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


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



Komunitatean parte hartzeko prozesuak sortzea eta sustatzea.



Euskadin lagunkoitasun-ekimenen sarea sortzea.



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

Munduko herrialde guztietan biztanleen zahartzeak sortzen dituen erronkei bi ikuspegi
bateragarritatik hel dakieke: aberastasuna sortzeko aukera gisa, eta zahartutako gizarte baten
ongizateak dakarren gastuagatiko kezka gisa. Bi ikuspegi horietan, lehentasuna ematen zaio
prozesua aztertzeari, ikertzeari eta esku hartzeari aukera sozioekonomikoak sortzeko.
Euskadin, horrek are garrantzi handiagoa du kontuan hartzen badugu EAEko bizi-itxaropen handia.
Adinekoen taldeak (kasu gehienetan lan-merkatutik kanpo dagoenak) duen ahalmen handiak
gizartearen ongizatea areagotu behar du, batez ere krisialdian. Adinekoek jada sortzen dute
ongizatea: seme-alabei laguntzen diete bilobak zaintzen, ekonomikoki laguntzen diote familiari,
langabezia-tasa handiak dakartzan gizarte-arazoak arindu eta sistema babesten dute, edo
boluntarioen elkarte eta erakundeetan parte hartzen dute. Krisialdian beste inoiz baino gehiago,
adinekoak gizarte-konpromisora ekarri behar ditugu, ongizatearen gizartea mantentzeko eta
eraikitzeko erantzunkidetasunaren bidez.
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Donostia izan zen OMEk martxan jarritako ekimenean parte hartu zuen Euskadiko lehenengo hiria.
Ondoren, Bilbok eta Gasteizek egin zuten bat. Jaurlaritzak euskal lurralde osora zabaldu nahi du
mugimendua, eta, horretarako, landaguneko udalerri eta herri txikiei lagunduko die ekimenarekin
bat egiten.
Zarautz Lagunkoia ekimena Euskadi Lagunkoia Sustraietatik
sarera atxikitu zen 2015.urtean. Urte hartako abenduaren 15ean sinatu zuten atxikimendua Zarauzko Udalean Lide Amilibia
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako Sailburuordeak, Xabier
Txurruka Zarauzko Alkateak, eta Miren Letamendia Hirugarren
Adineko Zinegotziak.

Bizimodu aktiboa eta autonomoa luzatu ahal izateko, hein handi batean, hiri-diseinuak lagunkoia
izan behar du, eta etxeko inguruneek, berriz, seguruak eta egokiak. Inguruneetan esku hartzea da
egungo sektore estrategikoetako bat, osasunarenarekin batera.
Pertsonekin lagunkoia den udalerriak berrantolatu egiten ditu egiturak eta zerbitzuak, pertsona
guztiei kalitate, segurtasun eta erosotasun handiena eskaintzeko, haien gaitasuna edozein dela ere;
horrela, gizarte-bizitzako arlo guztietan parte har dezaten sustatuko du. Nabarmendu behar da
udalerri lagunkoia adin guztietako pertsonentzat diseinatuta dagoela, eta ez bakarrik adinekoentzat
hobekuntzak lortzera bideratuta. Horrela egituratutako udalerriak eskaintzen dituen abantailez eta
onurez biztanle guztiek gozatzen dute:


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



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



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



Komunitate osoari egiten dio mesede adinekoek herriko bizitzan parte hartzeak.



Herriko ekonomiarentzat ere mesedegarria da adinekoek hainbat arlotan modu aktiboan
parte hartzea.
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Proiektu honen helburua da herritarren ekimenei eta espazio publikoari lotutako jardunbideek
sortzen dituzten gizarte-berrikuntzako prozesuen transferentziak sustatzea, eta, horretarako,
herritarren gizarte-partaidetza, gizarte-erantzunkidetasuna, belaunaldien arteko harremanak eta
herritarren eta administrazioaren arteko komunikazioa bultzatzen ditu, pertsona guztien bizikalitatea hobetzeko. Horrek guztiak sortzen dituen gizarte-eragina eta onurak biderkatu egingo dira
herritarren, administrazioaren, sektore pribatuaren eta gizarte-eragileen zabalkunde-, onarpen- eta
inplikazio-mailaren arabera.

1.1. PROIEKTUA OMEREN
PARADIGMAREN PEAN

ESPARRUAN

ETA

ZAHARTZE

AKTIBOAREN

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

Iturria: Kalache eta Kickbusch, 1997

Gaitasun funtzionala handitu egiten da haurtzaroan, helduaro goiztiarrean lortzen du garapen
gorena, eta txikitu egiten da zahartze-prozesuak aurrera egin ahala. Murrizte-tasa hori hainbat
faktorek baldintzatzen dute: bizitzeko era, gizartea, ekonomia eta ingurunea. Erabaki indibidualek
eta politika publikoek (besteak beste, adinarekin lagunkoiak diren inguruneak sustatzea) eragina
izan dezakete beherakada horren abiaduran; areago, aldatu ere egiten dute edonoiz zenbait
kasutan. «Ingurune lagunkoiek bizimodu independentea, zahartze aktiboa eta autonomia
pertsonala indartzen dituzte, osasun-, partaidetza- eta segurtasun-aukerak optimizatuta, pertsonen
bizi-kalitatea hobetzeko» (OME, 2007).
Zahartze aktiboak aukera ematen du pertsonen zahartze-prozesuaren kalitatea hobetzeko.
Zalantzarik gabe, zahartze aktiboak eragin zuzena du banakoen gaitasun funtzionala mantentzen,
horrek dakartzan abantaila guztiekin, hainbat esparrutan: pertsonala, familiakoa edo soziala.
Paradigma hau, hain handia izanik, nolabait hutsalduz joan da teorizatu zenetik (hots, 2002an), eta
adinekoei zuzenduta dauden eta ikuspegi «positiboa» eta «aktibista» duten jarduerei lotuta egon
da. Horrela, pixkanaka, adinekoak ikusle, kontsumitzaile edo erabiltzaile huts gisa ikusten dituzten
programei lotuta egotera pasatu da, eta alde batera utzi da jardueretan eta erabakiak hartzen
parte hartzeko inplikazioari lotutako alderdia.
Lagunkoitasun-programan, adinekoak dira prozesuaren protagonistak. Zarautzen kasuan, udaleko
ordezkariekin batera adineko pertsonekin zerikusia duten herriko elkarte desberdinak ordezkatzen
dituen “Hirugarren Adinekoen Mahaia” izeneko elkargune bat osatua zegoen jada herrian eta
berau probestu da proiektuaren motorra izan dadin.
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Prozesu horrek ongizatea sortuko du, eta eragina izango du gure eguneroko bizitzan. Programan,
modu arrazionalago batean leheneratu behar dira gune publikoak, herritarren arteko harremanak,
zaintzen transferentziak… Hau da, udalerriko eguneroko bizimodua guztiontzat gizatiarragoa eta
pozgarriagoa bihurtzen duten gauza txiki horiek guztiak.
Programari hasiera emateko, 33 pilotu egin ziren, mundu osoko hirien lagunkoitasun-maila
neurtzeko, besteak beste, New York, Rio de Janeiro, Tokio, Istanbul eta Nairobi. Ikerketa horretatik
abiatuta, gida bat prestatu zen, hots, Gida: adinekoekin lagunkoiak diren hiri globalak, 2007ko
urriaren 1ean argitaratua, Adinekoen Nazioarteko Egunaren harira. Gida horrek, Vancouverreko
protokoloarekin batera, oinarri metodologiko gisa balio izan du munduko beste hiri batzuetan
lehenengo diagnostiko-fasea garatzeko.
Orduz geroztik, Hiri eta Komunitate Lagunkoien Sare Globala osatuz joan da mundu osoan, OMEk
koordinatuta. Estatuan, IMSERSOk lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuen erakunde horrekin,
Adinekoekin Lagunkoiak diren Hiri eta Komunitateen Iberoamerikako Sarea sortzeko eta, sare
horretan, Espainiako eta Latinoamerikako ekimen guztiak bateratzeko. Hiri eta Komunitate
Lagunkoiei buruzko Nazioarteko I. Biltzarrean (Irlanda, 2011ko iraila), mundu osoko 38 udalerritako
alkateek eta tokiko agintariek Dublingo Adierazpena sinatu zuten. Adierazpen horretan biltzen dira
ekimenari atxikitzen zaizkion udalerriek beren gain hartzen dituzten balioak eta printzipioak. Urte
berean, ekainean, beste 40 hirik sinatu zuten konpromiso hori AHA Conference biltzarrean. 2013ko
irailean, Hiri eta Komunitate Lagunkoien Nazioarteko II. Biltzarra egin zen Quebecen, «Gure
komunitatean elkarrekin bizitzen eta zahartzen» lelopean.
Zalantzarik gabe, programa martxan jarri zenetik egin dituen urteotan, aparteko aurrerapena izan
du. OMEren laguntzak, nazioarteko erreferentzia-erakunde gisa, eta ekimenarekin bat egin duten
udalerri eta ingurune guztienak (2014ko maiatzean, guztira, 210), bai nazioartekoenak, bai
Estatukoenak, aurreikuspen guztiak gainditu ditu, eta apustu handia izan da era guztietako
inguruneetara egokitzen den programa moldaerraz eta malgu baten alde. Programa horren helburu
komuna da gizarte-berrikuntzako eta -erantzukidetasuneko herri-mugimendu bat sortzea,
inguruneen lagunkoitasuna hobetzeko, betiere, protagonistatzat adinekoak hartuta.
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1.2. UDALERRIETAKO LAN-METODOLOGIA
Zarautzen, Euskadiko beste udalerrietan bezala, OMEren lan-metodologiari jarraikiz garatu da
ekimena; 4 fase ditu, eta etengabeko hobekuntza-zikloan oinarritzen da (1. Diagnostikoa eta
plangintza, 2. Ezarpena, 3. Ebaluazioa, eta 4. Etengabeko hobekuntza).

Herrian orain arteko egindako lana, txosten honetan isladatzen dena, lehen faseari dagokio, hau da
diagnosiari. Behin Euskadi Lagunkoia sarean parte hartzeko atxikimendua sinatuta diagnosi fasea
2016an hasi eta 2017-arte luzatu da.
Gainera, lan-metodologia «Bottom up» (behetik gora) hurbilpenean oinarritzen da; haren arabera,
herritarren partaidetza oro har, eta adinekoena bereziki, proiektu honen oinarri nagusia da.
Tartean diren eragile guztien partaidetza-prozesua sortuz garatzen da:
Behetik gorako metodologia
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Adinekoek eta herritarrek oro har egungo, iraganeko eta etorkizuneko egoeraren azterketan
parte hartzen dute, argi eta garbi adierazita zer den beren ustez zahartze-prozesuarekin
lagunkoia, zer arazo dituzten udalerriko eguneroko bizitzan, eta nola konpon daitezkeen.



