAZARITZA,	ABELTZAINTZA	 ETA	ARRANTZA
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ERAIKUNTZA

INDUSTRIA ETA ENERGIA
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ZERBITZUAK
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E.A.E.	 ZERBITZUAK Bizkaia	ZERBITZUAK Barakaldo	ZERBITZUAK

Barakaldon zerbitzuen sektorea da, alde handiarekin, garrantzitsuena. Taula honetan ikus daitezke 
zerbitzuen sektorean sartutako jarduerak eta udalerrian, probintzian eta autonomia-erkidegoan duten 
pisua.
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ZERBITZUAK 65,8 70,1 84 69 73,9 81,7 69,1 73,8 83,5

-Merkataritza, Ostalaritza 
eta Garraioa 19,3 20,2 21,5 20,3 21,6 19,9 20,9 22 20,5

-Herri Administrazioa, Hezkuntza, 
Osasuna eta Gizarte Zerbitzuak 16,7 16,2 28,4 17,4 16,9 32 16,7 16,2 31,5

-Gainerako zerbitzuak 29,9 33,7 34,1 31,3 35,4 29,8 31,5 35,7 31,5

Hala, Barakaldon merkataritza, ostalaritza eta garraioa sektoreko jardueraren % 20,5 izan ziren 2017an, 
Bizkaian eta Euskadin baino pixka bat gutxiago.

Aitzitik, Administrazio Publikoarekin, Hezkuntzarekin, Osasunarekin eta Gizarte Zerbitzuekin lotutako 
jarduerak sektorearen % 31,5 dira, Euskadiko eta Bizkaiko datuen oso aurretik.
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BARAKALDOKO BATEZ BESTEKO FAMILIA-ERRENTA
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Euskadiko	A.E.	errenta	guztira Bizkaia	errenta	 guztira

Barakaldo	errenta	guztira

Per capita barne produktu gordina

2000 2005 2010 2015 2017

Euskadiko A.E.
Uneko prezioak (euroak) 20226 27363 30655 31528 33835

Indize (E.A.E.=100) 100 100 100 100 100

Bizkaia
Uneko prezioak (euroak) 18620 25802 29582 30378 32791

Indize (E.A.E.=100) 92 94 97 96 97

Barakaldo
Uneko prezioak (euroak) 18620 25802 29582 30378 32791

Indize (E.A.E.=100) 59 78 71 80 74

Taulan jasotako datuetan ikus daitekeenez, Barakaldok biztanleko BPG Bizkaikoa eta Euskadikoa baino 
askoz txikiagoa du.

Barakaldoko batez besteko familia-errenta
Hurrengo grafikoak 2001-2017 aldiko batez besteko familia-errentaren bilakaera erakusten du, eta Bizkaiko 
lurralde historikoarekin eta Euskadirekin alderatzen du.

Grafikoan ikus daitekeenez, Barakaldoko batez besteko familia-errenta handituz joan da urteetan zehar, 
Bizkaiko eta Euskadiko joerari jarraituz, nahiz eta zenbateko horiek bereak baino askoz txikiagoak izan.

Datuak sexuaren arabera aztertzean ikusten da hiru kasuetan (Euskadi, Bizkaia eta Barakaldo) emakumeek 
askoz errenta baxuagoak dituztela gizonek baino.
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RENTA FAMILIAR MEDIA DE BARAKALDO (POR SEXO)

BANAKAKO ERRENTAREN ALDERAKETA (2015) 
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Banakako	errentaren	alderaketa	(2015)

Barakaldoko errenta indibiduala Bizkaian eta EAEn jasotakoaren azpitik dago. Hala ere, Ezkerraldeko batez 
besteko errenta indibiduala baino zertxobait handiagoa da.

(en miles de €)
Barakaldo 16.766

Bizkaia 19.589
E.A.E. 19.968

Ezkerraldea 16.612
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BANAKAKO ERRENTA BARRUTIKA (2015)
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Banakako	errenta	barrutika	(2015)

Barrutika, Done Bikendik du errenta indibidual handiena. Barruti hau, Errekaortu-Errekatxo-Kareaga, 
Desertu-Urban, Bagatza-Santa Teresa-Beurko eta Erdialdearekin batera, Barakaldoko batez bestekoaren 
gainetik dago.

(mila eurotan)
LUTXANA-BURTZEÑA-KASTREXANA 14.951

ARRONTEGI 15.068
GURUTZETA 15.907

ARTEAGABEITIA-ZUAZO 16.217
ERREKAORTU-ERREKATXO-KAREAGA 16.911

DESERTU-URBAN GALINDO 17.007
BAGATZA-SANTA TERESA-BEURKO 17.240

ERDIALDEA 17.673
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Alderdi orokorrak: Nola ikusten dute Barakaldoko biztanleek udalerria?  

Jarraian, Barakaldoko lagunkoitasunaren diagnostikoaren datuak eta ondorio nagusiak aurkeztuko ditugu. 

Informazioa OMEk lagunkoitasuna lantzeko proposatzen dituen 8 arlo tematikotan banatu dugu:

• Aire zabaleko parkeak eta eraikinak.

•  Garraioa.

•  Etxebizitza.

•  Parte-hartzea eta ehundura soziala.

•  Herritarren parte-hartzea eta enplegua.

•  Errespetua eta gizarteratzea.

•  Komunikazioa eta informazioa. 

•  Gizarte Zerbitzuak eta Osasun Zerbitzuak.

Informazio hori diagnostikoa egiteko bildutako datu kuantitatiboetan (galdetegiak) eta datu kualitatiboetan 
(eztabaida-taldeak eta herritarren topaketa) oinarrituta dago eta ikuspegi orokorra ematen du eta 
hobekuntzarik eta gabeziarik nabarmenenak aipatzen ditu, Ekintza Plana hurrengo fasean egin ahal izateko.

Barakaldo deskribatzean gehien baloratu dituzten alderdiak dira udalerri atsegina eta garbia dela. 
Biztanleen erdiak baino gehiagok (% 57,8) uste du Barakaldo udalerri nahiko edo oso atsegina dela. %25ak 
zarata gutxi edo ezer ere ez dagoela uste du eta % 44k nahiko edo oso garbia dela. 

Bestalde, % 43,8k iritzi du bizitzeko gutxi edo batere merkea ez den udalerria dela.  

LAGUNKOITASUNAREN
DIAGNOSTIKOA
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NOLAKOA DA UDALERRIA? 
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1. Alorra: 
AIRE ZABALEKO EREMUAK     
ETA ERAIKINAK
AIRE ZABALEKO PARKEAK ETA EREMUAK UDALERRIAN

	Nolakoak dira Barakaldoko parkeak eta lorategiak?
Barakaldoko lurzoruaren % 13 zen parke, lorategi eta berdeguneentzat6, 7EAEko batezbestekoaren 
azpitik, % 19,97 baita. Horrek esan nahi du biztanleko 7,35m2 daudela, EAEko batezbestekoa baino 
dezente gutxiago, 36,59 m2/biztanleko8. 
Gainera, udalerriko lurzoruaren % 1,73 babes berezikoa da9. 

	Nola baloratzen dituzte herritarrek udalerriko parkeak eta aire zabaleko 
eremuak? 
Parkeei eta lorategiei dagokienez, inkesta diagnostikoak erakusten du balorazio baxuena jaso 
duten alderdiak honako hauek direla (batezbesteko puntuazioa 1etik 5era, 1 oso negatiboa eta 5 
oso positiboa): ibaien eta erriberen zaintza (2,35), estalitako eremuak (2,44), ibaien eta erriberen 
hornikuntza (2,63), bideen eta mendiko bideen seinaleztapena (2,80). Balorazio onena jaso duten 
alderdiak dira kokalekua (3,52) eta zaintza (3,40). 
Alderdi bakoitza sakonago aztertuz, ikus daiteke % 45,9 nahiko edo oso ados dagoela nahiko 
parke eta aire zabaleko eremu daudela dioen baieztapenarekin. Halaber, % 50,3k uste du nahiko 
edo oso ondo zainduta daudela eta % 56,5ek nahiko edo oso ondo kokatuta. Eremuen banaketari 
dagokionez, % 42,4k uste du nahiko edo ondo banatuta daudela eta % 35,2k iritzi du mugikortasun 
mota guztientzako nahiko edo oso egokituta daudela. 
Galdetegiari erantzun zioten pertsonen % 51k adierazi zuen nahiko edo oso maiz erabiltzen dituela 
eremu horiek.
Baloraziorik okerrena jaso duten alderdien artean, estalitako eremuak nabarmendu behar ditugu. 
% 57,3k dio gutxi edo bat ere ez dagoela. Parkeen eta aisialdi-eremuen zaintza positiboki baloratu 
duten arren, ez da gauza bera gertatzen erriberekin eta ibaiekin eta bideekin eta mendiko bideekin. 
Azken horiek ez daude batere edo nahiko garbi eta seinaleztatuta elkarrizketatutako pertsonen % 
38,2rentzat, eta % 56,3k uste du ibaiak eta erriberak batere edo gutxi zainduta eta aprobetxatuta 
daudela. 
Hornikuntzari dagokionez, % 47,5ek dio batere edo gutxi hornituta daudela eta % 23,7k ez dutela 
nahikoa argirik. 
Eginiko talde fokalek adierazi dute eremu horien irisgarritasuna hobetu behar dela, baita 
lagunkoitasuna ere. Komun publikoak, egokitutako hiri-altzariak, bide irisgarriak, zaindutakoak eta 
seguruak... Berrikusi eta hobetu behar dira. Eremu irekietara heltzea sustatzeko motibagarriak izan 
behar dutela ere aipatu dute.
Ildo horretan, herritarren topaketan parkeak dinamizatzeaz eta periferikoenei jarduerak eramateaz 
hitz egin zen. Beste esku-hartze batzuk ere oso beharrezkotzat jo ziren, hala nola bidezidorren eta 
ibilbideen seinaleztapena hobetzea, argiztapena hobetzea eta estalitako eremuen kopurua handitzea.

(6)  Datuak Udalmapen arabera
(7)  Garapenen Hiri Behatokiaren datuen arabera (Garapen Agentzien Euskal Elkartea).
(8)  Garapenen Hiri Behatokiaren datuen arabera (Garapen Agentzien Euskal Elkartea).
(9)  Garapenen Hiri Behatokiaren datuen arabera (Garapen Agentzien Euskal Elkartea).
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1.	Nahikoak	daude?

2.	Ondo	zainduta	daude?

3.	Kokapen	ona	dute?

4.	Ondo	hornituta	daude	(komun	publikoak,	bankuak,	…

5.	Maiz	joaten	zara?

6.	Argiztapen	nahikoa	dute?

7.	Espazioa	ondo	banatuta	dute?

8.	Parkeak	mugikortasun	guztietarako	egokituta	daude?

9.	Ibaiak	eta	erriberak	ondo	zainduta	eta	aprobetxatuta	…

10.	Eremu	estalirik	badu?

11.	Bideen	eta	mendiko	bideak	garbi	eta	seinaleztatuta	…

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko

UDALERRIKO AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA PARKEAK
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Laburpen-taula

1. Alorra: 
AIRE ZABALEKO PARKEAK ETA ERAIKINAK_ AIRE ZABALEKO PARKEAK ETA EREMUAK

• Espazioen dinamizazioa, zentralizatu gabeko edo mugitzen diren aire zabaleko ekitaldiak egitea, 
periferietako auzoetara eramateko.

• Udal-webgunean ibilbideen eta mendiko bideen informazioa txertatzea. 
• Mendiko bideetako eta ibilbideetako seinaleztapena hobetzea.
• Garbitzeko egun bat antolatzea boluntarioekin, bi helbururekin: garbitzea eta jendearekin 
jarduerak egitea.

• Estalitako eremuak haurrentzat pentsatuta daude gehienbat. Adineko pertsonen gune jakin batzuk 
estaltzea eta belaunaldiarteko estalitako eremu balioaniztunak sortzea.  