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



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

Zarautzen kasuan Udala hasiera-hasieratik inplikatuta egon da prozesu osoan, eta udalaren eskutik
iritsi zen proiektuan parte hartzeko gonbidapena adineko pertsonengana. Horretarako ekimena
Udalean osatua zegoen “Hirugarren Adineko n aurkeztu zen eta aurkezpen ireki bat ere egin zen
herritar guztiei zuzendua, orohar herritarren eta bereziki adineko pertsonen parte-hartzea bermatu
asmoz.
Prozesua ikerketa-ekintzaren postulatuek arautzen dute, esku hartzeko zortzi eremutan oinarrituta:
aire zabaleko espazioak eta eraikinak; garraioa; etxebizitza; gizarte-partaidetza; errespetua eta
gizarteratzea; partaidetza zibikoa eta enplegua; komunikazioa eta informazioa; eta gizarte- eta
osasun-zerbitzuak.Ikerketa-ekintzako eremuak
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Hauek dira lehenengo hiru gaiak: aire zabaleko espazioak eta eraikinak; garraioa; eta etxebizitza.
Udalerriko ingurune fisikoaren funtsezko ezaugarri direnez, eragin handia dute pertsonen
mugikortasunean, segurtasunean, osasunaren sustapenean eta gizarte-partaidetzan. Hurrengo hiru
gaiek (sareak eta gizarte-laguntza; enplegua eta partaidetza; eta errespetua eta gizarteratzea)
gizarte-ingurunearekin eta kulturarekin erlazionatutako alderdiak islatzen dituzte, eta pertsonen
partaidetzari eta ongizate subjektiboari eragiten diete nagusiki. Sareei eta gizarte-laguntzari
dagokionean, gizarte-laguntzako sare informalei buruzko informazioa biltzen da; enpleguari eta
partaidetzari dagokionean, adinekoek lan ordaindua eta ez-ordaindua lortzeko dauzkaten aukerei,
erretiroaren esperientziari, herri-partaidetzako jarduerei eta aisiari buruzko informazioa jasotzen
da; eta errespetuari eta gizarteratzeari dagokionean, adinekoek eurek, beste pertsona batzuek eta
komunitateak oro har adinekoen inguruan dauzkaten pertzepzioak, jokabideak eta portaerak
sartzen dira. Azken bi eremuetan (komunikazioa eta informazioa; eta gizarte- eta osasunzerbitzuak), zer komunikazio- eta informazio-bide eta -modu dauden aztertzen da, baita adinekoek
hiriko laguntza-, gizarte- eta osasun-zerbitzuak zer neurritan erabiltzen eta ezagutzen dituzten ere.
Hiri-bizitzako zortzi alderdi horiek elkarri gainjartzen zaizkio, eta elkarri eragiten diote; horrela,
adibidez, gizarte-partaidetza gizarteratzeari lotuta ageri da, baita informazioa eskuratzeari estu
lotuta ere.
Zarautzen zortzi gai hauek alde batetik herritarrekin egindako topaketen bidez eta beste aldetik
eremu hauek lantzen dituen inkesten bidez jorratu dira.
Horrela, zahartze aktiboa erabaki politikoen erdian jartzen da, eta ikuspegi integratzaile eta
zeharkakotik jarduten da, hainbat eremutan, ez bakarrik gizarte-zerbitzuetan edo osasunean.
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2. DIAGNOSTIKOA
Osasunaren Mundu Erakundeak ezartzen dituen estandarren barruan, udalerri bat lagunkoia
izan dadin egin behar den lehenengo fasea da adinekoei bereziki eta herritarrei oro har
galdetzea zer arazo dituzten eguneroko bizitzan, ingurunearen alderdi negatiboak eta
positiboak identifikatzeko. Adinekoek protagonistak izan behar dute etapa guztietan, bai beren
egoera deskribatu eta azaltzerakoan, bai aldaketa-iradokizunak egiterakoan, baita udalerrian
aurkitutako arazoak konpontzeko ezarri behar liratekeen hobekuntza-proiektuen inguruko
erabakiak hartzerakoan ere.
Zarautzen diagnostiko hau egiteko, informazio-bilketako tresna hauek erabili dira:
A. Bigarren mailako iturrien azterketa
Helburua: udalerriari buruz eskuragarri dagoen informazio guztia biltzea, bai alderdi
soziodemografikoei buruzkoa, bai tartean diren agenteei eta garatzen ari diren programei
buruzkoa.
Zarauzko Udalak erraztutako datuez gain eskuragarri dauden beste informazio iturri batzuk
ere erabili dira: Eustat, Udalmap, INE.
B. Herritarrekin eta eragileekin egindako topaketak eta taldeak
Helburua: herritarrekin eztabaidatzea zer lagunkoitasun-maila duen udalerriak, ideiak
biltzea, eta herritar liderrak identifikatzea proiektua garatzen lagunduko duten lantaldeak
osatzeko.
Topaketa hauek Hirugarren Adineko Mahaiaren bitartez egin dira. Bertan elkartzen diren
elkarteetako ordezkari bakoitzak bere elkartekideekin gai bakoitza landu ondoren
Mahaiaren bileretan amankomunean jarri dute informazio guztia.
C. Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortak
Helburua: herritarren ustez oro har udalerriak zer lagunkoitasun-maila duen ezagutzea,
adierazle kuantitatiboak erabilita.
Galdera-sorta hauek herritar orori zabaldu zaio horretarako bide desberdinak erabiliaz:
eskolen bitartez, elkarteetara bidaliz…
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2.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA
Zarauzko Udalak Matia Institutoren esku jarri du daukan informazio guztia, bigarren mailako
iturrien bidez azterketa egin ahal izateko. Horretaz gain, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE)
eta Eustatek emandako datuak erabili dira.

2.1.1. Datu soziodemografikoak
Biztanleen Udal Erroldako azken datu ofizialen arabera (INE, 2016), 2016.urtean Zarautzen
23.117 pertsona zeuden; haietatik, 5.839 pertsona 65 urte baino gehiagokoak. Kopuru hori
biztanle guztien % 25,26 da; hau da, Zarauzko 4 biztanletik 1 adinekoak dira.
Zarautz: biztanleak, sexuaren eta adinaren arabera (2016)

2016

Bi sexuak

Gizonak

23117
5839
25,3
1300
5,6

11296
2616
23,2
474
4,2

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

Emakumeak
11821
3223
27,3
826
7

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2016)

Adineko horietatik guztietatik, 1300-ek 80 urte baino gehiago dute (alegia, udalerriko biztanle
guztien % 5,6 eta adineko biztanleen % 22,26). Biztanleria-talde hau etengabe handitu da
azken 20 urteotan, 1996ko eta 2016ko biztanleriaren piramideetan ikus daitekeen bezala.
Zarautz: 1996ko eta 2016ko biztanleriaren piramideak
85 y más
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80-84
75-79
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55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

15-19
10-14
5-9
0-4
-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2016)
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Biztanleriaren piramideek azken urteotan udalerriaren egitura demografikoan izan diren
aldaketak erakusten dituzte. Orokorrean Zarauzko biztanleria handitu egin da azken 20
urteotan, baina egungo piramidea bereziki estutzen da 15 eta 35 bitarteko tarteetan, eta
zabaldu 35 urtetik gora; oso bestela gertatzen da 1996ko piramidean.
Nabarmen handitu da bizi-itxaropena. Aurreikuspenen arabera, 2060rako, adineko biztanleen
ia erdiek laurogei urte beteak izango dituzte; hortaz, etorkizuneko gizartearen funtsezko
elementua izango da menpekotasun-egoerak zuzentzea eta halakoetan laguntzea.

65 urtekoak eta gehiagokoak Zarautzen, Gipuzkoan, EAEn, Estatuan eta EBn (2016)

BIZT. GUZT.
Zarautz
Gipuzkoa
EAE
Estatua
EB

+65 BIZT.

+65 BIZT.
(%)

23.117

5.839

25,26

717.832

152.979

21,31

2.189.534

469.466

21

46.557.008

8.657.705

18,60

510.284.430

97.745.706

19,2

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2016)

65 urtetik gorakoen portzentajea Zarautzen, Gipuzkoan, EAEn, Estatuan eta EBn (2016)

EB

19,2

Estatua

18,60

EAE

21

Gipuzkoa

21,31

Zarautz
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Iturria: Biztanleen Udal Errolda (INE, 2016)

15

Zarautzen, 65 urtetik gorakoen portzentajea (% 25,26) Gipuzkoan eta Euskal Autonomia
Erkidegoan daudena baina altuagoa da (bi kasuetan, % 21). Estatukoa (% 18,60) baino zazpi
portzentaje-puntu handiagoa eta 6 puntutan gainditzen du Europako batezbestekoa.
Zarautz: Demografia, 2016
Zarautz 2016

Zarautz

Urola Kosta

Biztanleriaren urtetik urterako aldaketa

0,56

0,38

0,13

0,01

Biztanleriak azken hamarkadan izandako aldaketa

3,55

8,30

3,74

2,61

Haur-indizea: 0 eta 14 urte bitarteko biztanleak

15,07

16,67

14,72

14,04

Zahartze-indizea: 65 urtetik gorako biztanleak

19,28

18,70

21,31

21,44

8,72

8,84

10,53

10,79

Gainzahartze-indize: 75 urtetik gorako biztanleak

Gipuzkoa

EAE

Iturria: Eustat: Udalmap, 2016
Zarauzko biztanleriaren urtetik urterako aldaketa % 0,56koa da; hau da, urte batean biztanle
kopuruan izandako aldaketa aurreko urtekoarekin alderatuta % 0,56 handitu da. Aldiz, EAEn,
% 0,01 handitu da.
Zarauzko biztanleria handitu egin da, azken hamarkadan biztanleriak izan duen aldaketa
erreferentzia gisa hartuta. 2006tik 2016ra, biztanle kopuruak % 3,55eko gorakada izan du,
eskualdekoa (% 8,30) eta Gipuzkoakoa (% 3,74) baino txikiagoa eta EAEkoa (% 2,61) baino
zerbait handiagoa.
Haurren portzentajea (0 eta 14 urte bitartekoa) % 15,07koa da, 65 urtetik gorakoenaren
handiagoa (% 19,28); hau da, haurrak baina gehiago dira 65 urtetik gorakoak. Eskualdeko,
Gipuzkoako eta EAEko datuak bezala, Zarautzen adinekoen portzentajeak haurrena gainditzen
du.
Zarautzen Udalak emandako datuen arabera 65 urtetik gorako pertsonetatik 1110, bakarrik
erroldatuak daude, eta 1748 dira helbide berdinean bi pertsona erroldatuak daudenak.
Kontutan izanda herrian 65urtetik gorakoak 5839 biztanle direla, adinekoen % 19,01-a bizi da
bakarrik eta %29,9-a beste pertsona batekin edo eta bikotekidearekin.

Eusko Jaurlaritzak argitaratutako “Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-

baldintzei buruzko ikerketa”-ren arabera Euskadiko 65 urte edo gehiago dituzten pertsonen %
16

24,5-a bizi da bakarrik eta % 40,7-a bikotean.

Alarguntza da 80 urteko eta gehiagoko

pertsonen familien batez besteko tamaina txikitzearen arrazoietako bat. Zarauzko datuekin
alderatuta ikus daiteke Zarautzen portzentaje hauek zertxobait txikiagoak direla, ziurrenik
belaunaldi anitzetako pertsonak bizi diren etxebizitza gehixeago izango delako.
Mendekotasuna duten pertsona Zarautzen adin eta sexuaren arabera:

ZARAUZKO BIZTANLERIA 2017/01/18
SEXO
Mujer

Total M
Varón

MENDEKOTASUN MAILA

EDAD-rango
0a2
03 a 6
07 a 11
12 a 17
18 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 79
80 a 89
90 a 99
cien o más
0a2
03 a 6
07 a 11
12 a 17
18 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 79
80 a 89
90 a 99

Total V
Total general

0
1
7
4
1
7
3
8
16
31
13
91
2
6
5
1
5
4
6
8
16
7
60
151

Nivel Dep.1

Nivel Dep.2

Nivel Dep.3

2
2
23
5
10
17
63
39
2
161
2
2
6
21
8
8
16
39
17
119
280

2
18
3
9
20
60
48
3
165
1
1
1
4
24
5
4
15
29
8
92
257

1
1
14
4
6
8
44
43
4
125

2
12
4
9
20
7
54
179

Total general
1
9
7
4
62
15
33
61
198
143
9
542
3
9
8
13
62
17
22
48
104
39
325
867

Iturria: Zarauzko Udala
Mendekotasuna duten datuak aztertu ezkero, aurreko taulan azaltzen den bezala, orotara 867
pertsonek eskatu zuten mendekotasunaren inguruko baloraketa Zarautzen 2017ko urtarrilaren
18ko datuen arabera. Hauetatik gehiengoa, %62,5 (542 norbanako) emakumeak dira eta
%37,5 aldiz gizonezkoak (325 pertsona).
Baloraketa jaso zuten guztien artean (867 pertsona), %17,42 (151 pertsona) ez dira
mendekotasun maila baxuenera iritsi eta beste %82,58 mendekotasun maila desberdinetan
baloratuak izan dira: hauetatik %32,30 lehen graduan baloratuak izan dira, hau da
mendekotasun apala dute, %29,64 bigarren graduan edo mendekotasun sakona eta azkenik
%20,64 hirugarren graduan edo mendekotasun handian.
Emakumeengan 80 urtetik gorakoen artean daude mendekotasuna duten pertsonen kopuru
handiena mendekotasun maila guztietan, gizonen kasuan aldiz 80 eta 90 urteen artekoek dute
mendekotasuna gehien.
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2.1.2. Zerbitzuak eta programak

Zarauzko Udalak hurrengo baliabideak jartzen ditu herritarren eskura herriko adinekoentzat:
1. FAMILIA GIROAN MOLDATZEKO BALIABIDEAK
-