• Komun publikoak jartzea, inklusiboak eta berez garbitzen direnak. 
• Eremuetako hiri-altzariak hobetzea eta komunikazioa eta harremanak errazteko moduan jartzea.
• Ekipamenduak hobetzea (gimnasia egiteko tresnak...), auzoen arteko oreka bilatuz.
• Argiztapena hobetzea, behar gehien duten eremuei eta argitasun jasangarriari lehentasuna 
emanez.

• Zerbitzu publiko inklusibo gehiago izatea. Aldagela inklusiboak (Bartzelona).
• Auzo degradatuetan parkeak eraikitzea.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

	2 Bideen eta mendiko bideen garbitasuna, seinaleztapena eta irisgarritasuna hobetu litezke. 
	2  Ibaiak eta erriberak ez daude behar bezala zainduta ezta hornituta ere.
	2  Estalitako eremuak falta dira. 
	2  Aire zabaleko parkeek eta eremuek ez dute batere edo ia ekipamendurik. 
	2  Garbitasuna falta dute.
	2  Gauetan zaintza behar da bandalismoa eta portaera okerrak saihesteko.
	2  Ez dute argitasun nahikorik.
	2  Periferiako auzoak ez daude hain zainduta: parkeak ez dira hain irisgarriak, ekipamendu 

gutxiago dituzte edo banaketa ez dago orekatuta, zikinkeria...

	3 Aire zabaleko parke eta eremu nahikoa daude, eta nahiko edo oso ondo zainduta, kokatuta eta 
banatuta daude.
	3  Mugikortasun guztietarako nahiko edo oso egokituta daude. 
	3  Maiz joaten da jendea hara.
	3  Usoak lan oso ona egin du.
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1. Alorra: 
AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA ERAIKINAK - ESPALOIAK ETA KALEAK

UDALERRIKO ESPALOIAK ETA KALEAK

	Nola baloratzen dituzte Barakaldoko herritarrek udalerriko kaleak eta 
espaloiak?

 Barakaldoko espaloiek eta kaleek batezbestekoaren azpitik dagoen balorazioa jaso dute zaintzari, 
irisgarritasunari eta lurzoru irristagaitzari dagokionez. Hiru pertsonatik batek uste du gutxi edo 
batere zainduak ez daudela eta erdiak baino gehiagok uste du lurzoru irristagaitz gutxi edo batere 
ez duela. Beste alderdi batzuek balorazio positiboa jaso dute, hala nola bankuek (% 51,6k oso 
balorazio positiboa eman die), oinezkoentzako eremuek, estolderiaren funtzionamenduak eta 
zebra-bideen ikusgarritasunak.

 Talde fokalek eta heritarren topaketan parte hartu dutenek kezka adierazi dute parkeetan eta 
espaloietan patineteen eta bizikleten zirkulazioak duen arriskuarengatik, baita bide publikoetan 
txakurrak izateagatik eta garbitasunagatik ere. 

 Arrontegi auzoko irisgarritasuna txarra dela ere nabarmendu dute eta eremuan ekipamenduen 
banaketa ez dagoela orekatuta, esaterako, bankuena. Eremu batzuen (Arrontegi mendia, 
frontoiaren ingurua...) zaintza eta mantenu eskasa dela ere azaldu dute, eta, ondorioz, alferrik 
galdu edo gutxi erabiltzen direla. 

 Adierazi duten beste alderdi negatibo bat da auzoa zikina dagoela; alde batetik, zakurren 
zikinkeriarengatik, eta bestetik, garbiketa faltarengatik. Gainera, iritzi dute periferiako auzoak 
are hondatuago daudela eta horrek, besteak beste, irisgarritasun, mugikortasun eta isolamendu 
arazoak sortzen dituela. Gainera, osasun-zentroetara iristeko arazoak daudela uste dute. Burtzeña 
auzoak zehazki, abandonu sentsazioa du, uste baitute irisgarritasun-arazoak dituztela eta hiri-
altzarietan eta ekipamenduetan gabeziak dituztela.  Aisialdirako eta denbora librerako eremu 
gehiago behar direla ere uste dute.
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1.	Ondo	zainduta	daude?

2.	Irisgarriak	dira	(maila	aldaketarik	 gabe,	
beheragunea	dute,	nahikoa	espaziorekin)?

3.	Atseden	hartu	ahal	izateko	bankurik	edo	lekurik	
badago?

4.	Oinezkoentzako	gunerik	badago?

5.	Irristatzeen	aurkako	zoladurarik	badu?

6.	Zebra-bideen	 ikusgarritasuna	bermatzen	dute?

7.	Estolderiak	ondo	funtzionatzen	du?

UDALERRIKO	ESPALOIAK	ETA	KALEAK

% 8,0 

% 8,4 

% 2,2 

% 6,1 

%	21,2

% 5,1 

% 4,3 

% 27,3 

% 25,0 

% 16,4 

% 25,4 

% 31,6 

% 23,1 

% 13,1 

%	36,5

% 31,6 

% 29,8 

% 32,7 

% 34,5 

%	32,9

% 34,2 

% 25,3 

% 31,1 

% 40,2 

% 28,4 

% 10,8 

% 33,3 

% 41,9 

%	2,9

% 3,8 

%	11,4

% 7,5 

% 1,9 

% 5,5 

% 6,4 

% 0 % 10 %	20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

1.	Ondo	zainduta	daude?

2.	Irisgarriak	dira	(maila	aldaketarik	gabe,	beheragunea	 dute,	nahikoa	espaziorekin)?

3.	Atseden	hartu	ahal	izateko	bankurik	edo	lekurik	badago?

4.	Oinezkoentzako	gunerik	badago?

5.	Irristatzeen	aurkako	zoladurarik	badu?

6.	Zebra-bideen	ikusgarritasuna	bermatzen	dute?

7.	Estolderiak	ondo	funtzionatzen	du?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko

UDALERRIKO ESPALOIAK ETA KALEAK
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Laburpen-taula

Alorra 1: 
AIRE ZABALEKO PARKEAK ETA ERAIKINAK _ ESPALOIAK ETA KALEAK

• Irisgarritasuna hobetzea eta muga arkitektonikoak kentzea, bai kaleetan, bai eraikin publikoetan 
(eta pribatuetan, tabernetan, farmazietan, komertzioetan…)

• Espaloietan terrazak, dendetako salmahaiak eta abar jartzea erregulatu eta kontrolatzea. 
• Irisgarritasunaren mapa egitea, puntu beltzak adieraziz (muga arkitektonikoak), kentzen joan eta 
bide alternatiboak jartzeko.

• Txakurren kakek herritarrengan duten eraginaren inguruko kontzientziazio-kanpaina egitea.
• Ibilbideak batzea eta urrunen dauden auzoak lotzea.
• Osasun-zentroetarako sarbideak berritzea eta irisgarriak egitea.
• Kultur-etxeak auzotarren erabilerarako uztea: eremu zentralizatuak, elkarteek eta taldeek 
erabiltzeko, etab.

• Badauden eta itxita dauden eremuak gaitzea. Horretarako, beharrezko kudeaketa eta baliabideak 
zein diren pentsatzea eta baliabideen mapa egitea, pertsona guztiengana nola heldu pentsatzea.

• Teilapeak jartzea osasun-zentroen irteeran.
• Zerbitzu publikoen eta horien sarbideen mapa egitea.
• Auzo periferikoak kontuan hartzea

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

	2 Zaintza, irisgarritasuna eta lurzoru irristagaitza ez dira nahikoak kaleetan eta espaloietan.
	2  Terrazek hartzen duten lekua gaizki kudeatuta dago, ez dago mugikortasunik gurpildun aulkian 

edo orgarekin doazenentzat.  
	2  Kaleak zikin daude, txakurren kakarengatik.
	2  Periferiako auzoak ez dira hain irisgarriak eta, ondorioz, isolamendu-egoerak sortzen dira.
	2  Osasun-zentroetara iristeko zailtasunak daude.
	2  Auzo batzuek biltzeko toki eskasak dituzte (liburutegiak, adinekoen zentroak...).
	2  Oinezkoentzako gune gutxi.
	2

	3  Balorazioa positiboa jaso dute bankuek, oinezkoentzako eremuek, estolderiaren 
funtzionamenduak eta zebra-bideen ikusgarritasunak.
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UDALERRIKO TRAFIKOA ETA SEINALEAK

1. Alorra: 
AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA ERAIKINAK - TRAFIKOA ETA SEINALEAK

UDALERRIKO TRAFIKOA ETA SEINALEAK

	Nolakoak dira Barakaldoko trafikoa eta seinaleak?10

 Trafiko-istripuei dagokienez, 2019an 3,5 hauteman zituzten 10.000 biztanleko, eskualdean (6,17) 
eta EAEn (7,28) hauteman zituztenak baino nabarmen gutxiago. 10.000 biztanleko harrapatutako 
pertsonen tasa 3,75era igo zen; eskualdean izandakoak baino gutxiago (3,80).

	Nola baloratzen dituzte Barakaldoko herritarrek trafikoa eta 
seinaleak? 

 Soilik semaforoen iraupena baloratu dute batezbestekoaren gainetik. Barakaldoko trafikoaren 
eta seinaleen inguruko gainerako alderdiek balorazio negatiboa jaso dute. Patinen eta bizikleten 
kontrol-falta da baloraziorik okerrena jaso duen alderdia; % 75ek uste du gutxi edo batere 
erregulatua ez dagoela. 

 Herritarren topaketan seinaleztapena hobetzeko eta bidetik joateko abiadura erregulatzeko 
beharra aipatu zen, bai eta irisgarritasuna hobetzeko beharra ere, semaforoetan soinu-gailuak 
jarriz.

(10)   Datuak UDALMAPen arabera
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1.	Errespetatzen	al	dira	 trafiko	seinaleak?

2.	Oinezkoek	bidea	gurutzatzeko	nahikoa	
denbora	ematen	dute	semaforoek?

3.	Ibilgailuak	abiadura	egokian	 ibiltzen	
dira?

4.	Ikusmen	desgaitasuna	duten	
pertsonentzat	nahikoa	semaforo	daude?

5.	Espaloietan	patinak,	bizikletak	eta	
antzekoak	kontrolatzen	dira?

6.	Bidegorria	 zainduta	dago	eta	nahikoa	
tarte	du?

UDALERRIKO	TRAFIKOA	ETA	SEINALEAK
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1.	Errespetatzen	al	dira	 trafiko	seinaleak?

2.	Oinezkoek	bidea	gurutzatzeko	nahikoa	denbora	ematen	dute	
semaforoek?

3.	Ibilgailuak	abiadura	egokian	 ibiltzen	dira?

4.	Ikusmen	desgaitasuna	duten	pertsonentzat	nahikoa	semaforo	
daude?

5.	Espaloietan	patinak,	bizikletak	eta	antzekoak	kontrolatzen	dira?

6.	Bidegorria	 zainduta	dago	eta	nahikoa	tarte	du?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko

UDALERRIKO TRAFIKOA ETA SEINALEAK
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Laburpen-taula

1. Alorra: 
AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA ERAIKINAK - HERRITARREN SEGURTASUNA

• Egokitutako semaforoak jartzea.
• Bidegorriaren mantentze-lana hobetzea eta ibilbidea luzatzea, toki gehiagotara heltzeko.
• Oinezko eta txirrindularientzako sentsibilizazio-kanpaina egitea, bidegorriaren erabileraren 
inguruan. 

• Bide-heziketako kanpaina egitea oinezko eta gidarientzat.
• Denbora aztertzea, mugikortasun urriko pertsonak errazago igaro daitezen
• Patinen eta bizikleten zirkulaziorako araudia.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

	2  Ikus-entzunezko desgaitasuna duten pertsonentzako semaforoak ez dira nahikoak.
	2  Bidegorria ez dago ondo zainduta eta ez da nahikoa.
	2  Ez dira abiadura egokian ibiltzen.
	2  Ez dituzte trafiko seinaleak errespetatzen.
	2  Patinete elektrikoen eta bizikleten zirkulazioa arriskutsua da.

	3  Semaforoen iraupena positiboki baloratu dute.
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1. Alorra: 
AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA ERAIKINAK - HERRITARREN SEGURTASUNA

HERRITARREN SEGURTASUNA

	Barakaldo udalerria segurua al da?
 Garapenen datuen arabera, 2020an, Barakaldoko delituen indizea 41,01ekoa izan zen 1.000 

biztanleko, EAEko batezbestekoa baino dezente altuagoa, 33,97.
 Urte horretan bertan, 1,3 udaltzain zeuden udalerrian 1.000 biztanleko, EAEko 1,45aren azpitik. 
 Kaleen argiztapena oso lotuta dago segurtasunarekin, eta, alde horretatik, Barakaldok 85,58 

argiztapen-puntu ditu 10.000 biztanleko; Bizkaian, 91,03 daude eta EAEn11, 127,30. 

	Nola baloratzen dute Barakaldoko herritarrek udalerriko segurtasuna?
 Udalerriko herritarren segurtasunak balorazio negatiboa jaso du. Uste dute ez dagoela zaintza 

nahikorik (inkestatutako pertsonen % 59aren arabera), lapurreten arriskua dagoela eta seguruak 
ez diren eremuak daudela (erantzun zuten pertsonen erdiak adierazi zuen nahiko edo asko direla), 
eta Udaltzaingoa ez dela behar bezain ikusgarria eta hurbila (erantzun zuten pertsonen ia erdiak 
esan zuen Udaltzaingoa gutxi edo batere ikusgarria eta hurbilekoa ez zela). Batez bestekotik gora, 
udalerriaren argiztapena eta herritarrek gertakariren baten biktima izanez gero nora jo jakitea 
baino ez dute baloratu (% 58,7k esan zuen nahiko edo oso ondo zekiela nora deitu edo nora jo). 

 Herritarren topaketan kezka agertu zen zenbait eremutako segurtasun faltagatik eta etxebizitzen 
okupazioagatik. Beharrezkoa ikusten zen agente kopurua handitzea eta poliziaren hurbiltasuna 
hobetzea, baita puntu beltzak hobetzea ere.

(11) Datuak GARAPENen arabera

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 
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1.	Udalerriak	argiztapen	nahikoa	du?

2.	Behar	bezain	zaindua	dago?

3.	Lapurretak	 izateko	arriskurik	badago?

4.	Segurtasun	gabezia	 sentitzen	dudan	eremurik	badago?

5.	Jazoeraren	bat	(lapurreta,	 iruzurra...)	gertatuz	gero	
badakizu	nora	jo	edo	deitu?

6.	Udaltzaingoa	edonork	ikusteko	modukoa	eta	gertukoa	da?

HERRITARREN	SEGURTASUNA
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1.	Udalerriak	argiztapen	nahikoa	du?

2.	Behar	bezain	zaindua	dago?

3.	Lapurretak	 izateko	arriskurik	badago?

4.	Segurtasun	gabezia	 sentitzen	dudan	eremurik	badago?

5.	Jazoeraren	bat	(lapurreta,	 iruzurra...)	gertatuz	gero	badakizu	
nora	jo	edo	deitu?

6.	Udaltzaingoa	edonork	ikusteko	modukoa	eta	gertukoa	da?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko

HERRITARREN SEGURTASUNA
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Laburpen-taula

1. Alorra: 
AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA ERAIKINAK - HERRITARREN SEGURTASUNA

• Udaltzain kopurua handitzea eta herritarrekin duten hurbiltasuna hobetzea, harreman osasuntsua 
izan dadila eta tratua hobetzeko ezagutza egon dadila.

• Girotaldeei funtzio gehiago ematea, zaintza eta kontrol gehiago egin dezaten.
• Okupazioari buruzko eta horri aurre nola egin jakiteko informazio gehiago ematea, segurtasun eza 
sortzen ari baita auzoetan.

• Puntu beltzak identifikatzea.
• Oinezkoek lehentasuna duten guneak sustatzea.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

	2  Udalerria ez dute behar bezala zaintzen, lapurretak izateko arriskua dago eta seguruak ez diren 
eremuak daude. Udaltzaingoa ez da behar bezain ikusgarria eta hurbilekoa, langileak falta dira 
eta ez dute tratu onik herritarrekin.

	3 Udalerriak argiztapen ona du.
	3  Herritarrek badakite Nora jo gertakari baten biktima izanno gero. 
	3  Adinekoak seguru sentitzen dira erdiguneko eremuetan.



42

2. Alorra: 
GARRAIOA

UDALERRIKO GARRAIO PUBLIKOA

	Nolakoa da Barakaldoko garraio publikoa?
 Barakaldok 10.000 biztanleko 7,25 taxi ditu12, eta ondo konektatuta dago inguruko beste udalerriekin 

garraio publikoaren bitartez. 
 Gainera, nabarmendu behar dugu udalerrien arteko autobus lineez, metroaz eta aldirietako trenaz 

gain, 2011tik Barakaldok udalerri barruko autobus zerbitzua ere baduela, eta 3 linearen bitartez 
udalerriko auzoak lotzen ditu. 2011. urteaz geroztik, Barakaldok hiri-autobus zerbitzua du, gaur 
egun auzoak bere 3 lineen bidez lotzen dituena. 

	Nola baloratzen dute Barakaldoko herritarrek udalerriko garraio 
publikoa?

 Garraio publikoa batez bestekoaren gainetik baloratu dute, eta baloraziorik altuena langileen 
tratuak (% 69,1ek dio nahiko edo oso ona dela), metroaren zerbitzuak (% 72,2k adierazi du nahiko 
edo oso egokia dela) eta autobus-geltokiek jaso dute (% 61,5ek uste du nahiko edo oso kopuru 
egokia dela). Elkarrizketatutako pertsonen ia erdiak adierazi du trenaren prezioa eta geltokien 
kokalekua eta irisgarritasuna ez zirela batere edo nahikoa egokiak. Alderdi horien balorazioa 3ren 
azpitik dago. 

 Ia talde fokal guztiek adierazi dute garraioaren irisgarritasuna ez dela berbera eremu guztietan eta 
ez dagoela modu berean banatuta. Uste dute RENFEren irisgarritasuna txarra dela eta udalerriko 
zati altuetan ez dagoela haien artean eta erdigunearekin lotzen dituen garraio publikorik. Gainera, 
Arrontegitik uste dute lineen ibilbideen ezagutza ez dela nahikoa. 

 Hornitzaileen taldeak adierazi zuen taxia osasun-zentroetara joateko erabiltzen dutela gehienbat. 
Alde horretatik, emakumeen taldeak aipatu zuen ibilgailu kopurua eskasa dela eta prezioa altua. 

 

(12)   UDALMAP (2009)
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UDALERRIKO GARRAIO PUBLIKOA
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3.	Tren-geltokiek	 kokapen	ona	dute	eta	…

4.	Garraio	publikoak	arrazoizko	prezioa	du?

5.	Maiz	erabiltzen	duzu	garraio	publikoa?

6.	Metro-zerbitzua	egokia	da?	 (geltokiak,	…

7.	Langileen	 tratua	ona	da?
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1.	Dauden	autobus-geltokiak	nahikoak	dira?

2.	Kbus-en	ibilbideak	(auzo	guztietara	iritsita)	eta	maiztasunak	egokiak	
dira?

3.	Tren-geltokiek	 kokapen	ona	dute	eta	 irisgarriak	dira?

4.	Garraio	publikoak	arrazoizko	prezioa	du?

5.	Maiz	erabiltzen	duzu	garraio	publikoa?

6.	Metro-zerbitzua	egokia	da?	 (geltokiak,	 zaintza,	irisgarritasuna,...)

7.	Langileen	 tratua	ona	da?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko
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Laburpen-taula

2. Alorra: 
GARRAIOA

• Geltokien irisgarritasuna eta trenerako sarbidea hobetzea.
• Hiriko autobusak irisgarriagoak egitea.
• Seinaleztapena, argiztapena eta muga arkitektonikoak hobetzea.
• Mugikortasun urriko pertsonei laguntzen dietenek doan bidaiatzea Kbusen (araudiaren arabera)
• Intereseko auzo/toki jakin batzuk lotzeko minibusak jartzea.
• Kbus linea batzuen maiztasuna hobetzea, ordutegiak luzatzea, egunkarietan informazio argiagoa jartzea, 

Barakaldoko aldizkarian...
• Garraio publikoaren errealitatea eta beharrak ezagutzeko inkesta egitea. Zer ordutegi datorkie hobeto 

herritarrei?
• Kbusen lineak handitzea, udalerria eta auzoak lotzeko berriro diseinatzea. Adibidez: Ansio - Megapark 

autobusak.
• Barakaldoko garraio publikoaren lineen, ibilbideen eta ordutegien inguruko informazio irisgarria ematea.
• Taxi laguna: ordaindu ezin duten pertsonek mugitu ahal izateko laguntza izatea.
• Mugikortasun urria duten pertsonen mugikortasunerako diru-laguntzak ematea, ospitaleetara joateko 

gehienbat.
• Bizikletaren erabilera sustatzea.

 »Bizikleta elektrikoak.
 »Bizikleten geltokiak handitzea.

• Espaloietan, bizikleten eta patineteen erabilera debekatzea/erregulatzea, Bidegorritik joan daitezen arautzea.
• Espaloitik ezin dutela joan ikusaraztea, legeak debekatu egiten duela.
• Patineteen eta bizikleten debekuaren inguruan kontzientziatzea. Udalbatzak argi utzi behar du debekatuta 

dagoela (isunak).
• Bizikleten matrikulazioa.
• RENFEn pentsiodunen txartel gorria erabili ahal izatea

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

	2  Trenaren prezioa, geltokien kokalekua eta irisgarritasuna ez dira batere edo nahiko egokiak. 
	2  Garraioa ez da irisgarria eta ez dago modu orekatuan banatuta. 
	2  Auzo altuak gaizki komunikatuta daude (haien artean eta erdigunearekin).
	2  Informazio-panelak nahasgarriak dira, norabidea/ordutegia ez dira ulertzen, ez dira argiak.
	2  Ez dakite 3. linea nondik igarotzen den, oso ibilbide arraroa egiten du, eta maiztasuna eskasa da, 

egunean bitan igarotzen da.
	2  Herritarrek ez dituzte ondo ezagutzen lineen ibilbideak.
	2  Taxi kopurua eskasa da eta prezioak altuak.
	2  Gehiegizko trafikoa dago.
	2  Patinete elektrikoen eta bizikleten zirkulazioa arriskutsua da.

	3 Garraio publikoaren balorazioa batez bestekoaren gainetik dago. 
	3  Honako hauek dira baloraziorik onena jaso duten alderdiak dira: langileen tratua, metroaren zerbitzua eta 
autobus-geltokiak.  
	3  Erretiratuen metroko txartela.
	3  Kbusen 3 linea daude.
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3. Alorra: 
   ETXEBIZITZA

UDALERRIKO ETXEBIZITZAK 

	Nolakoa da Barakaldoko etxebizitzaren egoera?
 Barakaldoko etxebizitza-parkeak etxebizitzen konfortaren indize ertaina du (68,4 puntukoa)13. 

Beraz, esan daiteke Barakaldoko etxebizitza-parkeak konfort maila ertaina duela. 
 Eustaten arabera, erosotasun-mailak “etxebizitzetan instalaziorik edo zerbitzurik dagoen ala ez 

neurtzen du, eta baxua da lortutako puntuazioa 50 puntura iristen ez denean, batez bestekoa 50 
eta 75 puntu artekoa denean eta altua 75 puntutik gorakoa denean”. Hori kalkulatzeko, hainbat 
alderdi hartzen dira kontuan, hala nola etxebizitzaren eraikuntza-urtea, metro karratuak,   
gela-kopurua, bainugela kopurua, berogailua, hodi bidezko gasa, ur beroa eta telefonoa dituena 

 Bizitegi-lurzoruan 122,51eko (etxebizitza/biztanleko) etxebizitzen azalera du, Bizkaikoaren (51,76) 
eta EAEkoaren (48,09) oso gainetik. 14Horien ia erdiek (% 47,09) 50 urtetik gora dituzte. Familia-
etxebizitzen batez besteko azalera 74,1m2-koa15 da.

	Nola baloratzen dute Barakaldoko herritarrek udalerriko etxebizitzen 
egoera?