Etxez etxeko laguntza:

-

Eguneko zentroa

-

Telelaguntza

-

Sendian programa

-

Aldi baterako egonaldiak

-

Laguntza teknikoak

2. OSTATU ALTERNATIBOAK
-

Zaharren egoitza

-

Babespeko etxebizitza

3. MENDEKOTASUNAREN LEGEA
4. AISIALDIA

1. FAMILIA GIROAN MOLDATZEKO BALIABIDEAK
Etxez etxeko laguntza :
Zerbitzu horren bidez, etxean bertan arreta eta zaintza pertsonala eskaintzen zaie
erabiltzaileei. Hala, erabiltzailearen bizi-kalitatea hobetzen da, eta etxe-giroan jarraitzeko
aukera ematen zaio.
Eguneko zentroa:
Eguneko Zentroak gizarte baliabideak dira, Etxeko Laguntzaren eta Egoitzetako egonaldien
arteko aukera gisa sortuak. Egunean zehar zaintza integrala eskaintzen zaie familia bat izan
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arren laguntza beharrean dauden adineko pertsonei. Helburu nagusia adineko bakoitza bere
familian mantentzea da. Zerbitzu horren hartzaile edo onuradunak pertsona erabiltzaileak zein
haien familiak dira.
Maria Etxetxiki eguneko zentroak adineko pertsonentzako eguneko arreta eskaintzen du.
Helburu nagusia adineko pertsonak ahalik eta denbora gehienez euren inguruan mantentzea
da; horretarako euren benetako beharrei erantzungo dien arreta orokorra eskainiko zaie.
Bertan dauden zerbitzuak: Jantokia, mediku-ikuskapena, podologia, ile apainketa, garraio
zerbitzua, arreta, zaintza eta garbiketa.
Telelaguntza:
Telelaguntza gizarteari laguntzeko eta gizartean esku hartzeko zerbitzu teknikoa da, lehen
mailako arretako gizarte-zerbitzuen testuinguruan kokatua, erabiltzaileei, telefono-linearen
bitartez eta komunikazio- eta informatika-ekipamendu espezifiko bati esker, etengabeko
arreta zerbitzua edukitzeko aukera ematen diena, eguneko 24 orduetan eta urteko egun
guztietan, larrialdiko edo gizarte-premiako egoerei erantzun egokia emateko bereziki
prestatuta dauden pertsonen ardurapean.
Sendian programa:
Sendian programaren helburua hirukoitza da: mendeko pertsonak zaintzen dituzten pertsonei
laguntzea, haien karga pertsonala arintzea eta familiako elkarbizitza ez hondatzeko babesa
eskaintzea.
Aldi baterako egonaldia:
Zerbitzu honen bitartez egoitza batean bizitzeko aukera ematen zaie etxean bizi ohi diren
adineko mendeko pertsonei, hainbat arrazoi direla-eta, denboraldi jakin batez, etxean bizi ezin
dutenean, ezin dutelako zaintzarik jaso.
Hona hemen zerbitzu horren helburuak:
- Adinekoari laguntzea bere etxean bizitzen jarrai dezan.
- Zaintzaileei atseden hartzeko aukera ematea.
- Adinekoari laguntzea, haren zaintzaileak une jakin batean ezin badio lagundu.
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Laguntza teknikoak :
Helburua da, alde batetik, mendeko pertsonei produktu lagungarriak eskuratzea, horien bidez
bizi-kalitate hobea eta eguneroko gauzak egiteko autonomia lortzeko. Eta bestetik, mendekoak
zaintzen dituzten familiei ere laguntza-tresnak eskuratzea.
Hauek dira laguntza teknikoak: pertsonaren urritasunak eta mendekotasuna prebenitzeko,
konpentsatzeko, arintzeko edo neutralizatzeko berariaz egindako edozein produktu, tresna,
ekipo eta sistema tekniko.

2. OSTATU ALTERNATIBOAK
Zaharren egoitza
Zentro horietan adineko ezinduei ostatua, mantenua eta zaintza orokorra eta jarraitua
eskaintzen zaie.
Honako zerbitzu hauek eskaintzen dituzte: ostatua, zaintza pertsonaleko eta banakako
laguntzako zerbitzuak eta mediku eta erizaintza zerbitzuak: balorazioa eta jarraipena.
Babespeko etxebizitza
Zarauzko Babespeko Etxearen helburua adineko pertsona autonomoei elkarbizitza alternatibo
bat eskaintzea da, beraien ohiko ingurunean parte izan daitezeen eta behar duten laguntzaz
goatu ahal zian dezaten, autonomia baten barnean.
Zarauzko Babespeko Etxean honako zerbitzuak eta baliabideak eskaintzen ditu: bizilekuzerbitzuak, mantenua, arropa garbiketa, etxez etxeko laguntza, Udaleko Gizarte Zerbitzuen
gizarte-arreta, administrazio-kudeaketak eta boluntario Zerbitzua.

3. MENDEKOTASUNAREN LEGEA
Zarauzko Udaleko Gizarte Zerbitzuekin jarri behar da harremanetaan mendekotasunaren
balorazioa egiteko. Behin udalarekin harremaneatn jarri eta gero Gipuzkoako Foru Aldundia da
pertsona bakoitzaren mendekotasun mailari buruz irizpidea ematen duena eta pertsona
bakoitzak behar dituen zaintzak zehazten dituena.
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4. AISIALDIA
Zarauzko hirugarren adineko pertsonek aukera dute beste pertsonekin harremanetan jartzeko
eta aisialdiaz gozatzeko honako baliabide hauetan: Udaberri Jubilatuen elkartea eta Iñurritza
Jubilatuen elkartea.
Udaletik eskaintzen diren baliabide guzti hauetaz gain badira herrian hainbat elkarte Zarautzen
egon daitezkeen behar sozial desberdinei erantzuna emateko, baita lankidetza proiektuak eta
sentsibilizazio proiektuak ere.

2.1.2. Eragileak

Eragile hauekin egin da lan Zarautz Lagunkoiaren esparruan:
Zarauzko Udala:
2015 amaieran jarri zuen martxan proiektua Zarauzko Udalak, Zarautz Lagunkoia ekimenaren
talde sustatzailearekin, hau da, Udalean eratua zegoen Hirugarren Adineko Mahaiarekin eta
Matia Institutuko taldearekin batera.
Udaleko arduradun eta teknikariez gain, eragile hauek parte hartzen dute ekimenean:
Elkarteak:


Nagusilan



Afagi



Duintasuna elkartea



Kostan Elkartea



Iñurritza Jubilatuen elkartea



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

2.2.1. Metodologia

Euskadi Lagunkoia proiektua sustatzeko eta garatzeko asmoz, 2015 amaieran lan-plan bat
ezarri zen. Udalean martxan zen Hirugarren adineko mahaia eta bertan elkartzen ziren herriko
eragile desberdinak adinekoekin zerikusia zuten gai desberdinak lantzeko. Mahai hau izan da
Zarautz Lagunkoia ekimeneko talde sustatzailea eta Udala eta Matia Institutua arduratu ziren
Zarautzen informazioa galdera-sortaren bidez biltzeaz.

2.2.1.1. Lagunkoitasunari buruzko galdera-sorta: fitxa teknikoa
Zarauzko 338 biztanlek erantzun diote galdera-sortari. Haietatik 194 emakumeak dira, eta 89
gizonak. Bestela esanda, laginaren % 57,4 emakumeak dira, eta % 26,3 gizonak.
Bestalde, lagina adinaren arabera sailkatuz gero ikusiko dugunez, inkestari erantzun diotenen
% 63,6k 65 urte baino gutxiago dituzte; hau da, 215 banakok. Aldiz, 65 urtetik gorakoak % 19,2
dira, 65 pertsona.
Galdera-sorta biltzeko lana 2017eko urtarriletik maiatzera bitartean egin zen.
Zarautz: lagunkoitasunari buruzko galdera-sortako laginaren osaera

Portzentajea
Sexua
Gizona
26,3
Emakumea
57,4
ED/EDE
16,3
Adina
< 65 urte
63,6
≥ 65 urte
19,2
ES/EDE
17,2
100,0

N
89
194
55
215
65
58
338
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Zarautz: laginaren osaera

49,5

19,2
≥ 65 urte

< 65 urte
Emakum
ea

63,6

Gizona
26,3

Sexua

Adina

2.2.1.2. Herri-topaketak: osaera
6 herri-topaketa egin ziren informazioa biltzeko, eta haietan arloetako bakoitza eztabaidatu
zen. Haietako bakoitzean aztertu beharreko gaia astebete lehenago bidaltzen zitzaien partehartzaileei, aurreko saioko aktarekin batera. Hilean behin egiten ziren bilerak, asteazkenez, eta
2 orduko iraupena zuten, 10etik 12etara. Bilera hauek Udaleko Gizarte Zerbitzuetako bilera
gelan ospatu ziren.
Hona hemen topaketen osaera eta datak:

Data

Landutako gaiak

Bertaratutako pertsona
kopurua

2016/02/24

Garraioa

16

2016/03/16

Aire libreko espazioak eta eraikin publikoak

16

2016/04/20

Etxebizitza

11

2016/05/18

Partaidetza, gizarte-sarea eta enplegua

10

23

2016/06/15

Osasun eta gizarte zerbitzuak

10

2016/09/20

Errespetua eta inklusioa

9

Komunikazioa eta informazioa

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

ALDERDI OROKORRAK
Inkestei erantzun zieten Zarauzko biztanle gehienek esan zuten udalerria oso edo dezente
atsegina dela bizitzeko. Inkestari erantzun zioten %86,4-k adierazi zuten hori, eta % 1,8, berriz,
ez dela oso edo batere atsegina.
Udalerriaren alderdi orokorrak

Garbia
Zaratatsua
Atsegina
Merkea

Batere ez Ez oso Nahiko
0,9
10,1
36,4
3,3
37,0
43,2
0,6
1,2
10,7
50,6
31,4
12,4

Dezente
47,3
10,9
59,5
3,0

Oso ED/EDE
3,0
2,4
4,4
1,2
26,9
1,2
1,5
1,2

Garbitasuna da elementurik garrantzitsuenetako bat udalerri batean bizitzea atsegina den ala
ez esateko. Zarauzko garbitasun-mailari dagokionez, herritar gehienek (% 50,3k) oso edo
dezente garbia dela diote, % 11k berriz diote udalerria ez dela oso edo batere garbia.
Herri-topaketetan, diskurtso oso antzekoak ikus daitezke; alegia, udalerria oro har garbia
dagoela. Baina garbitzen zailak diren leku eta izkinak ez daudela erabat garbi, eta tabernainguru batzuk tabakoz zikinduta daudela ere aipatu dute.
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Bestalde, udalerrian zarata txikia dagoela uste du % 40,3 eta %15,3k bakarrik uste dute oso
edo dezente zaratatsua dela.
Herrian gehiengoak ezagutzen direla diote eta tratua gertuko dela, baina beste herrietatik
etorri direnek ere aipatu dute Zarauztarren koadriletan sartzea zaila dela.
Amaitzeko, nabarmentzekoa da, Zarautzen gustura eta ondo bizitzeko, nolabaiteko
erosahalmena behar dela, herritarren % 82 ingururen arabera udalerria ez delako oso edo
batere merkea, eta % 4,5en arabera, berriz, oso edo dezente merkea delako. Hau topaketetan
ere nabarmendu da, bizimodua eta etxebizitza oso garesti direla herrian, ingurukoekin
alderatuz.

Alderdi positiboak
 Udalerri atsegina izatea.
 Oro har oso zaratatsua ez izatea.
 Orokorrean garbia izatea
Alderdi negatiboak
 Toki batzuk ez daude hain garbi.
 Bizitza garestia izatea.
Hobetzeko proposamenak
 Garbitzen zailak diren izkinetan eta taberna inguruetan garbitasuna areagotzea.
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1. AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKINAK
Etxebizitza baldin bada espazio pribatuaren adierazgarri nagusia (bai banakoarena, bai
familiarena), aire zabaleko espazioak soziabilitatearena, alderdi publikoarena eta banakoaren
eta taldearen arteko loturarena dira. Hiri lagunkoietan, bistan denez, garrantzitsua da aire
zabaleko espazioak izatea, espazio erosoak, aisialdiaz gozatzeko eta besteekin harremanetan
egoteko. Funtsezkoa da espazio horiek konfiguratzea herritarrek udalerriaren eguneroko
bizitzan eta zahartze aktiboan parte har dezaten sustatzeko. “Kanpoaldeak eta eraikin
publikoek oso eragin handia dute adinekoen mugikortasunean, independentzian eta bizikalitatean” (OME, 2007). Toki irisgarriak, seguruak eta ondo argiztatuak izatea, eta egoera
onean egotea, funtsezkoa da herriko bizitza komunitariorako.