 Herritarrek okerren baloratu duten alderdietako bat da etxebizitza. Bai prezioa, bai etxebizitzak 
menpekotasun-egoeretarako duten egokitzapen maila batez bestekoaren azpitik baloratu dituzte. 
% 65,8k uste du etxebizitzen prezioa ez dela batere edo nahikoa eskuragarria eta % 58,2k adierazi 
du bere etxebizitza gutxi edo batere egokituta ez dagoela. Galdeketa erantzun zuten pertsonen % 
70,9k baieztatu zuen etxebizitza berritu, mantendu edo egokitzeko diru-laguntzen ezagutza gutxi 
edo batere ez zuela. 

 Bai herritarren topaketak, bai talde fokal guztiek Barakaldoko etxebizitza-egoeraren diagnostikoa 
partekatzen dute: kasu askotan, ez da oso eskuragarria eta muga arkitektonikoak ditu. Horrek 
mugatu egiten ditu pertsonak etxetik mugitzeko edo irteteko. Etxeak “kartzela” bihurtzen direla 
aipatu du talde batek.

 Talde batzuek uste dute orokorrean informazio gutxi dagoela irisgarritasuna hobetzeko (igogailua 
jarri...) diru-laguntzen eta laguntzen inguruan. 

 Era berean, aipatu dute periferiako auzoetan bakardade-sentsazioa eta despopulatzea nabarmenak 
direla.

(13) Iturria: Eustat. Biztanleria eta Etxebizitzaren estatistika.
(14) UDALMAPen  datuen arabera (2021)
(15) UDALMAP (2020)
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3.	Balizko	mendekotasun-egoeratarako	egokituta	duzu	
etxebizitza?
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1.	Arrazoizko	prezioa	duen	etxebizitzarik	badago?

2.	Etxebizitza	birgaitzeko,	mantentze-lanak	egiteko	 edo	egokitzeko	
finantza-laguntzak	daudela	badakizu?

3.	Balizko	mendekotasun-egoeratarako	egokituta	duzu	etxebizitza?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko

UDALERRIKO ETXEBIZITZAK
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Laburpen-taula

3. Alorra: 
    ETXEBIZITZA

• Etxebizitzarako sarbidea errazteko neurriak.
• Etxebizitza sozialen parkea eraikitzea.
• Lonjei igogailua ordainarazten dien legea aldatzea.
• Etxebizitzak egokitzeko laguntzak ematea eta muga arkitektonikoak ezabatzea bai etxebizitzetan, 
bai atarietan. 

• Dauden laguntzen inguruko informazioa ematea. 

	2 Etxebizitzen prezioa oso altua da.
	2  Etxebizitzak ez daude egokituta (muga arkitektonikoak, irisgarritasuna) eta jendeak ez ditu 

etxebizitzak berritzeko, egokitzeko edo mantentzeko diru-laguntzak ezagutzen. 
	2  Periferiako auzoetan bakardade eta despopulazio sentsazioa dute.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

	3 Nabarmendu gabeak.
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4. Alorra: 
PARTE-HARTZEA 
ETA EHUNDURA SOZIALA
UDALERRIKO EHUNDURA ETA LAGUNTZA SOZIALA

	Nolakoa da udalerruko ehundura eta laguntza soziala 
Parte-hartzeak eta gizarte-ehundurak “lotura estua dute bizi-ziklo osoko osasun onarekin 
eta ongizatearekin”16. Hala, mota guztietako jardueretan parte hartzeak (sozialak, kirolekoak, 
kulturalak, komunitarioak, familiakoak), lagunekiko, familiarekiko eta auzokoekiko harremanak 
ezartzeak eta zaintzeak, adinekoei autonomia eta konpetentzia mantentzen laguntzen diete, eta, 
aldi berean, haien ongizate fisikoa eta mentala areagotzen dute.
Ildo horretatik, Barakaldok “Merkataritza Lagunkoia” programa du, eta 69 establezimenduk parte 
hartzen dute bertan. Adinekoen beharretara egokitzeko asmoz, lokalak eta praktikak egokitu 
dituzte arrapalak, aulkiak, argiztapenaren zaintza eta soinua bezalako gaietan.

	Nola baloratzen dute Barakaldoko herritarrek udalerriko ehundura eta 
laguntza soziala?
Ehundura eta laguntza sozialaren balorazio oso positiboa egin dute. Auzokideen laguntza eta 
egoera zehatzetarako laguntza soilik geratu dira batez bestekoaren azpitik. Auzokideen arteko 
harremanek, auzoko merkatarienek eta senideenek oso balorazio onak jaso dituzte. Kasu 
guztietan, erantzun zuten pertsonen % 50ek nahiko edo oso ondo baloratu zuen, eta senideekin 
duten harremanaren kasuan, % 75ek.
Talde fokal batzuetan eta herritarren topaketan nabarmendu dute auzoan auzokideen arteko 
babes eta zaintza sarea dagoela eta merkatariek eta auzokideek beraiek parte hartzen dutela. Uste 
dute beharrezkoa dela horrelako ekimenak indartzea. Adibide gisa jarri dute Radarrak ekimena eta 
auzoetan lan egiten duten elkarteak eta udal-baliabideak adinekoei arreta eta laguntza emateko 
koordinatzea komeni dela adierazi dute. Aipatu dute auzoetako gabeziak jasotzeak ekarpena 
egingo duela Barakaldo lagunkoiagoa egiteko. 
Bestalde, uste dute beharrezkoa dela belaunaldien arteko erreleboa izatea babes- eta zaintza-
erakundeetan. Horren harira, herritarren topaketan belaunaldien arteko jarduerak egitea 
iradokitzen zen. Zerbitzuak ematen dituen taldeak adierazi du isolamenduak eta bakardade-
egoerek parte-hartzea mugatzen dutela eta bazterkeriara daramatela. Kezka handia sortzen du 
nahi ez den bakardade kasuak egoteak, talde fokal ezberdinetan eta herritarren topaketan islatuta 
geratu zen bezala.
Gainera, uste dute beharrezkoa dela parte-hartzaile gehiago izatea eta belaunaldien arteko 
eremuak sortzea eta indartzea.

(16) “Hiri global lagunkoiak adinekoekin: gida bat” (2007) OME
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UDALERRIKO EHUNDURA ETA LAGUNTZA SOZIALA

3,57

4,00

3,51

3,54

2,85

3,36

2,99

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

1.	Zure	familiako	kideen	artean	 laguntza	
trukatzen	duzue?

2.	Maiz	izaten	zarete	 familiakoak	
harremanetan?

3.	Familiako	kideen	etxea	 zuretik	gertu	
dago?

4.	Ezagutzen	dituzu	bizilagunak?

5.	Badago	bizilagunen	arteko	babesik	
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6.	Ezagutzen	dituzu	auzoko	merkatariak	
(establezimenduetako	jabeak,	 langileak)?

7.	Egoera	 jakin	batzuetan	laguntza	jasotzen	
duzu?
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7.	Egoera	 jakin	batzuetan	laguntza	jasotzen	duzu?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko
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Laburpen-taula

4. Alorra: 
PARTE-HARTZEA ETA EHUNDURA SOZIALA

	3  Ehundura eta laguntza sozialaren balorazio oso positiboa egin dute. 
	3  Auzokideen arteko harremanek, auzoko merkatarienek eta senideenek oso balorazio onak jaso 
dituzte.

• Auzoetan ehundura soziala sortzera bideratutako ekintzak.
• Bizilagunen sareak sortzera bideratuta dauden auzoetako ekintzak babestea 
• Zaintzarako ekimenak identifikatzea.
• Radarrak proiektuarentzako kolaboratzaile-taldea sortzea.
• Bakarrik dauden pertsonei laguntzea eta aisialdirako jarduerak eta/edo programak sortzea (elkartasun-

kafea, esaterako).
• Auzoetan eta udal-baliabideetan lan egiten duten elkarteen arteko koordinazioa, adineko pertsonak lagundu 

eta zaintzeko. 
• Familiak inplikatzea: sentsibilizazioa, jasotako maitasuna itzultzeko heziketa ematea...
• Zilarrezko hariaren telefonoa ekimenean sartzea Barakaldo. 
• Hirugarren adinekoentzako gizarte-sarea da, Ezrbaitek entzun edo lagun diezaien.
• Erakunde batzuen lokalak zentralizatzea, tramite guztiak toki berean egiteko. Proposamena da jubilatuen 

etxean izatea.
• Saltokiekin elkarlanerako hitzarmena egitea, laguntzen eta zerbitzuen ikusgarritasunean lagun dezaten. 

Garrantzitsua da horretarako saltokiak informatzea eta prestakuntza ematea. 
• Adineko pertsonentzako jarduera eta lokal gehiago.
• HHEak indartzea, adineko pertsonentzako ikastaroekin. Lehen zeuden ikastaroak berreskuratzea.
• Kultur-etxeko ikastaroen eskaintza adinekoentzat handitzea batez ere.
• Plaza gehiago jartzea edo jardueren txandaketa handiagoa ahalbidetzen duten irizpideak ezartzea. Plaza 

inoiz lortzen ez duen jendea dago. 
• 60 urtetik gorako pertsonak geroz eta gehiago dira, eta beharrezkoa da haientzako lokal eta ekipamendu 

gehiago gaitzea.

	2 Auzokoen laguntza eta egoera jakin batzuetarako laguntza falta da. 
	2  Babes-erakundeetan beharrezkoa da belaunaldien arteko erreleboa egotea.
	2  Irisgarritasun faltak eta etxebizitzetako mugek sortzen dituzten isolamendua eta desio ez 

dituzten bakardade-egoerek parte-hartzea mugatzen dute eta bazterkeriara daramate. 
	2  Eskainitako jarduerak gainezka daude (gizarte-zentroetan, kultur-etxeetan, HHE...) eta zaila da 

horietara iristea.  
	2  Kultur-etxeek eskaintza oso urria dute, oso plaza gutxi eta lokalak ez daude auzo guztietan.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 
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Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

5. Alorra: 
   HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA
   ENPLEGUA
UDALERRIKO BOLUNTARIOTZA ETA ELKARTEAK 

	Nolakoa da Barakaldoko elkarteen eta boluntarioen mugimendua? 
Barakaldok 475 erakunde ditu erregistratuta Elkarteen Udal Erregistroan 2021ean.
Duela urte batzuk udalerriko ehundura soziala sendoa eta aktiboa zen arren, “egun, gabeziak 
daude antolatutako komunitate-sarean, eta beharrezkoa da ehundura soziala berriro ere sustatzea, 
dinamismoa eta eragina areagotzeko”17,  Barakaldoko Behar Sozialen Mapa 2018-2020-ren arabera.

	Nola baloratzen dituzte Barakaldoko herritarrek udalerriko boluntariotza 
eta elkarteak?
Barakaldoko elkarte- eta boluntario-sareen parte-hartzea eta horien inguruko ezagutza-maila 
batez bestekotik behera baloratu dituzte. Erantzun zuten pertsonen %59,5ek esan zuen gutxi 
edo batere ez dituztela ezagutzen auzoko elkarteak edo horietan Ezla parte hartu. Alabaina, 
inkestatutako pertsonek adierazi zuten gehiago parte hartu nahiko luketela (% 40,1).
Auzoetako elkarte-sareak gizarte-beharrei edo bazterketa-egoerei laguntzen eta arreta ematen 
laguntzen du, talde fokalek eginiko ekarpenen arabera. Horregatik, uste dute beharrezkoa dela 
elkarteek besteek egiten duten lana ezagutzea eta lankidetzan aritzea. Gainera, herritarren parte-
hartzea kontuan hartzeko eta erakundeekiko harremana hurbilagoa izateko  beharraren garrantzia 
nabarmendu dute. Herritarren topaketan ere ildo horretatik jo zuten, dauden elkarteak eta haien 
lana ezagutaraztea proposatuz. 

(17) 2018-2020 aldirako Barakaldoko Gizarte Premien Mapa hemen eskuragarri: https://bit.ly/3PrdfYp
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UDALERRIKO	BOLUNTARIOTZA	ETA	ELKARTEAK

% 25,7 

% 34,0 

% 57,9 

% 53,7 

%	11,6

% 33,8 

% 29,8 

%	21,2

% 18,5 

% 14,6 

% 19,0 

% 17,3 

% 8,7 

%	11,2

% 33,7 

% 14,0 

% 12,1 

% 7,3 

% 8,7 

% 29,5 

% 7,6 

% 6,8 

% 4,9 

% 7,9 

% 10,6 

% 0 %	20 % 40 % 60 % 80 % 100 

1.	Ezagutzen	 dituzu	auzoko	elkarteak?

2.	Elkarteetan	nola	parte	hartu	badakizu?

3.	Boluntariotzako	jardueretan	parte	
hartzen	duzu?

4.	Elkarteetan	parte	hartzen	duzu?

5.	Gustatuko	litzaizuke	udalerriko	bizitzan	
gehiago	parte	hartzea?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko

UDALERRIKO BOLUNTARIOTZA ETA ELKARTEAK
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Laburpen-taula

5. Alorra: 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA ENPLEGUA_ BOLUNTARIOTZAK ETA ELKARTEAK

• Auzoetako jaiak indartzea.
• Adinekoen elkarteak, haien funtzionamendua eta egitura eta pertsona batzuekiko konpromisoari 
dagokionez funtzionamenduak dakarrena ezagutaraztea.

• Auzo-elkarteak indartzea.
• Elkarteak, haien lana eta boluntariotzarako aukerak ezagutaraztea beharrezkoa da, eta baita 
elkarteak elkarren artean ezagutzea ere, besteek egiten dutena ezagutzea eta elkarlanean aritzea. 

• Herritarren parte-hartzea kontuan hartu behar da. 
• Instituzioak hurbilagoa izan behar du.
• Elkarteek programatutako jarduerak ezagutarazteko plataforma.
• Elkarteak hurbiltzaileekin koordinatzea.
• Nahi ez den bakardade-egoeran dauden pertsonei laguntzeko programak boluntarioekin.

	2 Barakaldoko elkarte- eta boluntario-sareen parte-hartzea eta horien inguruko ezagutza-maila 
batez bestekotik behera baloratu dituzte.

	3 Inkestatutako pertsonek adierazi dute udalerriko boluntariotzetan eta elkarteetan gehiago 
parte hartu nahiko luketela.
	3  Auzoetako elkarte-sareak gizarte-beharrei edo bazterketa-egoerei laguntzen eta arreta ematen 
laguntzen du.
	3  Elkarte asko daude eta proiektu lagunkoi ugari dituzte. Elkarrekin gehiago egin daiteke.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-
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5. Alorra 5 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA ENPLEGUA

AISIALDIA UDALERRIAN

	Nolakoa da Barakaldoko aisialdia?
Barakaldok 3 kultur-etxe ditu Burtzeñan, Errekaortun eta Zuatzon; 2 gizarte-etxe: Clara Campoamor 
eta Gurutzeta, udalerrian banatutako adinekoentzako 9 Gizarte Zentro eta Los Hermanos ISZ.
Txikienentzat, Barakaldok jolas egiteko eremu publikoak ditu, 2009ko datuen arabera, zehazki, 
10.000 biztanleko 4,93. GARAPENen datuen arabera, udalerriak 198 kirol-instalakuntza ditu, eta, 
horrez gain, hainbat parke bio-osasungarri daude udalerrian zehar, adineko pertsonentzat.

	Nola baloratzen dute Barakaldoko herritarrek udalerriko denbora 
librea?
Aisialdi-jarduerak egiten diren lekuen kokalekua positiboki baloratu dute, ez ordea jarduerak. 
Prezioa, eskaintza, zahartze aktiborako jarduerak edo isolatuen dauden pertsonen gizarteratzea 
sustatzeko estrategia dira gainditzera heldu ez diren alderdiak. 
Talde fokalek ondorioztatu dute beharrezkoa dela adinekoen iritzia eta esperientzia baliatzea, ez 
baitira kontuan hartzen zerbitzuak/jarduerak eskaintzerako orduan. Herritarren topaketak doako 
jarduerak programatzearen, jardueren tipologia zabaltzearen eta jarduerei buruzko informazioa 
hobetzearen aldeko apustua egiten zuen.
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AISIALDIA UDALERRIAN

2,86

2,81

3,26

2,50

2,38

1,87

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

1.	Kultura,	kirol	eta	aisialdi	arloko	eskaintza	egokia	da?

2.	Aisialdiko	jarduerek	arrazoizko	prezioa	dute?

3.	Aisialdiko	jarduerak	egiten	diren	lekuek	
(kulturguneak,	antzokiak,	kirolguneak...)	 kokapen	…

4.	Zahartze	aktiboko	jarduerarik	badago	eta	ondo	
iragarrita	 daude?

5.	Isolatuen	dauden	pertsonak	erakartzeko	esfortzua	
egiten	da?

6.	Ezagutzen	dituzu	prestakuntza-eskaintzak	(Helduen	
Hezkuntzako	Ikastetxekoak,	adibidez)?

DENBORA	LIBREA	UDALERRIAN

% 9,0 

% 9,3 

% 5,7 

% 16,2 

%	20,6

% 51,0 

% 23,6 

% 25,3 

% 15,1 

% 38,7 

% 35,6 

% 23,0 

% 44,9 

% 43,3 

% 35,6 

% 28,5 

% 31,5 

% 16,4 

% 18,0 

% 18,7 

% 35,0 

% 12,0 

% 10,5 

% 7,2 

% 4,6 

% 3,4 

% 8,6 

% 4,5 

% 1,9 

% 2,3 

% 0 % 10 %	20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

1.	Kultura,	kirol	eta	aisialdi	arloko	eskaintza	egokia	da?

2.	Aisialdiko	jarduerek	arrazoizko	prezioa	dute?

3.	Aisialdiko	jarduerak	egiten	diren	lekuek	 (kulturguneak,	antzokiak,	
kirolguneak...)	 kokapen	egokia	dute?

4.	Zahartze	aktiboko	jarduerarik	badago	eta	ondo	iragarrita	daude?

5.	Isolatuen	dauden	pertsonak	erakartzeko	esfortzua	egiten	da?

6.	Ezagutzen	dituzu	prestakuntza-eskaintzak	(Helduen	Hezkuntzako	
Ikastetxekoak,	 adibidez)?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko
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Laburpen-taula

5. Alorra: 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA ENPLEGUA_ AISIALDIA

• Kontraprogramatzea saihestea, jarduerek bat egin ez dezaten. Elkarteen, udalaren eta kultur-
ekipamenduen koordinazioa hobetzea.

• Doako jarduera batzuk eskaintzea.
• Adineko pertsonei galdetzea zein jarduera/baliabide interesatzen zaizkien.
• Adinekoen esperientzia baliatzea, ez baitira kontuan hartzen zerbitzuak/jarduerak eskaintzerako 
orduan.

• Eskaintzen diren jardueren inguruko informazioa hobetzea, zerk funtzionatzen duen identifikatuz, 
esaterako, kultur-etxeetako posta elektronikoak.

• Auzoetan ere jarduerak programatzea. 
• Adinekoen zentroetako eta elkarteetako jardueren gaiak zabaltzea (hazkunde pertsonala, genero-
gaiak...).

• Pertsona bakoitzaren pentsiora egokitutako prezioak.
• Adinekoentzako gimnasioak.
• Bilobak zaindu behar izateak denbora libreaz gozatzeko aukera kentzen die; neurriak jarri behar 
dira martxan, esaterako, haurrentzako zentro gehiago, jarduerak...

• 

	2 Prezioa, eskaintza, zahartze aktiborako jarduerak edo isolatuen dauden pertsonen gizarteratzea 
sustatzeko estrategia dira positiboki baloratzen ez dituzten alderdiak.
	2  Adinekoentzako aisialdirako alternatiba gutxi daude. Dagoenak dirua balio du eta ez dute 

ezagutzen. Eskaintza oso gutxi: 
 » kulturan
 » intelektuala
 » aisialdian
 » kirolean

	2 Nahi ez den bakardade-kasuak daude.
	2 Kolektibo mailan ez dago jarduerarik.
	2  Kultur eskaintza oso txikia, masifikatua, itxia eta kostu ekonomiko altuarekin.
	2  Auzoentzako kiroldegiak edo kirola egiteko eremuak falta dira.

	3 Aisialdi-jarduerak egiten diren lekuen kokalekua positiboki baloratu dute.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 
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6. Alorra: 
UDALERRIKO ERRESPETUA ETA 
GIZARTERATZEA
UDALERRIKO ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA.

	Nola baloratzen dute Barakaldoko herritarrek udalerriko errespetua 
eta gizarteratzea?
Barakaldoko adinekoak errespetatutak sentitzen direla ondorioztatu dugu, 3,04ko balorazioa 
jaso baitu. Hala ere, belaunaldiartekotasuna edo desgaitasunen bat duten pertsonen aukera-
berdintasuna moduko alderdiak ez dira batez bestekora heldu balorazioetan. % 60k baino 
gehiagok uste du desgaitasunen bat duten pertsonek ez dituztela aukera berberak eta % 55,8k 
zentro publikoetan ez dela belaunaldiartekotasuna sustatzen. 

Talde fokalek adierazi dute beharrezkoa dela oinarrizko beharrak asetzea eta nabarmendu dute 
ezin dela “adineko pertsonez” orokorrean hitz egin, kolektiboaren barruan dituzten baldintza 
sozial eta ekonomikoek bizi-baldintzak baldintzatzen dituztelako. Herritarren topaketan 
interesgarria iruditzen zitzaien belaunaldien artean lan egitea, adinkeriarekin amaitzeko eta 
kontzientziazio-kanpainak egiteko.

Beharrezkoa ikusten dute adinkeriarekin amaitzea eta belaundaldiartekotasunaren garrantzia 
nabarmendu dute, esperientzia eta ezagutza balioan jartzen laguntzen baitu.

OMEren arabera, adinkeria “estereotipoei (nola pentsatzen dugun), aurreiritziei (nola sentitzen 
garen) eta pertsonen adinaren araberako diskriminazioari (nola jokatzen dugun) dagokie. 
Instituzionala, pertsonen artekoa edo autoinfligatua izan daiteke”. OMEk munduko arazotzat 
hartzen du, “osasun pobreagora, isolamendu sozialera eta heriotza goiztiarretara garamatzalako, 
eta ekonomiei milaka milioi dolarreko kostua dielako”18.

(18) Edadismoari buruzko munduko txostena (2021) OME
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UDALERRIKO ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA

3,04

2,56

2,45

2,23

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

1.	Barakaldon	adinekoak	errespetatzen	
dituztela	uste	duzu?

2.	Aniztasun	ugaritako	(adina,	
desgaitasuna,	kultura...)	pertsonen	artean	
nahikoa	harreman	dagoela	uste	duzu?

3.	Zentro	publikoek	belaunaldien	arteko	
jarduerak	sustatzen	dituzte?

4.	Desgaitasuna	duten	pertsonek	
gainerakoen	aukera	berberak	 dituzte?

UDALERRIKO	ERRESPETUA	ETA	GIZARTERATZEA.

% 7,9 

% 13,9 

% 17,4 

% 25,9 

%	20,7

% 34,1 

% 38,4 

% 38,4 

% 35,3 

%	36,8

% 30,3 

% 24,6 

% 31,1 

% 12,2 

% 10,1 

% 9,2 

% 4,9 

%	2,9

% 3,8 

% 1,9 

% 0 % 10 %	20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

1.	Barakaldon	adinekoak	errespetatzen	dituztela	uste	duzu?

2.	Aniztasun	ugaritako	(adina,	desgaitasuna,	kultura...)	pertsonen	
artean	nahikoa	harreman	dagoela	uste	duzu?

3.	Zentro	publikoek	belaunaldien	arteko	 jarduerak	sustatzen	dituzte?

4.	Desgaitasuna	duten	pertsonek	gainerakoen	aukera	berberak	
dituzte?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko
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Laburpen-taula

6. Alorra: 
ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA

• Herritar guztiei zuzendutako errespetu-kanpainak egitea (baita adineko pertsonei ere). 
• Belaunaldiartekotasuna lantzea, esperientzia eta ezagutza balioesten laguntzen baitu. 
Belaunaldien arteko jarduerak programatzea.