PARKEAK, AIRE ZABALEKO ESPAZIOAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK

Berdeguneak eta eremuak

Urtea

Zarautz

Urola Kosta

Gipuzkoa

EAE

Babes bereziko udal azalera (%)

2016

12,32

31,08

22,89

20,8

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

2009

20,76

12,18

20,11

14,4

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Zarautzen hiriko parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (% 20,76) eskualdekoa
baino dezente handiagoa da (% 12,18), baita Euskal Autonomia Erkidegokoa baino handiagoa
ere (% 14,4), Gipuzkoako batezbestekoaren antzekoa izanik (% 20,11).
Kopuru horiek garbi islatzen dituzte herritarren iritziak, inkestari erantzun diotenen % 59,4k
baitiote parke eta lorategi kopurua nahikoa dela, ala ez direla dioten %11,9en aldean.
Daudenak ez daudela egoera onean diote herritarren % 31,3k, ondo zainduta daudela diote
berriz %39,3k. Inkestari erantzun diotenen % 39 inguruk esan dute ez daudela oso edo batere
ekipatuta, eta % 20,4k, berriz, dezente edo oso ekipatuta daudela.
Parke eta lorategietara joateko maiztasunari dagokionez, % 36,7ek soilik diote dezente edo oso
maiz joaten direla. Ehuneko hori ez da oso handia, kontuan hartuta toki horietan gizarteharremanak eta loturak mantentzen eta sortzen direla.
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Parkeak eta aire zabaleko espazioak

Nahikoak daude
Ondo zainduta daude
Ondo kokatuta daude
Ondo ekipatuta daude
Maiz joaten da

Batere ez Ez oso Nahiko Dezente
1,5
10,4
27,2
48,2
2,7
18,6
37,6
35,2
0,6
4,1
24,9
59,5
11,8
27,2
38,5
15,7
3,5
22,5
31,7
29,9

Oso ED/EDE
11,2
1,5
4,1
1,8
10,1
0,9
4,7
2,1
6,8
5,6

Herri-topaketetan aipatu den gaietako bat txakur-kaken inguruan izan da. Hauek ugaritu egin
direla diote eta honi aurre egiteko proposamen desberdinak egin dituzte: txakurren
jabeentzako kontzientziazio kanpainak martxan jartzea, isunak aipatu dira, baita beste
herrietako esperientziak ere, jabeak topatzeko txakurren ADNaren errolda izatea adibidez eta
herrian txakurrentzako espazio gehiago izatea.
Auzo batzuk beste batzuk baino eskasia handiagoan daudela ere iritzi dute. Auzoak hobetu eta
berdindu beharko liratekeela ere, adibidez Itxasmendi eta Azken Porturako zona berde gehiago
beharko liratekeela.
Lapurdi kalean adineko pertsonek erabiltzeko jarri diren soinketa tresnak umeentzat oso
arriskutsuak direla diote; istripuak sortzen dituzte. Alde batetik tresna hauek birkolokatzeko
beste diseinu bat egitea proposatu da eta bestetik, hobekuntza; izan ere, nahikoa oinarrizkoak
dira eta hobeak badaude.
Etxe publiko eta zerbitzuei dagokienez, Modelo zinema ez dagoela behar bezala aipatu dute, ez
hornidura aldetik, ez herri tamainari begiratuta. Osasun zentroa berriz urruti geratzen da,
batez ere, larrialdietan eta Villa Mundaren eta Ebro Etxearen egoera txarra da. Egoitzari
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dagokionez, handitzea baloratzeko eskatu da; itxaron-zerrendan jende asko dagoelako.
Jubilatuentzat espazio gehiago sortu eta deszentralizatzea planteatu da, bai zonaldeak, bai
ereduak anitzagoak izan daitezen (adibidez, Aldapetan jubilatuentzako zonalde bat ).
Komun publikoen inguruan kopurua txikia da eta hauen beharra agerian utzi dute. Herriko
hainbat puntutan komun publikoak ezartzea beharrezkoa ikusten dute.
Euria denean ere estalitako tokiren baten beharra ikusten dute eta Foruen plaza sabai garden
batez estaltzeko ideia bota da, euria denean espazio publikoa aprobetxatu ahal izateko.
Alderdi positiboak
 Berdegune nahiko badago herrian.
 Parkeak ondo kokatuta egotea.
Alderdi negatiboak
 Txakur kakak ugaritzea.
 Auzoen arteko desberdintasunak.
 Lapurdi kalean kokatuta dauden adinekoentzako soinketa tresnak arriskutsuak izatea
umeentzat.
 Eraikin publikoak: Modelo txiki geratu da eta ez dago ondo hornituta, osasun zentroa
urrun dago, Villa Munda eta Ebro egoera txarrean, Santa Ana egoitza txiki geratu da eta
jubilatuentzako espazio gutxiegi egotea.
 Komun publiko gutxi egotea.
 Toki estalirik ez izatea euria denerako
Hobetzeko proposamenak
 Txakur kaken inguruan kontzientziazio kanpainak egitea, isunak beharrezkoak diren
aztertu eta txakurrentzako espazioak jartzea.
 Auzoak hobetu eta berdintzea.
 Azken Portun eta Itxasmendin berdegune gehiago jartzea.
 Adinekoentzako soinketa tresna berriak aukeratu eta herrian jartzea.
 Modelo zinema handitu eta berritzea.
 Osasun zentroa herrira gerturatzea.
 Villa Munda eta Ebro eraikinen egoera baloratzea.
 Egoitza handitzea baloratzea.
 Jubilatuentzat espazio gehiago sortzea (Aldapetan adibidez).
 Kalean komun publikoak jartzea.
 Euria denerako herriko tokiren bat estaltzea.
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KALEAK

Udalerrietako kaleen eta espaloien egoera da faktore garrantzitsuenetako bat hiriak
lagunkoiak diren ala ez erabakitzerakoan, udalerrian barrena ibiltzeko gaitasunean eragiten
baitu hein handi batean. Espaloiak egoera kaskarrean baldin badaude, baliteke pertsonek
modu autonomoan mugitu ezin izatea udalerrian barrena.
Inkestako datuen arabera, Zarauzko kale eta mantentzearen inguruan, inkestari erantzun
diotenen % 29k uste dute Zarauzko kaleak oso edo dezente zainduta daudela, eta % 31,4k,
berriz, ez direla asko edo batere zaintzen.
Herri-topaketetan, kaleak asfaltatu gabeko zonaldeak badirela diote, eta espaloiak ez direla
lauak, batez ere San Frantzisko kalean eta zebrabideetan (Lauaxeta k.). Zebrabideak lautzea
proposatzen da, Itxasmendin adibidez eta kaleei emakume izenak jartzea ere proposatu da.
Araba kalean, Pardo parean, eta inguruko beste hainbat tokitan putzuak egiten direla ere
aipatu da.
Espaloiak eta kaleak

Batere ez Ez oso Nahiko Dezente
Ondo zainduta daude
Irisgarriak dira
Atseden hartzeko tokiak dituzte

9,5
6,5
1,2

21,9
23,4
12,4

38,2
37,0
32,0

26,9
29,3
48,5

Oso ED/EDE
2,1
2,7
5,0

1,5
1,2
0,9
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Udalerriko kaleen irisgarritasun-mailari dagokionez, inkesten datuek diote desadostasuna
dagoela herritarren artean; izan ere, % 32k diote kaleak oso edo dezente irisgarriak direla, eta
beste % 29,9k, berriz, ez direla oso edo batere irisgarriak. Baliteke alde hori auzoen artean
dauden aldeengatik izatea.
Zarauzko ziurtasun eta lasaitasuna eta irisgarritasuna orokorrean onak direla diote
topaketetan, udaran kanpotar eta udatiarren etorrerarekin kontua aldatzen bada ere.
Orokorrean zerbitzuak onak dira eta garraioak ere bai. Igogailuak jarri dira leku desberdinetan
eta irisgarritasuna hobetu egin da.
Batez ere altuen dauden auzoetako irisgarritasuna hobetzeko beharrezko gailu mekanikoak
martxan jartzea proposatu da.
Pertsona gehienentzat pozgarria da atseden hartzeko tokiak egotea; inkestari erantzun
diotenen % 53,5ek uste dute toki asko edo dezente daudela, eta % 13,6k, berriz, gutxi daudela,
edo bat ere ez.
Herritarren arabera, zenbait lekutan, Foruen enparantzan adibidez eta beste plaza batzuetan
eserlekuak falta dira.
Alderdi positiboak
 Atseden hartzeko toki asko izatea.
Alderdi negatiboak
 Asfaltatu gabeko zonaldeak egotea.
 Espaloiak eta zebrabideak lauak ez izatea leku batzuetan (batez ere San Frantzisko kalean
eta Lauaxetan).
 Auzo altuetarako irisgarritasuna ona ez izatea.
 Zenbait lekutan eserlekuak faltan izatea.
Hobetzeko proposamenak
 Espaloiak eta zebrabideak lautu.
 Asfaltatu falta diren zonaldeak.
 Auzo altuenetarako gailu mekanikoak izatea.
 Eserlekuak jarri Foruen enparantzan eta falta diren beste plaza batzuetan.
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HERRITARREN SEGURTASUNA

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

Zarautz

Urola Kosta

Gipuzkoa

EAE

Udalerrian harrapatutako oinezkoak
(10.000 biztanleko)

2015

3,03

2,26

4,11

4,35

Udalerrian izandako trafiko-istripuak
(biztanleen ‰)

2015

5,98

6,6

7,75

8,36

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰)

2015

1,81

1,28

1,61

1,53

Delituen indizea (biztanleen ‰)

2015

30,92

25,94

32,05

38,36

Iturri: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Udalmap-eko datuen arabera, Zarauzko udaltzain kopurua biztanleen ‰ 1,81ekoa da. Kopuru
hori eskualdekoa baino altuagoa da (‰ 1,28), eta gertuago dago Gipuzkoakotik (‰ 1,61) eta
Euskal Autonomia Erkidegokotik (‰ 1,53). Delituen indizea (biztanleen ‰ 30,92) eskualdekoa
(‰ 25,94) baino handiagoa da, baina Gipuzkoakoa eta Euskal Autonomia Erkidegokoa baino
txikiagoa (‰ 32,05 eta ‰ 38,36, hurrenez hurren).
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Herritarren segurtasuna
100%

44,3%

90%

25,1%

30,8%

20,4%

80%
ED/EDE

70%

Oso

60%

Dezente

50%

Nahiko

40%
Ez oso

30%
Batere ez

20%
10%
0%
Ondo argiztatuta dago

Ond zainduta dago

Lapurtzeko arriskua dago Zenbait tokitan ez zara
seguru sentitzen

Herritarren segurtasuna
Batere ez
Ondo argiztatuta dago
Ond zainduta dago
Lapurtzeko arriskua dago
Zenbait tokitan ez zara seguru sentitzen

4,4
6,2
2,7
10,1

Ez oso Nahiko Dezente
20,4
30,5
24,8
33,4

29,3
40,8
39,0
29,0

40,2
18,3
22,5
18,3

Oso ED/EDE
4,1
2,1
8,3
6,8

1,5
2,1
2,7
2,4

Herritar asko pozik daude udalerriko argiztapenarekin, inkestari erantzun diotenen % 44,3ek
esan baitute udalerria oso edo dezente argiztatuta dagoela, eta % 24,8, berriz, ez dagoela oso
edo batere argiztatuta.
Bestalde, inkestari erantzun diotenen % 36,7k uste dute udalerria ez dagoela oso edo batere
zainduta, baiezkoa uste dutenen %20,4aren aldean eta % 43,5ek esan dute ez dagoela seguru
sentitzen ez diren tokirik, edo toki gutxi batzuetan soilik ez direla sentitzen seguru. Lapurtzeko
arriskuaren inguruan, % 30,8k esan dute arrisku-maila handia edo dezente handia dela, eta
% 27,5k, berriz, aurkakoa.
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2. GARRAIOA
Garraioa funtsezkoa da zahartze aktiborako. Gai hau hainbat eztabaida-eremurekin
erlazionatzen da, nagusiki gizarte-partaidetzarekin eta zerbitzu publikoak eskuratzearekin.
Epigrafe honetan, udalerrian barrena eta udalerritik kanpo mugitzeko erabiltzen diren ibilgailu
publiko eta pribatuei buruzko informazioa jaso da.
Garraioa eta mugikortasuna
Urtea
Bizi diren udalerritik kanpo lan egiten
duten 16 urteko eta gehiagoko biztanleak
(%)
Bizi diren udalerritik kanpo ikasten duten
16 urteko eta gehiagoko biztanleak (%)