• Eskoletan eta ikasgeletan lantzea, adineko pertsonen esperientziari balioa eman diezaioten. 
Belaunaldien arteko tailerrak, gazteek ere haiena irakats dezaten, haien trebetasunak, gaitasunak... 

• Adinkeriarekin amaitzea. 
• Hizkera ulergarria erabiltzea.
• Aurrez aurreko arreta eskaintzea; arrakala digitalak tramiteak egitea eragozten die pertsona 
askori. Gauza bera gertatzen da telefono bidezko medikuko hitzorduekin, bankuekin administrazio 
publikoko tramitazioekin...

• Eskubide Sozialen gutuna berreskuratzea
• Plataforma digitaletan laguntzaileak izaten jarraitzea.

	2 Belaunaldiartekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasuna ez dira 
positiboki baloratzen.
	2  Adinkeria. 
	2  Nahigabea bankuetan adineko pertsonei ematen zaien tratuarekin. Bankuetan,   

aurrezki-kutxetan... Arreta oso txarra da eta aurrez aurreko arretaren ordutegia oso murritza. 

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-

	3 Adineko pertsonak errespetatu egiten dituzte Barakaldon.
	3 Esperientzia eta manipulazio gutxiago.
	3 Gozamena.
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7. Alorra: 
 KOMUNIKAZIOA 
 ETA INFORMAZIOA
UDALERRIKO KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA

	Zein informazio eta komunikazio bide eskaintzen ditu Barakaldok?
Barakaldoko Udalak udalerriko informazioarentzako hainbat informazio eta komunikazio bide 
ditu herritarren eskura:

• Udalerriko www.barakaldo.eus webgunea, udalaren funtzionamenduaren eta osaeraren 
inguruko informazioarekin, udaleko zerbitzu eta sailen ingurukoarekin eta ekitaldien eta 
jardueren agendarekin. 

• Egoitza elektronikoa; bertan, udalerriko hainbat tramite egin daitezke (errolda-agiriak eskuratu, 
zergak ordaindu...). Tramite horiek errazteko Tramitaf@cil gaitu du udalak, tramiteak egiten 
laguntzen duen laguntzaile birtuala. 

• Profilak sare sozialetan(Facebook, Twitter, Instagram) eta Youtubeko kanala ekimenak eta 
deialdiak zabaltzeko. 

• infoBarakaldo aldizkaria

• Telefono bidezko arreta-zerbitzua edo “010” zerbitzua

• Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (HZ), 3 bulego dituena, San Bizenten, Gurutzetan, eta bulego 
nagusia, udaletxearen ondoko eraikinean dagoena.

Udalak ezarritako Gobernu irekia estrategiaren barruan, aurrekontu parte-hartzaileak egin 
ditu 2017tik. Estrategia honen helburua, besteak beste, komunikaziorako, parte hartzeko eta 
lankidetzarako bideak ezartzea da, bai herritarrentzat, bai udalerriko eragileentzat. Prozesu 
honek aukera ematen die herritarrei udalerriko aurrekontuaren zati bat nora bideratu nahi 
duten erabakitzeko, proposamenen eta bozketen bitartez.

	Nola baloratzen dute Barakaldoko herritarrek udalerriko 
komunikazioa eta informazioa?
Informazioaren eta komunikazioaren arloak balorazio negatiboa jaso du alderdi guztietan. 
% 46,2k adierazi du gutxi edo batere informatua ez dagoela. Udal-zerbitzuen, jardueren edo 
aurrekontu parte-hartzaileen moduko prozesuen inguruko ezagutza batez bestekoaren azpitik 
dago. Azken kasu horretan, esaterako, galdeketa erantzun zuten pertsonen % 61ek adierazi zuen 
ekimena gutxi edo batere ez zuela ezagutzen. 



Adinekoekiko lagunkoitasunaren diagnostikoa  Barakaldo Lagunkoia

61

Bai herritarren topaketak, bai talde fokalek, oro har, uste dute gabeziak daudela adineko 
pertsonengana heltzen den informazioan. Uste dute informazioa guztia ez zaiela heltzen eta, 
batez ere, laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioaren transmisio hobea behar da. 
Elkarteek zabalpenean laguntzea interesgarria izango litzakeela aipatu dute. Aldiz, nabarmendu 
dute jardueren eta kulturaren inguruko informazioa oso egokia dela eta hurbiltzailearen zeregina 
oso garrantzitsua dela informazioa helaraztean. Arrakala digitala dagoela azaldu dute, eta, horrek, 
adineko pertsonek tramiteak online egiteko duten irismena eta gaitasuna baldintzatzen duela. 
Alde horretatik, gehitu dute oraindik ere beharrezkoa dela aurrez aurreko arreta eta online 
tramiteetarako laguntza izatea. 

UDALERRIKO KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA

2,70

2,37

2,32

2,36

2,30

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

1.	Barakaldon	antolatzen	diren	jarduera	
kultural	edo	sozialen	inguruan	informazio	…

2.	Internetera	 doan	sartu	ahal	izateko	
zentro	publikorik	ezagutzen	duzu?

3.	Informazioa	jasotzeko	plataformak	
ezagutzen	dituzu	(Barakaldo	App	…

4.	Badakizu	udal-bulegoetako	zerbitzu	
telematikoak	 nola	erabili?

5.	Ezagutzen	dituzu	aurrekontu	parte-
hartzaileak?

UDALERRIKO	KOMUNIKAZIOA	ETA	INFORMAZIOA

% 13,7 

% 32,6 

% 32,7 

% 34,0 

% 40,6 

% 32,5 

% 26,2 

% 29,3 

% 25,3 

%	21,0

% 29,5 

% 18,2 

% 16,9 

% 18,3 

% 15,5 

% 19,0 

% 17,6 

% 15,4 

% 15,7 

% 13,9 

% 5,4 

% 5,5 

% 5,8 

% 6,8 

% 9,0 

% 0 % 10 %	20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

1.	Barakaldon	antolatzen	diren	jarduera	kultural	edo	sozialen	
inguruan	informazio	ona	duzula	uste	duzu?

2.	Internetera	 doan	sartu	ahal	izateko	zentro	publikorik	
ezagutzen	duzu?

3.	Informazioa	jasotzeko	plataformak	ezagutzen	dituzu	
(Barakaldo	App	adibidez)?

4.	Badakizu	udal-bulegoetako	zerbitzu	telematikoak	nola	erabili?

5.	Ezagutzen	dituzu	aurrekontu	parte-hartzaileak?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko
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Laburpen-taula

7. Alorra: 
KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA

• Beharrezkoa da informazioa ematea gizarte-zerbitzuen, laguntzeko, etxeko arretaren eta abarren 
inguruan.

• Informazioak ulergarria eta lagunkoia izan behar du. Irakurketa erraza
• Informazioa modu zuzenagoan eman behar zaie: jendeak ez ditu kartelak begiratzen, eskolak 
baliatu behar dira Barakaldo Lagunkoiaren inguruko informazioa emateko. 

• Adineko zentroetan aldizka hitzaldiak programatzea Barakaldo Lagunkoiaren, lagunkoitasunaren, 
adineko pertsonei eragiten dieten eta inporta zaizkien (nutrizioa...) gaien eta informazio 
garrantzitsuaren inguruan.

• Adinekoentzako bulegoa sortzea hainbat tramiterekin laguntzeko: baldintzak azaltzeko, nora joan 
behar duten esateko, zer dokumentazio behar duten jakiteko... 

• Auzoetan egingo diren aurrekontu parte-hartzaileen ekintzak jartzea berriro ere udalak.
• Elkarteek laguntzen eta diru-laguntzen inguruko informazioa hedatzen laguntzea.
• Aurrez aurreko arretak eta online tramiteen laguntzak beharrezkoa izaten jarraitzen du.
• Adineko pertsonek gaitasun digitalak lortzea.
• Pandemiarekin adineko zentroetan jarri zituzten monitoreak mantentzea. Gai interesgarrien 
inguruan informatzeko erreferenteak izan daitezke.

• Aldizkari soziokultural parte-hartzailea sortzea.
• Herritarrak kontzientziatzea Barakaldon hobetu beharreko gaiei dagokienez, salatu/eskatu/haietaz 
hitz egin daitezkeela hainbat bideren bidez.

• Bandoak bidaltzeko erabili dituzten informazio-bideak erabiltzea 
• Doako telefonoo-linea baten bidez hurbilagoko informazioa ematea.

	2 Informazioaren eta komunikazioaren arloak balorazio negatiboa jaso du. Udal-zerbitzuen, 
jardueren edo aurrekontu parte-hartzaileen moduko prozesuen inguruko ezagutza batez 
bestekoaren azpitik dago. 
	2  Informazioa ez da adineko pertsonengana heltzen, bereziki laguntzei eta diru-laguntzei 

buruzkoa.
	2  Arrakala digitalak adineko pertsonek tramiteak online egiteko duten sarbidea eta gaitasuna 

mugatzen du.
	2  Sare sozialen bidezko informazioaren kalitatea okertu egin da.
	2  010 doakoa izatea.

	3 Kultur arloko jarduerei buruzko informazioa oso egokia da.
	3 Hurbiltzailearen figura oso garrantzitsua da informazioa transmititzerako orduan.
	3 010ak ondo funtzionatzen du.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 
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Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 

8. Alorra: 
GIZARTE
ETA OSASUN-ZERBITZUAK
UDALERRIKO GIZARTE-ZERBITZUAK 

	Nolakoak dira Barakaldoko gizarte-zerbitzuak?
1. Informazio-, balorazio-, diagnostiko- eta orientazio-zerbitzua

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eskaintzen duen zerbitzua, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 19. 
artikuluan definitutako oinarrizko esku-hartze prozeduran oinarritzen dena.

Udalerrian Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako 4 talde daude, zeinetan 20 TTSS (gizarte-langileak) 
lan egiten duten:

• 1. taldea: Gurutzeta eta Poligonoa: 6 TTSS eta 3 ADM (administratiboak).

• 2. taldea: Zuazo eta San Bizente aldea: 4 TTSS eta 3 admin.

• Bi taldeei oinarrien koordinatzailea gehitu zaie.

• 3. taldea: Beurko – Santa Teresa aldea: 4 TTSS eta 2 admin.

• 4. taldea: Erdialdea- Arrontegia: 5 TTSS eta 2 admin.

• 3. eta 4. taldeetan oinarrien koordinatzaile bat gehitu da.

2. Etxeko Laguntza Zerbitzua (ELZ)
URGATZI enpresak kudeatzen du, eta arreta: 601 espediente, 2022ko otsailaren datuen arabera.

3. Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua
• Adingabeekin esku hartzeko 2 talde, 22 hezitzailek osatutakoak, kanpoalde eta erdigunea.

• Adingabeei eta familiei laguntza psikologikoa emateko zerbitzua, 3 psikologok osatua.

• Helduentzako EISE 1, 2 hezitzaile eta gizarte-integratzaile batek osatua.

• Familia- eta komunitate-bitartekaritzako zerbitzua.

• Migratzaileei laguntza psikosoziala ematea, Bidelagun Zerbitzua.

4. Zaintzaileei laguntzeko zerbitzua
• Adinekoen Atalaren eta enpresa esleipendunaren arteko kudeaketa.
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5. Gizarte-zerbitzuen eremuan parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzua
• Adinekoentzako 10 gizarte-zentro.

• Barakaldo Lagunkoia proiektua.

• Udaleko Immigrazio Zerbitzua: zurrumurruen aurkako estrategia.

 » Denbora Bankua.

• Kirol inklusiboa Gaituz SPORT fundazioarekin.

6. Eguneko arreta zerbitzua
• Etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentroa, Bidaide. (27 lagunentzako edukiera).

• Adinekoentzako eguneko zentroak: la Paz eta ANAIAK ZENTROA (ISZ) (20 eta 60 
lagunentzako edukiera, hurrenez hurren).

7. Gaueko harrera-zerbitzuak
• Etxerik gabeko pertsonen arretarako aterpetxea, 28 gizon eta 6 emakumerentzako arreta.

8. Ostatu-zerbitzuak/harrera-pisua
• Indarkeriaren biktima diren emakumeentzako harrera-etxe bat: harrera-etxe bat dago, 

Emakumearen Arloak kudeatua.

• Baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonentzako 2 ostatu-zerbitzu/tutoretzapeko 
etxebizitza: bi pisu daude, bata Gizarteratze Atalak kudeatzen du, eta bestea, soilik 
emakumeentzat da, eta Emakumearen Arloak kudeatzen du.

• Osatu-zerbitzuak pertsonentzat, I. gradua - hitzartua, Bk eta WCC egoitzarekin, gradurik 
gabea eta etxebizitza komunitario 1 ISZen, 10 pertsona hartzen dituena. 

	Nola baloratzen dituzte Barakaldoko herritarrek udalerriko   
gizarte-zerbitzuak?
Batez bestekoa baino balorazioa altuagoa jaso du gizarte-zerbitzuak herritarren eskubide eta 
egoera jakin batzuetarako laguntza puntuala direla jakiteak. Erantzun zuten pertsonen % 51k 
adierazi zuen ondo edo nahiko ondo ezagutzen duela puntu hori, %28,2k gutxi edo batere ez 
zuela ezagutzen esan zuen eta gainerako 20,8ak erdizka ezagutzen zuen.  

Zerbitzuen funtzionamenduarekin (egoitzak, eguneko zentroak...) edo egoera indibidualetarako 
zaintzak egokitzeko gaitasunarekin lotutako beste puntu batzuk ez dira batez besteko 3ko 
puntuaziora heldu. Erdiak baino gehiagok erantzun zuen gutxi edo batere ez duela ezagutzen 
gizarte laguntzailearen papera, egoitzen funtzionamendua edo gizarte-zerbitzuak non dauden.  
% 56,9k uste du instituzioetako zaintzak gutxi edo batere ez direla egokitzen pertsona 
bakoitzaren egoerara eta % 46,6k dio gutxi edo batere ez duela ezagutzen eguneko zentroaren 
zerbitzua. 
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Talde fokal eta herritarren topaketan parte hartu zuten pertsonen iritzia arlo honetan 
galdetegiko emaitzen berbera da. Balioesten da laguntzei buruzko informazioa ez dela nahikoa, 
eta Barakaldoko udalerrian udal-titulartasuneko egoitzarik ez dagoela; guztiak ekimen 
pribatukoak dira, udal-etxebizitza komunitario bat izan ezik. Gainera, egoitza batzuetan adineko 
pertsonentzako osasun-arretarik ez dagoela aipatu dute. Topaketan adierazi da beharrezkoa 
dela bizitegi-ereduekin berritzea eta udal-titulartasuneko lankidetza-etxebizitzak aukeratzea.

Oro har, jendeak informatzeko beharra duen arte gizarte-zerbitzuak ez dituela ezagutzen iritzi 
dute, eta horietan jarraibide egokiak ematen dituztela. Telelaguntza-zerbitzuak oso balorazio 
positiboa izan du eta gizarte-langileen figura sustatzeko beharra planteatzen da.

UDALERRIKO GIZARTE-ZERBITZUAK

2,74

3,33

3,03

2,76

2,47

2,90

2,13

2,31

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

1.	Badakizu	non	dauden	udalerriko	gizarte-zerbitzuak?

2.	Badakizu	gizarte-zerbitzuak	herritar	guztientzako	eskubidea	direla?

3.	Gizarte-zerbitzuak	egoera	 jakin	batzuetarako	 laguntza	puntualak	…

4.	Ezagutzen	duzu	eguneko	zentroen	zerbitzua?

5.	Badakizu	nola	funtzionatzen	duten	egoitzek?

6.	Egoitzako	langileek	 emandako	arreta	 egokia	da?

7.	Ezagutzen	duzu	desgaitasuna	duten	pertsonentzako	laguntzaile	…

8.	Erakundeetatik	emandako	zaintzak	pertsona	bakoitzaren	…

UDALERRIKO	GIZARTE-ZERBITZUAK

% 23,7 

% 12,7 

% 13,3 

%	21,0

% 28,8 

% 13,4 

% 40,8 

% 24,7 

% 21,5 

% 15,5 

% 17,1 

% 25,6 

% 25,3 

% 16,6 

% 28,0 

% 32,5 

%	22,5

%	20,8

% 33,4 

%	21,7

%	22,8

% 40,6 

% 14,4 

% 32,0 

% 21,8 

% 28,7 

% 26,1 

%	20,3

% 16,3 

% 25,2 

%	11,4

% 8,2 

% 10,5 

%	22,3

% 10,1 

%	11,5

% 6,8 

% 4,1 

% 5,4 

% 2,6 

% 0 % 10 %	20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

1.	Badakizu	non	dauden	udalerriko	gizarte-zerbitzuak?

2.	Badakizu	gizarte-zerbitzuak	herritar	guztientzako	eskubidea	direla?

3.	Gizarte-zerbitzuak	egoera	 jakin	batzuetarako	 laguntza	puntualak	
dira?

4.	Ezagutzen	duzu	eguneko	zentroen	zerbitzua?

5.	Badakizu	nola	funtzionatzen	duten	egoitzek?

6.	Egoitzako	langileek	 emandako	arreta	 egokia	da?

7.	Ezagutzen	duzu	desgaitasuna	duten	pertsonentzako	laguntzaile	
pertsonalaren	figura?

8.	Erakundeetatik	emandako	zaintzak	pertsona	bakoitzaren	egoerara	
egokitzen	direla	uste	duzu?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko
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Laburpen-taula

8 . Alorra: 
GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK_ GIZARTE-ZERBITZUAK

	2 Haien zerbitzuekin zerikusia duten gaiak ez dituzte ezagutzen (laguntzak, egoitzak, eguneko 
zentroak...). 
	2  Zaintzak ez dira behar beste egokitzen ezrbanakoen egoeretara. 
	2  Gutxi ezagutzen dute gizarte-laguntzailearen papera, egoitzen funtzionamendua edo gizarte-

zerbitzuak non dauden.
	2  Eguneko zentroen zerbitzuaren inguruko ezagutza gutxi dute.
	2  Barakaldon ez dago egoitza publikorik.
	2  “Eskatu” egin behar dela uste dute, ez dute uste eskubidea denik.
	2  Gizarte-langile gutxi daude eta gainezka egiten dute.
	2  Egoitzak ez dira publikoak, guztiak dira pribatuak edo itunpekoak.
	2  Egoitzetako kontrolaren utzikeria Administrazioaren partetik.
	2  Egoitzak kudeaketa txarra eta zaintza gutxi izaten ari dira, eta are ageriago geratu da pandemia 

garaian. 
	2  Adinekoentzako arrisku-egoera handia da. 
	2  Zaintzaileen denbora falta dela eta tratu eta praxi txarra egiten dute, baina ez da jarrera 

faltagatik. Xehetasunak zaintzeko denborarik ez dutenez, gutxi zaintzen dituzte. 
	2  Janaria txarra da, ez dute elikadura orekatua zaintzen.
	2  Beldur dira kexatzen badira gero gaizki tratatuko ote dituzten.
	2  Jende gehiegi dago egoitzetan.
	2  Egoitzetako sarbidea ez da ekoEzmikoki irisgarria, pentsio oso baxuak dituztelako, eta, 

horregatik, etxean geratzera behartuta daude eta ezin dute atera. 
	2

	3 Badakigu gizarte-zerbitzuak herritarren eskubide eta egoera jakin batzuetarako laguntza   
 puntuala direla. 
	3 Gizarte-zerbitzuek orientazio ona eskaintzen dute.
	3 Telelaguntza-zerbitzuak oso balorazio positiboa jaso du.
	3 Gizarte-langileak oso onak dira. 
	3

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak



Adinekoekiko lagunkoitasunaren diagnostikoa  Barakaldo Lagunkoia

67

Laburpen-taula

8 . Alorra: 
GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK_ GIZARTE-ZERBITZUAK

• Etxeko laguntza-zerbitzuan denborak hobetzea.

• Norbanakoen beharrak pixkanaka egokitzea.

• Zerbitzuaren egoeraren eta diru-laguntzen funtzionamenduaren inguruan modu ulergarrian informatzea.

• Beharrezkoa da osasun-sailarekin elkarlanean aritzea (eta osasuna kirol-sailarekin), ematen diren zerbitzuak 
eta arreta hobetzeko. Garrantzitsua da lankidetza hori lantzea. 

• Bakarrik bizi diren adinekoei laguntza indartzea.

• Auzo bakoitzean informatzeko zentro fisikoa sortzea. 

• Adinekoentzako laguntzaile pertsonalak jartzea. Laguntzaile pertsonalak indartzea. Harreman sozialak izaten 
laguntzea.

• Gizarte larrialdietarako laguntzak jartzea berriro ere.

• Adineko pertsonei laguntzeko boluntario-talde bat jartzea auzo bakoitzean gizarte-zerbitzuetatik.

• Elkartasun-kafea edo Radarren proiektua gisako ekimenak martxan jartzea, bakarrik dauden pertsonak 
identifikatu eta aisialdirako alternatibak eskaintzeko. 

• Beste udalerri/auzo batzuetako praktika onak ikustea (Arrontegi).

• Nor falta den hautematea eta deitzea; bizilagun-zaintzaileen sare moduko bat egitea.

• Miranda Fundazioaren egoitzan udalak zituen plazak berreskuratzea.

• Erabiltzaileen eta familien artean ikerketa bat egitea, diagnostikoa egin eta hobetzeko puntuak hautemateko. 

• Babestu laguntzea eta jasotzen dituen eskaerak bideratzea.

• Administrazioek jarraipen handiagoa egitea.

• Egoitzen kudeaketan gardentasun handiagoa egotea.

• Adinekoentzako bizitoki-alternatibei buruzko jardunaldi bat egitea, egoera aztertu eta hobetzeko 
proposamenak egiteko. (Erabiltzaile gisa, nolako egoitzak nahi ditugu?)

• Etxerako laguntzaren/etxeko arretaren udal-programarako baliabideak handitzea: langile gehiago, eta 
konpainia egiteko ordu gehiago. 

• Egoitzetara sartzeko laguntzak areagotzea.

• Adinekoen bizigarritasuna eta zaintza kontrolatzea.

• Egoitzen kudeaketan gardentasun handiagoa egotea.

• Egoitzetan, zaintza-plataformetan eta senideekin lan egiten duten eragileen arteko koordinazioa hobetzea.

• Egoitzetan dauden erabiltzaileak artatzeko bereizitako programak ezartzea, mendekotasun mailaren arabera.

• Egoitzetako lana adinkeria izan ez dadin lan egitea.

• Adinekoentzako bizitoki-alternatibak sortzea: partekatutako etxebizitzak, apartamentu kolaboratiboak, 
belaunaldien arteko bizikidetza.

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 
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8. Alorra: 
GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK

UDALERRIKO OSASUN-ZERBITZUAK 

	Nolakoak dira Barakaldoko osasun-zerbitzuak?
Barakaldok honako osasun-zerbitzu hauek ditu:

• 8 osasun-zentro (Arrontegikoak emakumeentzako eremu anbulatorio bat du (ginekologia-
emaginak) eta osasun mentaleko eremu bat).

• Anbulatorio bat, osasun mentaleko eremu batekin.