Zarautz

Urola Kosta

Gipuzkoa

EAE

2011

56,14

57,35

56,74

56,45

2011

75,28

82,32

65,49

64,23

Ibilgailu-parkea (ibilgailuak biztanleko)
EAEko gainerako udalerrietara joaten
ematen den bataz besteko denbora

2015

0,56

0,6

0,63

0,6

2007

41,12

-

-

-

Udalerriaren irisgarritasuna

2007

67,9

-

-

-

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Udalmapen arabera, udalerritik kanpo lan egiten duten 16 urtetik gorako biztanleen kopurua
(% 56,14) handiagoa da eskualdekoa baino (% 57,35) eta Gipuzkoa(% 56,74), eta baita Euskal
Autonomia Erkidegokoaren antzerakoa da (% 56,45). Bereziki aipatzekoa da 16 urtetik gorako
biztanleen kopurua, % 75,28k ikasten baitute udalerritik kanpo eta, ondorioz, egunero egin
behar baitute joan-etorria. Tasak altuak dira, baita ere, eskualdean, Gipuzkoan eta Euskal
Autonomia Erkidegoan (% 82,32, % 65,49 eta % 64,23, hurrenez hurren). Datu horiek
erakusten dute zeinen garrantzitsua den garraioa udalerrian; Zarautzek duen ibilgailuparkearen portzentajea (0,56 ibilgailu biztanleko), Urola Kosta, Gipuzkoa eta EAEkoaren oso
antzerakoa da, apur bat baxuxeagoa.
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AUTOBUSA

Herritarrek asko erabiltzen dute autobusa, inkestari erantzun diotenen % 78,1ek esan baitute
oso edo dezente maiz erabiltzen dutela, eta % 6,8k, berriz, ez dutela asko edo batere
erabiltzen.
Inkestan lortutako datuei dagokienez, herritarrak pozik daude udalerriko geraleku
kopuruarekin. Inkestari erantzun diotenen % 61,8k diote pozik daudela geraleku kopuruarekin,
eta, berriz, % 8,3k diote ez dagoela nahiko geralekurik, edo geraleku gutxi daudela.
Herri-topaketetan ere diote herriko autobusa geltokiak ondo daudela kokatuta eta balorazio
ona egin zaio.
Autobusa
100%
90%

80%

78,1%

28,4%

58,0%

70%

ED/EDE

60%

Oso

50%

Dezente

40%

Nahiko

30%

Ez oso

20%

Batere ez

10%
0%

Geraleku nahikoa
dago

Ibilbideak eta
maiztasunak
onargarriak dira

Prezioa arrazoizkoa da Maiz erabiltzen du

Batere ez
Geraleku nahikoa dago
Ibilbideak eta maiztasunak onargarriak dira
Prezioa arrazoizkoa da
Maiz erabiltzen du

1,5
0,6
12,1
4,1

Ez oso Nahiko Dezente
6,8
8,6
18,3
2,7

23,4
24,3
34,9
13,6

54,4
51,2
25,1
57,1

Oso ED/EDE
7,4
6,8
3,3
21,0

6,5
8,6
6,2
1,5

Autobusen ibilbideei eta maiztasunari dagokienez, inkestari erantzun diotenen % 58k diote
ibilbide dezente edo asko daudela, eta pozik daudela maiztasunarekin; aldiz, % 9,2ek
kontrakoa diote.
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Autobus-txartelen prezioari dagokionez, aldeak daude inkestari erantzun diotenen artean; izan
ere, % 28,4k diote prezioa dezente edo oso arrazoizkoa dela, eta % 30,4k, berriz, ez dela oso
edo batere arrazoizkoa. Topaketetan Mugi txartela ere ondo dagoela diote.
Herri-topaketetan aipatu da alde batetik bai autobus urbanora eta baita Donostiara doan
autobusera igotzeko eskailerak handiegiak direla. Beste alde batetik Donostiarako autobusak
ez dira Donostiako geltoki berriraino iristen, eta beste autobus bat hartu behar da Donostiako
autobus geltoki berriraino joateko edo oinez joan beharra dago.
Bestalde, bai autobusen eta baita trenen ordutegia zabaltzea proposatzen da; batez ere
arratsalde-gauekoak ( emanaldietara joan eta garraio publikoan bueltatzeko modua jarri).

Alderdi positiboak
 Ibilbideak eta maiztasuna egokiak izatea.
 Maiz erabiltzea
 Geralekuak nahikoak izatea
Alderdi negatiboak
 Autobusera igotzeko eskailera altuegiak izatea
 Donostiako geltoki berrira ez iristea.
Hobetzeko proposamenak
 Autobusen irisgarritasuna hobetzea.
 Donostiako geltoki berriraino iristea autobusa.
 Arratsalde-gauean ordutegia zabaltzea, bereziki ekitaldiren bat baldin badago.
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AUTOA

Udalerriko garraiobiderik garrantzitsuenetako bat da autoa, 2015ean Zarautzek zuen ibilgailuparkeak erakusten duen moduan; alegia, 0,56 ibilgailu pertsonako.
Oso garraiobide erabilia da, ez bakarrik udalerrian barrena ibiltzeko, baizik eta, batez ere,
udalerritik kanpora joateko, langileen % 56,14k kanpora joan behar baitute egunero lanera
joateko Udalmapen arabera.
Herritarren segurtasuna
Urtea

Zarautz

Urola Kosta

Gipuzkoa

EAE

Udalerrian harrapatutako oinezkoak
(10.000 biztanleko)

2015

3,03

2,26

4,11

4,35

Udalerrian izandako trafiko-istripuak
(biztanleen ‰)

2015

5,98

6,6

7,75

8,36

Udaltzain kopurua (biztanleen ‰)

2015

1,81

1,28

1,61

1,53

Delituen indizea (biztanleen ‰)

2015

30,92

25,94

32,05

38,36

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

Udalmapeko datuen arabera, 2015ean udalerrian harrapatutako oinezko kopurua 3,03koa izan zen
10.000 biztanleko, eskualdekoa (‰ 2,26) baina handiagoa baina Gipuzkoakoa (‰ 4,11) eta Euskal
Autonomia Erkidegokoa (‰ 4,35) baino txikiagoa. Horretaz gain, 2015ean udalerrian
erregistratutako istripu kopurua (biztanleen ‰ 5,98) handiagoa da eskualdean (‰ 6,6), Gipuzkoan
(‰ 7,75) eta Euskal Autonomia Erkidegoan (‰ 8,36).
Inkesten bidez lortutako datuen arabera, ez dago adostasun handiegirik trafiko seinaleen inguruan.
inkestari erantzun dioten 3 pertsonatik ia 1ek (%32,9) esan du asko edo dezente errespetatzen
direla trafikoko seinaleak, eta % 28,4k, berriz, ez direla asko edo batere errespetatzen.
Kopuru hori antzekoa da autoen abiadurari dagokionez. % 27,2k diote autoak abiadura oso edo
dezente onean doazela, eta % 30,4k, berriz, ez doazela abiadura oso edo batere onean.
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Trafikoa eta zirkulazioa
100%

32,9%

90%

27,2%

58,0%

80%
70%

ED/EDE

60%

Oso

50%

Dezente

40%

Nahiko

30%

Ez oso

20%

Batere ez

10%
0%

Errespetatzen dira trafikoko Semaforoek oinezkoak
seinaleak
igarotzeko nahiko denbora
irauten dute

Batere ez
Errespetatzen dira trafikoko seinaleak
Semaforoek oinezkoak igarotzeko
nahiko denbora irauten dute
Abiadura onean doaz ibilgailuak

Abiadura onean doaz
ibilgailuak

Ez oso Nahiko Dezente

Oso ED/EDE

4,4

24,0

37,9

29,6

3,3

0,9

3,0
5,3

10,9
25,4

27,8
40,8

49,1
26,3

8,9
0,9

0,3
1,2

Herri-topaketetan nabarmendu da herrian nahiko ondo gidatzen dela, orokorrean
errespetatzen direla arauak. Ala ere udaran eta neguan Zarauzko mugikortasuna desberdindu
dute.
Aparkalekuaren inguruan, aniztasun funtzionala duten pertsonentzat nahiko aparkaleku
dagoela nabarmendu dute. Bestalde, aparkalekua garestia iruditzen zaie eta garajeak dituzten
pertsonek bertan ez aparkatzeak besteei leku arazoak eragiten dizkiela ere adierazi dute.
OINEZKOAK
Oinezkoak kontutan hartuz, semaforoek oinezkoak pasatzeko adina denbora eskaintzen dute.
Oinezkoen pasabideetan ordea, kokatutako edukiontziek ez dute behar bezala ikusten uzten
eta okerreko bidetik ere zeharkatzen dute N-634 tik kanpinerantz adibidez.
BIDEGORRIA
Herrian badago bidegorri sarea, asko aurreratu da azken urteotan, baina bukatzeko dago. Ala
ere bizikletan ibiltzen direnen batzuren kasuan kontrako bidetik ibiltzen direla antzematen da,
espaloietatik, biotopo berritik, Getariko bideko espaloitik joaten dira...
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Bizikletak edozein tokitan daude eta arazo bihurtu dira. Kale batzuen norabide aldaketak
arazoak ekarri ditu bai menpekotasuna duten pertsonei begira, bai bizikleta eta oinezko
trafikoari dagokionean. Bidegorri sare osoa ez daukagu eta daudenak konpondu egin beharko
genituzke.
Mitxelena kalean adibidez herritarrek komentatu dute espaloia eta bidegorria batera egotea ez
dela egokia. Aztertu eta beste konponbidea topatzea proposatu da.

Alderdi positiboak
 Oro har, ondo gidatzea.
 Trafikoko seinaleak errespetatzea.
 Bidegorria asko aurreratu da.
Alderdi negatiboak
 Aparkatzea garestia da.
 Garajeak dituzten pertsonek kanpoan uztea kotxea.
 Zebrabideetan edukiontziek ondo ikustea galarazten dute.
 Bizikletan doazenek ez dute beti errespetatzen.
Hobetzeko proposamenak
 Eskoletan bizikletak ondo erabiltzen irakatsi
 Udaltzainak jarri bizikletak erabili behar ez diren lekuetan
 Udaltzainak jarri leku arriskutsuak kontrolatzeko; adibidez ,Araba eta Gipuzkoa kaleetan.
 Zebrabideetatik metro batzuetara ezer ez jarri alboetan, ondo ikuste aldera
 Aztertu nola lor daitekeen garajeak dituztenek bide publikoak erabili beharrean beren
garajeak erabiltzea, aparkaleku libre gehiago izan ditzagun
 Bidegorri sarea amaitu
 Mitxelena kalean espaloi eta bidegorriaren arazoa aztertu
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TRENA

Trena inkestetan parte hartu duten herritarren ia heren batek (%30,8) maiz erabiltzen duen
garraiobidea da. Autobusarekin alderatuta (%78,1) askoz ere jende gutxiagok erabiltzen du.
Trena…
100%

28,5%

90%

78,1%

30,8%

80%
ED/EDE

70%

Oso

60%

Dezente

50%

Nahiko

40%

30%

Ez oso

20%
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Oso ED/EDE

9,8
8,0

21,9
35,8

36,4
22,8

24,9
21,9

3,6
8,9

3,6
2,7

4,1

2,7

13,6

57,1

21,0

1,5

Inkestetan hoberen baloratu dena geltokiaren kokapena izan da. %78,1ak dio oso edo dezente
ondo kokatuta dagoela. Kokapena oso garrantzitsua da zerbitzu hau erabiltzeko orduan.
Topaketetan tenaren inguruan aipatu dena asteburuko eta asteguneko tren konbinazioak ez
direla berdin izan da, gehiegi luzatzen direla joan-etorriak.
Alderdi positiboak
 Kokapena.
Alderdi negatiboak
 Asteburuko eta asteguneko tren konbinazioak ez dira berdin, gehiegi luzatzen dira

joan-etorriak
Hobetzeko proposamenak
 Asteburu eta astegunetako trenen joan etorriak aztertu.
40

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

Zarautz

Urola Kosta

Gipuzkoa

EAE

Bizitegi-lurzoruko etxebizitza-dentsitatea
(etxebizitza kopurua hektareako)

2015

75,92

64,45

60,3

45,65

Okupatu gabeko familia-etxebizitzak (%)

2011

7,09

14,19

12,77

11,4

50 urte baino gehiagoko familiaetxebizitzak (%)

2015

14,41

16,39

25,86

26,4

2011

71,5

72,9

72,3

72

2001

10,76

12,89

14,91

8,66

Etxebideko etxebizitza-eskaerak
(biztanleen ‰)

2015

49,74

31,11

33,67

33,82

Azken bosturtekoan amaitutako
etxebizitza babestuak (biztanleen ‰)

2015

0,04

3,47

6,91

6,76

Hiri-lurzorua (%)

2016

11,21

2,62

3,89

3,68

Bizitegitarako lurzoru urbanizagarria (%)

2016

9,21

12,31

13,15

14,15

Biztanle-dentsitatea (biztanleak Km2-ko)

2016

1613,18

231,95

376,32

308,61

Familia-etxebizitza nagusien erosotasunindizea
Aurri-egoeran, edo egoera txar edo
eskasean dauden eraikinetako familiaetxebizitza nagusiak (%)

Iturria: Eusko Jaurlaritza (Udalmap)

2015ean Zarautzen 50 urtetik gorako familia-etxebizitzen portzentajea 2 puntu txikiagoa zen
eskualdeko portzentajea baino, 11 puntu txikiagoa Gipuzkoako portzentajea baino, eta 12 bat
puntu txikiagoa Euskal Autonomia Erkidegoko portzentajeak baino. Hala ere, familia-etxebizitzen
erosotasun-indizea eskualdekoaren, Gipuzkoakoaren eta Euskal Autonomia Erkidegokoaren oso
antzekoa da, zertxobait txikiagoa.
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Kontuan hartuz gero aurri-egoeran, edo egoera txar edo eskasean dauden eraikinetako familiaetxebizitza nagusien portzentajea, ikusiko dugu, 2001ean, Zarauzko portzentajea (% 10,76)
handiagoa zela Euskal Autonomia Erkidegokoa baino (% 8,66), eta eskualdekoa (% 12,89) eta
Gipuzkoakoa baino (% 14,91) txikiagoa.
Etxebideko etxebizitza-eskaerei dagokienez, ikus dezakegu, Udalmapeko datuen arabera, Zarauzko
portzentajea handiagoa dela gainerakoenak baino. Zarauzko ‰ 49,74 biztanleei dagokienez,
eskualdean ‰ 31,11 biztanle ageri dira, Gipuzkoan ‰ 33,67, eta Euskal Autonomia Erkidegoan,
‰ 33,82.
Etxebizitza
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mantentze lanak egiteko
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Ez oso Nahiko Dezente

Oso ED/EDE

57,5

29,6

7,4

1,5

1,2

2,7

35,8
33,7

30,2
16,9

16,0
18,6

13,6
22,2

1,8
6,8

2,7
1,8

Lagunkoitasunari buruzko galdera-sortetan ikusi denez, Zarautzen oso etxebizitza gutxik dute
arrazoizko prezioa, inkestari erantzun diotenen %87,1k aukeratu baitute «Gutxi» edo «Batere ez»,
hau da, herritarren 10etik ia 9k.
Topaketetan ere ala diote, Zarauzko etxebizitzak garestiak direla, bai erosteko, bai alokatzeko;
gazteek ezin dituzte ordaindu eta inguruko herrietara joaten dira gutxiago ordaintze aldera.
Alokatzeko beldurra dago gainera; ez dago etxea bere onean berreskuratzeko bermerik.
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Eraikinetan berritze- edo mantentze-lanak egiteko laguntza zehatzak egoteari buruz inkestari
erantzun diotenek duten ezagutza-mailari dagokionez, % 66ek esan dute ez dutela haien berri.
Etxebizitzak eta eraikinak egokitzeari dagokionez, inkestari erantzun diotenen % 6,8k soilik diote
etxebizitza guztiz egokituta dutela, eta % 50,6k ez dutela oso edo batere egokituta. Horrek
mugatzen du, nagusiki, adineko askoren autonomia, baita ongizatea murriztu ere. Hori dela eta,
etxebizitzak berriro diseinatu behar dira pixkanaka, bizitzako etapa guztietan zehar sortzen diren
premia berrietara egokitzeko.
Baina ez dira soilik etxebizitzak egokitu behar, baizik eta baita eraikinak eta auzoak ere. Eraikinetan,
ohikoa da igogailuak egotea, higiezin askotan baitaude instalatuta. Hala ere, herritar askok oraindik
ez dute igogailurik nahi izaten. Komenigarria da herritarrak 8/2013 Legeak dioenaz jabetzea; haren
arabera, 70 urtetik gorakoak edo desgaituak dituzten auzotarren erkidegoek ezin diote uko egin
igogailua, arrapalak edo plataformak instalatzeari, norbaitek eskatzen badu.
Bestalde, komeni da gogoraraztea 50 urtetik gorako higiezinei nahitaez egin behar zaiela Eraikinen
Ikuskapen Teknikoa, lehen esan dugun moduan, Zarauzko familia-higiezinen % 14,41ek 50 urte
baino gehiago baitituzte.
Topaketetan gai honi buruz eztabaidatzeko garaian irisgarritasun arazoak aipatu dira. Adibidez
herritarren batek apatu du Salbiden egin ziren babeseko etxeen barrualdean ulertzen ez den arazo
bat dagoela, balkoira ateratzeko 35zm-tik gorako maila.
Mitxelena kalean igogailuak ezarri nahi dituzten hainbat etxe daude baina ez zaiela uzten diote (ez
dakite trenbide ondoko bidegorria edota espaloia ote diren arrazoiak). Parte zaharrean ezin da
igogailurik jarri; etxeen neurriak ez du ahalbidetzen eta etxea aldatu beharra bai baina baliabide
ekonomikorik ez daukan jende helduarentzat arazoa da.
Alderdi negatiboak
 Etxebizitza garesti egotea.
 Etxebizitzak eta eraikinak berritzeko edo egokitzeko laguntzen berri ez izatea.
 Egokitu gabeko etxebizitza ugari egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Etxebizitzak egokitzeko laguntzen berri ematea
 Irisgarritasuna bermatu etxebizitzetan, bai berrietan eta baita lehenagotik eraikin diren
etxebizitzetan.
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4. PARTAIDETZA ETA GIZARTE-SAREA
Gizarte-harremanak oso garrantzitsuak dira banakoen bizitza osoan zehar. Zahartzaroan, harreman
horiek are garrantzi handiagoa dute, bizitzako une horretan galerak baitira nagusi, zentzu guztietan
(osasunekoak, sozialak eta fisikoak). Gizarte-sareaz hitz egitean, laguntza-trukearen ideia ere
badago, hori baita sareak konfiguratzearen funtsa. Gizarte-sareak sistema informal bat eskaintzen
du, sistema formalak bere gain hartzen ez dituen premiei erantzuten diena. Sareak egituratu eta
berregituratu egiten dira, baliabideei eusteko edo haiek ugaritzeko.

FAMILIA

Familia izan ohi da laguntza-sare nagusia. Familia-loturak, funtsean, elkarrekikotasunharremanetan oinarritzen dira, eta harreman horiek aldatuz joaten dira banakoaren etapa
desberdinetan zehar. Bestela esanda: haurrek eta helduek laguntza ematen eta jasotzen dute,
baina mota desberdinetakoa, batzuk eta besteak zein etapatan dauden.
Euskal gizarteak familia-sare sendoa du ezaugarri; hortaz, familia-elkartasuna da gizartearen
elementu garrantzitsuenetako bat.
Galdera-sortak egiterakoan lortutako datuek argi eta garbi islatzen dute fenomeno hori. Inkestari
erantzun dioten gehienek (hau da, 3 parte-hartzailetik 2k - %69,3-) adierazi dute asko edo dezente
laguntzen diotela elkarri beraien familiako kideek. Horretaz gain, % 78,4k diote maiz samar dutela
harremana familiarekin; haietatik % 59,2 familiaren etxetik hurbil bizi dira.
Familia
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Batere ez Ez oso Nahiko Dezente
7,4
1,5
9,2

Familiako kideek elkarri laguntzen diote
Familiarekin harreman handia du
Familiaren etxetik hurbil bizi da

7,1
4,1
10,1

13,3
13,3
18,3

Oso ED/EDE

39,1
38,2
34,3

30,2
40,2
24,9

3,0
2,7
3,3

Alderdi positiboak
 Familiarekin harreman handia izatea.
 Senideak bizilekutik hurbil bizitzea.
 Maiz laguntzea elkarri.

AUZOKOAK ETA DENDARIAK

Adinekoentzako beste laguntza-sare oso garrantzitsu bat auzokoak dira. Askotan, auzokoek eurek
egiten dituzte zaintza-lan jakin batzuk, bereziki bakarrik bizi direnei laguntzeko, eta familiakoaren
pareko harremana sortu ohi da haien artean.Inkestaren emaitzetan ikus daiteke parte-hartzaileen
% 55,3k asko edo dezente ezagutzen dituztela auzokoak, eta % 28,7k diote asko laguntzen diotela
elkarri.
Auzokoak eta dendariak
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1,2
10,1
2,4
14,2

10,7
26,6
14,2
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32,8
31,4
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Auzokoek elkarri laguntzen diote
Dendariak ezagutzen ditu
Egoera zehatzetan laguntzen diote

Adinekoen bizimodurako oso garrantzitsua den beste laguntza-sare bat dendariena da. Denda
txikien jabeek eta dendariek adiskidetasun-harremanak sortzen dituzte erostera maiz joaten
zaizkien auzokoekin; horrela, beste pertsona batzuekiko topagune bihurtu ohi dira denda horiek,
hau da, sozializatzeko toki ezin hobea izaten dira.
Inkestari erantzun diotenen erdiek diote asko edo dezente ezagutzen dituztela auzoko dendariak,
eta % 31,10ek, berriz, arreta egokia ematen dietela egoera zehatzetan.
Herri-topaketetan ikusi da herritarrak pozik daudela Zarauzko dendekin, auzo eta herri-guneko
konfiantzazko dendak hurbil izatea positiboki baloratu da, bakarrik dauden pertsonak ezagutu
egiten dituztelako. Horrez gain denda txikien eskaintza interesgarria dela diote kalitate/prezioa
erlazioa zentzuzkoa denean.
Bestalde, denda askotarako irisgarritasuna hankamotz geratzen dela diote eta taberna gehienak
herri-gunean pilatzen direla.
Alderdi positiboak
 Auzokoak dezente ezagutzea.
 Auzokoen laguntza- eta elkarlan-sare sendoa izatea.
 Dendariak dezente ezagutzea.
 Dendak topagune bihurtzea.
Alderdi negatiboak
 Denden irisgarritasun falta
 Tabernak herri-gunean pilatzea
Hobetzeko proposamenak
 Denda txiki eta komunetarako irisgarritasuna hobetu
 Bakardadearen inguruan hausnarketa bat egitea
 Establezimendu lagunkoia ekimen martxan jartzea Murkil elkartearekin batera
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GIZARTE-PARTAIDETZA

BOLUNTARIOAK ETA ELKARTEAK

«EAEko boluntarioei buruzko azterlana (2012)» ikerketako datuen arabera, boluntarioak euskal
biztanleen % 8,6 inguru dira; hau da, gutxi gorabehera 157.493 pertsona inguru. Gipuzkoan,
biztanle guztien % 8,2 dira boluntarioak; hau da, 47.996 pertsona. Adinaren arabera, boluntario
guztien % 56,3k 50 urte baino gehiago dituzte. Biztanle guztiei dagokienez, adinaren arabera, 50
eta 64 urte bitartekoen % 8,9k eta 65 urteko eta gehiagoko % 5,5ek parte hartzen dute boluntario
gisa; hau da, guztira, 50 urteko eta gehiagoko 60.906 pertsonak.
Boluntarioak batez ere gizarte-zerbitzuei lotuta egon ohi dira, eta ez hainbeste aisiarekin edo
kulturarekin erlazionatutako jarduerei.
Inkestako datuen arabera, Zarauzko %12,5ek diote asko edo dezente aritzen dela boluntario gisa.