• Larrialdietako zerbitzu bat

	Nola baloratzen dituzte Barakaldoko herritarrek udalerriko osasun-
zerbitzuak?
Anbulatorioetan geriatriak txertatzeko egokitasunak balorazio oso positiboa jaso du, 4,22 
puntukoa 5etik (% 45ek nahiko edo oso beharrezkoa dela uste du). Osasun-zentroen kokalekuak 
eta ospitaleen banaketak ere batezbestekoa gainditu dute. Lehengoaren kasuan, % 73,7rentzat 
osasun-zentroen kokalekua nahiko edo oso egokia da. Era berean, % 52,9k ere berdin baloratzen 
du herritarren arretarako ospitaleen banaketa. 
Pandemiaren ondorioz ezarritako telefono bidezko arretak soilik jaso du balorazio negatiboa. 
Talde fokaletako batek aipatu du beharrezkoa dela gizarte zerbitzuak osasun-sailarekin 
elkarlanean aritzea (eta osasuna kirol-sailarekin), ematen diren zerbitzuak eta arreta hobetzeko. 
Autozaintza indartzeko garrantzia ere nabarmendu dute eta herritarren topaketan adinekoak 
osasunaren sustatzaile gisa trebatzeaz hitz egin zen.
Herritaren topaketan eta taldeetan lehen arreta indartzeko beharra dagoela ere adierazi dute, 
larrialdi-zerbitzuek gainezka egin ez dezaten, eta eremu batzuetan, Burtzeñan esaterako, garraio 
publikoarekin anbulatoriora heltzea ezinezkoa dela esan dute. 
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UDALERRIKO OSASUN-ZERBITZUAK

3,85

3,36

2,35

4,22

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1.	Osasun-zentroaren	kokapena	egokia	da

2.	Herritarrei	arreta	 emateko	ospitaleen	
banaketa	egokia	dela	uste	duzu?

3.	Pandemiaren	eraginez	aurrez	aurreko	
hitzorduak	saihestu	eta	telefono	bidezko	
arreta	ezarri	 izanarekin	duzun	asebetetzea

4.	Anbulatorioko	medikuen	artean	
geriatrak	 sartzea	komeni	dela	uste	duzu?

UDALERRIKO	OSASUN	ZERBITZUAK	

% 3,8 

% 7,6 

% 33,7 

% 1,8 

% 4,7 

% 13,4 

% 23,5 

% 3,6 

% 17,8 

% 26,2 

%	22,0

% 10,2 

% 49,9 

% 40,8 

% 15,5 

% 39,3 

% 23,8 

% 12,1 

% 5,3 

% 45,0 

% 0 % 10 %	20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 

1.	Osasun-zentroaren	kokapena	egokia	da

2.	Herritarrei	 arreta	 emateko	 ospitaleen	banaketa	egokia	 dela	uste	duzu?

3.	Pandemiaren	eraginez	aurrez	aurreko	 hitzorduak	saihestu	eta	telefono	bidezko	arreta	
ezarri	 izanarekin	duzun	asebetetzea

4.	Anbulatorioko	medikuen	artean	geriatrak	sartzea	 komeni	dela	uste	duzu?

Batere	ez Gutxi Erdipurdikoa Dezente Asko
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Laburpen-taula

8 . Alorra: 
GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK_ OSASUN-ZERBITZUAK

	2 Periferiako auzo batzuetan osasun-zentroetara iristeko arazoak daude (Burtzeñan, esaterako, 
ezin da garraio publikoarekin iritsi).
	2  Pandemiaren ondorioz ezarritako telefono bidezko arretak balorazio negatiboa jaso du. 
	2  Osasun-zentro batzuetan arreta txarra da, adineko pertsonen kasuan batez ere.
	2  Ez dago adineko pertsonentzako osasun-arretarik.
	2  Anbulantzien itzultzeko ordutegia oso ziurgabea da eta kudeaketa zailtzen du.

	3 Osasun-zentroen kokaleku eta ospitaleen banaketa ona. 
	3 Herritarren arreta ona.

Alderdi positiboak

Alderdi negatiboak

• Anbulatorioetan geriatrak sartzea. 
• Gizarte-langileen zeregina sustatzea.
• Laguntza osoa emateko taldeak jartzea.
• Hurbileko osasun-zerbitzuak erabiltzeko aukera ematea kolapsatu gabe; hurbiltasunaren aukera 
martxan jartzea.

• Baloraziorako sistemak gaitzea.
• Adineko pertsonak osasunaren eta autoosasunaren sustatzaile gisa gaitzea, geroz eta kontzeptu 
autonomoago baterantz joateko. Autozaintza sustatzea. 

• Gurutzetako bizilagunak bertan artatu ahal izatea eta ez San Eloyn. 
• Lehen arreta indartzea garrantzitsua da, larrialdi-zerbitzuek gainezka egin ez dezaten.
• Osasun-zentroetan gerontologia txertatzea.
• Gizarte- eta osasun-zerbitzuen arteko koordinazio handiagoa.

Hurrengo fasean aztertu eta baloratzeko hobekuntza-proposamenak 
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8 LAGUNKOITASUN-EREMUEN 
BALORAZIO OROKORRA
(datu kuantitatiboak soilik)

Hurrengo grafikoan, galdetegian gaikako arloei eman zaien batez besteko balorazioa jasotzen da (1etik 
10erako eskalan).

Ikus daitekeenez, bakarrik etxebizitza (4,57), aisialdiko jardueren eskaintza (4,98) eta komunikazioa eta 
informazioa 5en azpitik daude.

4. arloa, familiarekiko, lagunekiko eta auzokideekiko harremanak, 6,99ko puntuazioarekin, baloraziorik 
onena duena da.

Horren atzean garraioa (6,80), osasun-zerbitzuak (6,45) eta parkeak eta aire zabaleko eremuak (6,39) daude.

Ondoren, arlo bakoitzarekiko gogobetetze-mailari buruzko datuak ematen dira, sexuaren, adinaren, 
desgaitasunik dagoen ala ez eta bizi den barrutiaren arabera.

Ikus daitekeenez, hobekien baloratutako eremuak mantendu egiten dira (4. eremua, 2. eremua, 8. eremua 
(osasuna) eta 1. eremua), eta alde txikiak daude taldeen artean.

6,39

6,80

4,57

6,99

5,08

4,98

5,12

4,88

5,09

6,45

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

1.	ALORRA:	Aire	zabaleko	eremuak	 eta	parkeak

2.	ALORRA:	Udalerri	barruan	eta	handik	kanpo	
mugitzeko	garraiobideak

3.	ALORRA:	Etxebizitza	Barakaldon

4.	ALORRA:	Harremanak	 familiarekin,	 lagunekin,	
bizilagunekin

5.	ALORRA:	Parte-hartze	sozialerako	aukerak	
(boluntariotza,	elkarteak)

5.	ALORRA:	Udalerrian	aire	 zabalean	gozatzeko	
jardueren	eskaintza

6.	ALORRA:	Adinekoekiko	errespetua	eta	udalerriko	
bizitzan	sartzea

7.	ALORRA:	Udalerrian	gertatzen	denari	buruz	
jasotzen	duen	informazioa	eta	komunikazio	modua

8.	ALORRA:	Udalerriko	gizarte-zerbitzuak

8.	ALORRA:	Udalerriko	osasun-zerbitzuak
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ASEBETZE MAILA
Alderdi auekiko. 1etik 10era (generoaren arabera)

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

1.	ALORRA:	Aire	zabaleko	eremuak	 eta	parkeak

2.	ALORRA:	Udalerri	barruan	eta	handik	kanpo	…

3.	ALORRA:	Etxebizitza	Barakaldon

4.	ALORRA:	Harremanak	 familiarekin,	 lagunekin,	…

5.	ALORRA:	Parte-hartze	sozialerako	aukerak	…

5.	ALORRA:	Udalerrian	aire	 zabalean	gozatzeko	…

6.	ALORRA:	Adinekoekiko	errespetua	eta	…

7.	ALORRA:	Udalerrian	gertatzen	denari	buruz	…

8.	ALORRA:	Udalerriko	gizarte-zerbitzuak

8.	ALORRA:	Udalerriko	osasun-zerbitzuak

Alderdi	hauekiko	ASEBETETZE	MAILA	1etik	10era	
(generoaren	arabera)

Emakumea Gizona

ASEBETZE MAILA
Alderdi auekiko. 1etik 10era (desgaitasuna)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

1.	ALORRA:	Aire	zabaleko	eremuak	 eta	parkeak

2.	ALORRA:	Udalerri	barruan	eta	handik	kanpo	…

3.	ALORRA:	Etxebizitza	Barakaldon

4.	ALORRA:	Harremanak	 familiarekin,	 lagunekin,	…

5.	ALORRA:	Parte-hartze	sozialerako	aukerak	…

5.	ALORRA:	Udalerrian	aire	 zabalean	gozatzeko	…

6.	ALORRA:	Adinekoekiko	errespetua	eta	…

7.	ALORRA:	Udalerrian	gertatzen	denari	buruz	…

8.	ALORRA:	Udalerriko	gizarte-zerbitzuak

8.	ALORRA:	Udalerriko	osasun-zerbitzuak

Alderdi	hauekiko	ASEBETETZE	MAILA	1etik	10era	
(desgaitasuna)

Ez Bai

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

1.	ALORRA:	Aire	zabaleko	eremuak	 eta	parkeak

2.	ALORRA:	Udalerri	barruan	eta	handik	kanpo	…

3.	ALORRA:	Etxebizitza	Barakaldon

4.	ALORRA:	Harremanak	 familiarekin,	 lagunekin,	…

5.	ALORRA:	Parte-hartze	sozialerako	aukerak	…

5.	ALORRA:	Udalerrian	aire	 zabalean	gozatzeko	…

6.	ALORRA:	Adinekoekiko	errespetua	eta	…

7.	ALORRA:	Udalerrian	gertatzen	denari	buruz	…

8.	ALORRA:	Udalerriko	gizarte-zerbitzuak

8.	ALORRA:	Udalerriko	osasun-zerbitzuak

Alderdi	hauekiko	ASEBETETZE	MAILA	1etik	10era	
(desgaitasuna)

Ez Bai
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ASEBETZE MAILA
Alderdi auekiko. 1etik 10era  (adinaren arabera)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,0010,00

1.	ALORRA:	Aire	zabaleko	eremuak	 eta	parkeak

2.	ALORRA:	Udalerri	barruan	eta	handik	kanpo	
mugitzeko	garraiobideak

3.	ALORRA:	Etxebizitza	Barakaldon

4.	ALORRA:	Harremanak	 familiarekin,	 lagunekin,	
bizilagunekin

5.	ALORRA:	Parte-hartze	sozialerako	aukerak	
(boluntariotza,	elkarteak)

5.	ALORRA:	Udalerrian	aire	 zabalean	gozatzeko	
jardueren	eskaintza

6.	ALORRA:	Adinekoekiko	errespetua	eta	udalerriko	
bizitzan	sartzea

7.	ALORRA:	Udalerrian	gertatzen	denari	buruz	
jasotzen	duen	informazioa	eta	komunikazio	modua

8.	ALORRA:	Udalerriko	gizarte-zerbitzuak

8.	ALORRA:	Udalerriko	osasun-zerbitzuak

Alderdi	hauekiko	ASEBETETZE	MAILA	1etik	10era	(adinaren	
arabera)

80	edo	gehiago 60-79 35-59 34	edo	gutxiago
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ASEBETZE MAILA
Alderdi auekiko. 1etik 10era (Barrutiaren arabera)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,0010,00

1.	ALORRA:	Aire	zabaleko	eremuak	 eta	parkeak

2.	ALORRA:	Udalerri	barruan	eta	handik	kanpo	
mugitzeko	garraiobideak

3.	ALORRA:	Etxebizitza	Barakaldon

4.	ALORRA:	Harremanak	 familiarekin,	 lagunekin,	
bizilagunekin

5.	ALORRA:	Parte-hartze	sozialerako	aukerak	
(boluntariotza,	elkarteak)

5.	ALORRA:	Udalerrian	aire	 zabalean	gozatzeko	
jardueren	eskaintza

6.	ALORRA:	Adinekoekiko	errespetua	eta	udalerriko	
bizitzan	sartzea

7.	ALORRA:	Udalerrian	gertatzen	denari	buruz	
jasotzen	duen	informazioa	eta	komunikazio	modua

8.	ALORRA:	Udalerriko	gizarte-zerbitzuak

8.	ALORRA:	Udalerriko	osasun-zerbitzuak

Título	 del	eje

Alderdi	hauekiko	ASEBETETZE	MAILA	1etik	10era	
(barrutiaren	arabera)

Erdigunea Gurutzeta Lutxana-Burtzeña-Kastresana

Errekaortu-Errekatxo-Kareaga Arteagabeitia- Zuazo Done	Bikendi

Bagatza-Santa	Teresa-Beurko Arrontegi Lasesarre-UrbanDesertu - Urban Galindo
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