Boluntarioak eta elkarteak
100%

12,5%

90%

19,6%

21,0%

80%

ED/EDE

70%

Oso

60%

Dezente

50%

Nahiko

40%

Ez oso

30%

Batere ez

20%
10%
0%
Boluntario gisa aritzen Elkarteren bateko kidea Gehiago parte hartu
da
da
nahiko luke udalerriko
herri-jardueretan

Boluntario gisa aritzen da
Elkarteren bateko kidea da
gehiago parte hartu nahiko luke udalerriko
herri-jardueretan

Batere ez

Ez oso

Nahiko

Dezente

Oso

ED/EDE

39,3
39,1

30,5
24,6

14,5
13,0

9,8
16,9

2,7
2,7

3,3
3,8

12,7

22,5

38,8

17,2

3,8

5,0
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Euskal gizartean oso zabalduta dagoen gizarte-partaidetzako beste modu bat elkarteetakoa da.
Inkestari erantzun diotenen % 19,6k dezente edo asko parte hartzen dute elkarteetan, batez ere
adinekoek, gazteek baino partaidetza-indize handiagoak baitituzte, alegia. Hala ere, % 21ak dio
gehiago parte hartu nahi luketela udalerriko gizarte-jardueretan.

AISIALDIA

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

baldintzatzen

baitute,

besteak

beste,

jasotako

heziketa,

gizonentzako

eta

emakumeentzako jardueren gizarte-desberdintasuna, osasun-egoera eta norberaren estereotipo
sozialak.
Aisialdian zer egin ondo erabakitzeak eragin zuzena du pertsonen bizi-kalitatean; hori dela eta,
funtsezkoa da behar diren baliabideak izatea aisialdia banakoarentzat emankorra eta pozgarria den
moduren batera erabili ahal izateko.
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39,9
38,2
32,8

23,4
27,5
44,4

5,0
3,6
5,0

2,7
3,6
3,0

Aisialdiko jarduera ugari daude
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Aisialdirako tokiak ondo kokatuta daude

Aisialdiko jardueren eskaintzari dagokionez, alde batetik, inkestari erantzun diotenen % 28,4k diote
jarduera asko edo dezente daudela, eta % 29k, berriz, kontrakoa.
Aisialdirako jardueren prezioaren inguruan Zarautzen, herritarrak zatituta daude, % 31,1ek uste
baitute oso edo dezente arrazoizkoa dela, eta % 27,2k, berriz, ez dela oso edo batere arrazoizkoa.
Herri topaketetan gustura azaldu dira Zarauzko aisialdi eskaintzarekin, Zarautzen era guztietako
ekitaldiak daudela eta prezioak ere ondo daudela iritzi dute.
Inkestari erantzun diotenen % 50ek uste dute dezente edo oso ondo kokatuta daudela aisialdirako
guneak, baina topaketetan aipatu da hauetako batzuk hobetu beharrean daudela.

Alderdi positiboak
 Ekitaldi nahikoa izatea.
 Prezioa arrazoizkoa izatea.
 Aisialdiko tokiak ondo kokatuta egotea.
Alderdi negatiboak
 Ebro Etxea eta Modeloren azpiegiturak egokitzea eta edukiera hobetu eta zabaldu.
 Ez dago programa edo kultur agenda bakarra .
Hobetzeko proposamenak
 Kultura eta aisialdi espazioak hobetu eta zabaldu.
 Kultur eta bestelako ekitaldien agenda bakarra izan
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5. HERRI-PARTAIDETZA ETA ENPLEGUA

HERRI-PARTAIDETZA

Partaidetza gizarte-dinamikaren funtsezko elementu bihurtzen ari da. Gizarteko eremu guztietan
parte hartzen da; hori dela eta, herritar guztiek parte hartu behar dute, inolako salbuespenik gabe,
sexuagatik, arrazagatik, adinagatik, eta bestelakoengatik.Gaur egun, hainbat programa, plan eta
politikaren bidez sustatzen da adinekoen partaidetza. Biztanleria-talde hau hazten ari denez,
gehiago parte hartu behar du gizartean.
Zarautzen hirugarren adinekoen mahaia osatua dago adineko pertsonen partaidetza bultzatzeko
eta haien iritzia kontuan izateko udal erabakiak hartzerakoan. Ala ere topaketetan komentatu da
oraindik Udala urrun ikusten dutela eta jende askori kostatu egiten zaiola erakundeetara jotzea;
herritarrengandik urruti daude.
Alderdi positiboak
 Partaidetza gizarte-dinamikaren funtsezko elementua izatea.
 Jardueretan eta erakundeetan partaidetza izatea.
Alderdi negatiboak
 Udala oraindik urrun ikustea
Hobetzeko proposamenak.
 Udala herritarrengana gehiago gerturatzea.

ENPLEGUA

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

EAE

55-59 urteen
enplegu-tasa
62,1

60-64 urtekoen
enplegu-tasa
35,1

65-69 urtekoen
enplegu-tasa
3

70-74 urtekoen
enplegu-tasa
1,3
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6. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA
Adinekoekiko eta zahartzaroarekiko jarrerek eta pertzepzioek eginkizun garrantzitsua dute herri
lagunkoien eguneroko bizitzan, beste herritarrekin harremanetan jartzeko modua konfiguratzen
dutelako eta eragin erabakigarria dutelako autopertzepzioan. Estereotipo eta aurrekontzepzio
horiek haustea funtsezkoa da adinekoak udalerriko bizitza sozialean integratu ahal izateko.
Inkestari erantzun diotenen % 56,8ren ustez, asko edo dezente errespetatzen dituzte adinekoak
gainerako herritarrek. Topaketetan oro har, uste dute dezente hartzen direla kontuan adinekoak,
bai familian, bai erakundeetan. Orokorrean errespetatu eta integratuak sentitzen dira; ezin dute
ezer esan mahaikideek nahikoa autoritate dutela sentitzen dutelako, bai publikoan bai pribatuan.
Hala ere, ulertzen dute balore aldaketa bat badagoela eta seme-alabek esaten dutenaren menpe
egon daitezkeela adineko pertsona batzuk eta herritarren artean, elkarri laguntzeko garaian,
lehengo denboretatik hona aldaketa sumatzen da eta ez da hobera.

Adinekoekiko errespetua eta belaunaldiarteko harremana
100%

27,8%

56,8%

90%
80%

ED/EDE

70%

Oso

60%

Dezente

50%

Nahiko

40%

Ez oso

30%

Batere ez

20%
10%
0%
Udalerrian adinekoak
errespetatzen direla uste du

Udalerrian adinekoak errespetatzen direla
uste du
Adin desberdinetako pertsonen artean
harreman nahikoa dago

Adin desberdinetako pertsonen
artean harreman nahikoa dago

Batere ez

Ez oso

Nahiko

Dezente

Oso

ED/EDE

0,9

10,4

30,2

49,4

7,4

1,8

4,4

25,4

37,9

25,7

2,1

4,4
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Zarautzen kasuan, % 27,8k uste dute harreman handia edo dezente dagoela adin desberdinetako
pertsonen artean eta antzeko portzentajeak (%29,8k) kontrakoa, beraz ez dago adostasun handirik
inkestetan.

Alderdi positiboak
 Adinekoak errespetuz tratatzea.
 Familiak eta erakundeek kontuan hartzen dituztela sentitzea.
Alderdi negatiboak
 Belaunaldi arteko harreman nahikoa ez egotea
Hobetzeko proposamenak
 Belaunaldi ezberdinen arteko harremanak sustatu. Ideia batzuk proposatu dira: eskoletara
bisitaldiak, mendirako irteerak, eta abar.

7. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA
Zahartze aktiboa ahalbidetzeko nahitaezkoa eta herri lagunkoietan funtsezkoa den elementu bat
informazioa behar bezala transmititzea da, desinformazioak gizarte-bazterkeria eragin baitezake.
Udalerriko komunikazio-fluxuek onak, sendoak eta egonkorrak izan behar dute, eta informazioak
herritar guztiengana iritsi behar du, bitarteko egokienak erabilita.
Inkestako datuen arabera, hari erantzun diotenen % 26,1ek uste dute informazio asko edo dezente
dutela udalerrian gertatzen denari buruz. Hala ere, Zarauzko herritarren heren batek uste du ez
dutela informaziorik, edo informazio gutxi dutela.
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Komunikazioa
100%

26,1%

90%

29,0%
ED/EDE

80%

Oso

70%

Dezente

60%

Nahiko

50%

Ez oso

40%
Batere ez

30%
20%
10%
0%
Udalerrian gertatzen denari buruz
informazio nahikoa duela uste du

Badaki zer zentro publikotan erabil
daitekeen internet doan

Batere ez

Ez oso

Nahiko

Dezente

Oso

ED/EDE

7,4

27,2

37,0

24,6

1,5

2,4

17,5

30,8

19,5

23,1

5,9

3,3

Udalerrian gertatzen denari buruz
informazio nahikoa duela uste du
Badaki zer zentro publikotan erabil
daitekeen internet doan

Inkestari erantzun diotenen % 29k diote ezagutzen dutela zer zentro publikotan erabil daitekeen
Internet doan.
Topaketetan proposamen batzuk egin dira herrian komunikazioa hobetze aldera, alde batetik ez
ahaztea herritar askorentzat prentsa dela informazioa jasotzeko euskarria eta bestetik informazioa
panelak jarri beharko liratekeela eta baita aplikazioa digital bat garatu informazioa
herritarrenagana helarazteko.
Hobetzeko proposamenak
 Informazio panelak jarri herrian
 Aplikazio digitala sustatu
 Prentsa dibulgaziozko bidetzat hartu.
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8. GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK
Lurralde bateko osasun-sistemak eta gizarte-zerbitzuek osatzen dute pertsonak osasuntsu eta
independente izaten jarraitzeko laguntza-egitura formala. Baliabide horiek garatu, ezagutu,
eskuragarri jarri eta erabiltzen badira, ondo funtzionatuko du udalerri atseginak.
Zer gizarte-baliabide dauden eta non kokatuta dauden ezagutzea
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24,2%

23,1%

30,2%

25,1%

55,6%
ED/EDE
Oso
Dezente
Nahiko
Ez oso
Batere ez

Etxez-etxeko laguntza zerbitzua
Telelaguntza
Eguneko zentroak
Egoitzak
Osasun-zentroa:kokapena

Batere ez

Ez oso

Nahiko

Dezente

Oso

ED/EDE

26,6
30,2
18,3
22,8
5,6

24,9
27,5
24,6
26,3
8,0

21,9
16,0
24,9
23,7
26,9

20,4
17,5
23,7
19,8
42,0

3,8
5,6
6,5
5,3
13,6

2,4
3,3
2,1
2,1
3,8

Oro har, inkesten emaitzen arabera, jende gutxik ezagutzen ditu adinekoentzako gizarte-zerbitzuak
daudela. % 24,2k soilik onartu dute etxez etxeko laguntza-zerbitzua ezagutzen dutela, eta % 54,5ek,
berriz, ez dutela asko edo batere ezagutzen. Antzeko kopuruak daude telelaguntza-zerbitzuari eta
egoitzei dagokienez; inkestari erantzun diotenen % 23,1ek eta % 25,1ek esan baitute asko edo
dezente ezagutzen dituztela. Eguneko zentroa ezagutzen da ongien, baina ez alde handiarekin,
Inkestari erantzun diotenen ia herenak esan baitute ezagutzen dutela. Osasun-zentroa non dagoen
inguruan herritarretatik % 55,6k esan dute ondo kokatuta dagoela.
Topaketetan ideia desberdinak jaso dira osasun eta gizarte zerbitzuen inguruan. Alderdi positibo
bezala nabarmendu da Osakidetzako zerbitzuarekin eta telelaguntzarekin gustura daudela
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orokorrean, jasotzen duten tratua ona dela diote eta egoitzan jasotzen duten zerbitzuarekin ere
gustura daudela aipatu dute.
Hobetu beharreko arloen inguruan egoitza eta eguneko zentroari buruz iritzi desberdinak izan dira,
lehen aipatu bezala ondo baloratuak dauden arren herritarren batek aipatu du denbora gutxiegi
eskaintzen zaiola pertsona bakoitzari, itxaron-zerrendak daudela ere esan da eta baita eguneko
zentroan perfil desberdina duten pertsonak egonik, eskaintza ez omen da denengana berdin iristen.
Etxez etxeko laguntza, garestia eta ordu gutxi direla ere iritzi du batenbatek eta Mugibil
programaren inguruan ere bertan parte hartzen dutenen erritmo desberdina aipatu da eta
denengana egokitu beharraz eztabaidatu da. Botiken kopagoa konpentsatzeko laguntzen inguruan
adinekoek informazio falta dutela diote eta horren ondorioz ez dituztela eskatzen. Udal Gizarte
Zerbitzuekin txandak luzeak direla ere nabarmendu du herritar batek, momentuan erantzun bat
behar izanez gero ez dagoela aukera hori.
Familiaren figuraz asko hitz egin da gai hauetan eta Alzheimerra duten pertsonen ongizatea
hobetzeko Afagiren bitartez Euskotreneko eta Lurraldebuseko langileei prestakuntza bat emateko
asmoa ere agertu da, besteak beste, alzheimerra duten pertsonak identifikatzeko eta kasu konkretu
batzuetan zer egin jakin dezaten.

Alderdi positiboak
 Osakidetza, telelaguntza eta Egoitzako zerbitzuak ondo baloratuta egotea
Alderdi negatiboak
 Botiken kopagoaren laguntzen inguruan informazio falta izatea
Hobetzeko proposamenak
 Jubilatuen elkartetik kopagoaren inguruko informazioa helarazi eta tramiteak egiten
lagundu
 Beraien etxetik ateratzeko laguntza behar dutenei zerbitzua urte guztira zabaldu eta
medikuarenera laguntzeko aukera izatea.
 Zerbitzu desberdinen hausnarketa bat bideratzea

55

9. GOGOBETETASUNA
Amaitzeko, item batzuk bildu ziren galdera-sortan, udalerriko zenbait alderdiren inguruko
gogobetetasun-maila neurtzeko. 0 eta 10 bitarteko eskalan baloratu behar ziren item horiek (0 = Ez
nago batere pozik; 10 = Oso pozik nago).
Gogobetetasuna (1-10 eskala)
Harremanak (familia, auzokideak…)
Garraioa
Aisialdia
Gizarte- eta osasun-zerbitzuak
Parkeak eta aire zabaleko guneak
Adinekoekiko errespetua eta haien gizarteratzea
Gizarte-partaidetza
Komunikazioa eta informazioa
Etxebizitza

7,22
6,72
6,69
6,42
6,39
6,33
5,64
5,01

4,04
0

2

4

6

8

10

Familia, lagun eta auzokideekiko harremanak jaso du balorazio handiena; hots, batez beste
7,22koa. Parte-hartzaileek oso positiboki baloratu dute egungo gizarte-sarea. Lehen esan dugun
bezala, gizarte-sarea oso sendoa da eta ahalmen handia du laguntza eta baliabideak trukatzeko.
Bigarren tokian, garraioak izan du balorazio hoberena %6,72ko puntuaketarekin eta gehien
baloratu den hirugarren alderdia aisialdia izan da (%6,69).
Hauek dira okerren baloratutako hiru alderdiak: etxebizitza, komunikazio eta informazioa eta
gizarte-partaidetza. Alderdi horien puntuazioa 4,04koa, 5,01ekoa eta 5,64koa da, hurrenez hurren.
Galdera multzo hori lagungarria izan daiteke udal jardunen lehentasunak hautemateko. Horrela,
etxebizitza, komunikazioa eta informazioa, eta gizarte-partaidetza udal jardunaren lehentasunezko
eremu bihurtuko dira.
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4. LABURPEN-TAULA: ALDERDI POSITIBOAK ETA NEGATIBOAK, ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

OROKORRA

-

Udalerri atsegina izatea.
Oro har oso zaratatsua ez izatea.
Orokorrean garbia izatea

ALDERDI NEGATIBOAK
Toki batzuk ez daude hain garbi. Bizitza garestia izatea.

PROPOSAMENAK
Garbitzen zailak diren izkinetan
eta
taberna
inguruetan
garbitasuna areagotzea.
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

ALDERDI NEGATIBOAK

Berdegune nahiko badago herrian.
Parkeak ondo kokatuta egotea.
Hobetzeko proposamenak
-

PARKEAK, AIRE

AIRE ZABALEKO
ESPAZIOAK ETA
ERAIKINAK

ZABALEKO
ESPAZIOAK ETA
ERAIKIN PUBLIKOAK

-

Txakur kakak ugaritzea.
Auzoen
arteko
desberdintasunak.
Lapurdi
kalean
kokatuta
dauden
adinekoentzako
soinketa tresnak arriskutsuak
izatea umeentzat.
Eraikin publikoak: Modelo txiki
geratu da eta ez dago ondo
hornituta,
osasun-zentroa
urrun dago, Villa Munda eta
Ebro egoera txarrean, Santa
Ana egoitza txiki geratu da eta
jubilatuentzako espazio gutxiegi
dago.
Komun publiko gutxi egotea.
Toki estalirik ez izatea euria
denerako

PROPOSAMENAK
-

-

-

Txakur
kaken
inguruan
kontzientziazio
kanpainak
egitea, isunak beharrezkoak
diren aztertu eta txakurrentzako
espazioak jartzea.
Auzoak hobetu eta berdintzea.
Azken Portun eta Itxasmendin
berdegune gehiago jartzea.
Adinekoentzako soinketa tresna
berriak aukeratu eta herrian
jartzea.
Modelo zinema handitu eta
berritzea.
Osasun-zentroa
herrira
gerturatzea.
Villa Munda eta Ebro eraikinen
egoera baloratzea.
Egoitza handitzea baloratzea.
Jubilatuentzat espazio gehiago
sortzea (Aldapetan adibidez).
Kalean komun publikoak jartzea.
Euria denerako herriko tokiren
bat estaltzea.
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

ALDERDI NEGATIBOAK

Atseden hartzeko toki asko izatea.
-

KALEAK

-

AUTOBUSA

Asfaltatu gabeko zonaldeak
egotea.
Espaloiak eta zebrabideak lauak
ez izatea leku batzuetan (batez
ere San Frantzisko kalean eta
Lauaxetan).
Auzo altuetarako irisgarritasuna
ona ez izatea.
Zenbait lekutan eserlekuak
faltan izatea.

PROPOSAMENAK
-

-

Ibilbideak eta maiztasuna egokiak izatea.
Maiz erabiltzea
Geralekuak nahikoak izatea
Alderdi negatiboak

Autobusera igotzeko eskailera altuegiak izatea
Donostiako geltoki berrira ez iristea.
-

-

Kokapena.

-

Asteburuko eta asteguneko tren konbinazioak ez dira
berdin, gehiegi luzatzen dira
joan-etorriak

GARRAIOA

TRENA

Espaloiak eta zebrabideak lautu.
Asfaltatu falta diren zonaldeak.
Auzo
altuenetarako
gailu
mekanikoak izatea.
Eserlekuak
jarri
Foruen
enparantzan eta falta diren
beste plaza batzuetan.

Autobusen
irisgarritasuna
hobetzea.
Donostiako geltoki berriraino
iristea autobusa.
Arratsalde-gauean
ordutegia
zabaltzea, bereziki ekitaldiren
bat baldin badago.
Asteburu eta astegunetako
trenen joan etorriak aztertu.
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

ALDERDI NEGATIBOAK

Oro har, ondo gidatzea.
Trafikoko
seinaleak errespetatzea.
-

AUTOA

-

-

BIDEGORRIA

PROPOSAMENAK

Aparkatzea garestia da.
Garajeak dituzten pertsonek
kanpoan uzten dute kotxea.
Zebrabideetan
edukiontziek
ondo ikustea galarazten dute.
-

Bidegorria asko aurreratu da.

-

Bizikletan doazenek ez dute beti errespetatzen.
-

Udaltzainak
jarri
leku
arriskutsuak
kontrolatzek,;
adibidez ,Araba eta Gipuzkoa
kaleetan.
Zebrabideetatik
metro
batzuetara ezer
ez jarri
alboetan, ondo ikuste aldera
Aztertu nola lor daitekeen
garajeak
dituztenek
bide
publikoak erabili beharrean
beren
garajeak
erabiltzea,
aparkaleku libre gehiago izan
ditzagun
Eskoletan
bizikletak ondo
erabiltzen irakatsi
Udaltzainak jarri bizikletak
erabili behar ez diren lekuetan
Bidegorri sarea amaitu
Mitxelena kalean espaloi eta
bidegorriaren arazoa aztertu
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK

ALDERDI NEGATIBOAK
-

-

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

PROPOSAMENAK
-

Etxebizitzak egokitzeko
laguntzen berri ematea
Irisgarritasuna bermatu
etxebizitzetan, bai berrietan eta
baita lehenagotik eraikin diren
etxebizitzetan.

ETXEBIZITZA
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

FAMILIA

-

ALDERDI NEGATIBOAK

PROPOSAMENAK

Familiarekin harreman handia
izatea.
Senideak bizilekutik hurbil
bizitzea.
Maiz laguntzea elkarri.

SAREAK ETEA
-

GIZARTE-LAGUNTZA
AUZOKOAK ETA
DENDARIAK

-

GIZARTE- ETA
HERRI-PARTAIDETZA

ENPLEGUA ETA
PARTAIDETZA

-

AISIALDIA

Auzokoak dezente ezagutzea.
Auzokoen
laguntzaeta elkarlan-sare sendoa izatea.
Dendariak dezente ezagutzea.
Dendak topagune bihurtzea.

Denden irisgarritasun falta
Tabernak zentroan pilatzea

-

Partaidetza
gizarte- dinamikaren
funtsezko
elementua izatea.
Jardueretan eta erakundeetan
partaidetza izatea.

Udala oraindik urrun ikustea

Ekitaldi nahikoa izatea.
Prezioa arrazoizkoa izatea.
Aisialdiko tokiak ondo kokatuta
egotea.

Ebro Etxea eta Modeloren azpiegiturak egokitzea eta
edukiera hobetu eta zabaldu.
Ez dago programa, kultur
agenda , …, bakarra .

-

-

Denda txiki eta komunetarako
irisgarritasuna hobetu
Bakardadearen
inguruan
hausnarketa bat egitea
Establezimendu
lagunkoia
ekimen martxan jartzea Murkil
elkartearekin batera
Udala herritarrengana gehiago
gerturatzea.

Kultura eta aisialdi espazioak
hobetu eta zabaldu.
Kultur eta bestelako ekitaldien
agenda bakarra izan
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EREMUA

AZPIEREMUA

ALDERDI POSITIBOAK
-

ERRESPETUA ETA
GIZARTERATZEA

Adinekoak errespetuz tratatzea. Familiak
eta
erakundeek
kontuan hartzen dituztela
sentitzea.

KOMUNIKAZIOA ETA
INFORMAZIOA
-

Osakidetza, telelaguntza eta Egoitzako zerbitzuak ondo
baloratuta egotea

ALDERDI NEGATIBOAK
Belaunaldi arteko
nahikoa ez egotea

PROPOSAMENAK

harreman -

Belaunaldi ezberdinen arteko
harremanak
sustatu.
Ideia
batzuk
proposatu
dira:
eskoletara
bisitaldiak,
mendirako irteerak, eta abar.

-

Informazio panelak jarri herrian
Aplikazio digitala sustatu
Prentsa dibulgaziozko bidetzat
hartu.
Jubilatuen
elkartetik
kopagoaren
inguruko
informazioa
helarazi
eta
tramiteak egiten lagundu
Beraien etxetik ateratzeko
laguntza
behar
dutenei
zerbitzua urte guztira zabaldu
eta medikuarenera laguntzeko
aukera izatea.
Zerbitzu
desberdinen
hausnarketa bat bideratzea

Botiken kopagoaren laguntzen inguruan informazio falta izatea
-

GIZARTE- ETA
OSASUN-ZERBITZUAK
-
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www.euskadilagunkoia.net
info@eskadilagunkoia.net
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