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I. Aurkezpena 

Azken bi urteetan buru-belarri aritu gara lanean eta parte hartzeko prozesu zabal 

baten ostean, gure udalerria adinekoekin gero eta adiskidetsuagoa izateko 

diagnostikoa eta ekintza plana lortu ditugu.  

Basaurik “Hiri Adiskidetsuak” ekimenarekin egin zuen bat 2017. urtean. Osasunaren 

Munduko Erakundeak sustatzen du ekimena, gero eta urbanizatuagoak eta 

zaharragoak diren gizarteetan zahartze aktiboa bultzatzeko asmoz. Ezin zitekeen beste 

modu batean izan; izan ere, Basauriko Udalak aspalditik erakutsi du nagusien bizi-

kalitatea hobetzeko konpromisoa, eta esparru guztietara iristen da: hirigintza, gizartea, 

laguntza eta abar. 

Adinekoek beren ikuspegia dute identifikatzeko zein diren Basauri adiskidetsuagoa izan 

dadin landu behar diren alderdiak, eta proiektuaren eragileak izan dira. Horren 

bitartez, diagnostikoa eta ekintza plana egin ahal izan ditugu. 

Basauriko adinekoek, elkarteek, hainbat sektoretako profesionalek, udaleko 

teknikariek eta beste eragile garrantzitsu batzuek udalerriaren atsegintasunari buruz 

egindako proposamenak jaso ditugu. Ekintza horiekin guztiekin, Basaurik adinekoen 

ongizatea zaintzeko eta haien ahalduntzea babesteko beharrezko neurriak eta bidea 

zehaztu ditugu.  

 

Andoni Busquet, Basauriko alkatea 
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II. Proiektua 
“Adinekoekiko hiri adeitsuak” 

(Age Friendly Cities, AFC) 
 

2.1. Oinarriak: Zahartzea eta hirigintza. 

“Adinekoekiko hiri adeitsuak – Age Friendly Cities” 2007an Osasunaren Mundu Erakundeak 
(aurrerantzean, OME) proposatutako ekimena da. Proiektuak mundu mailan gertatzen ari 
diren gertakari biren ondorioz sortutako erronketako batzuei erantzun nahi die: biztanleriaren 
zahartzeari eta hirigintza prozesuari. 

Gure planetak orain arte ezohiko den aldaketa demografikoa bizi du, biztanleriaren adin-
egiturari dagokionez. OMEk (2007) dioenez 1, adineko pertsonen proportzioa azkar ari da 
hazten, eta 2050erako munduan adinekoak (60 urtez gorakoak) haurrak (14 urtez beherakoak) 
baino gehiago izango dela aurreikusten da. Halaber, hiri inguruneetan bizi diren pertsonen 
kopurua ere handitzen ari da landa biztanleriaren aldean: egun, munduko biztanleen erdiak 
baino gehiago bizi dira hirietan, eta joera hori handitu egingo da hurrengo urteetan. Adinekoei 
dagokienez, proportzioa are handiagoa da: haietatik hiru laurdenak bizi dira hiri inguruneetan. 

Osasunaren arloko aurrerapenak eta bizi baldintzen hobekuntzak adinekoen batez besteko bizi 
itxaropena handitzea ahalbidetu dute. Zahartze prozesua era egokian bizitzea, ordea, erronka 
garrantzitsua da. Hiriek, giza jardueraren erdigunea izanik, ingurunean eta baliabideak eman 
behar dituzte era osasuntsuan zahartu ahal izateko, era horretan pertsona guztien ongizatea 
errazteko. Horretarako “Adinekoekiko hiri adeitsuak” proiektua OMEren (2002) zahartze 
aktiboaren paradigman oinarritzen da. 

 

2.2. Proiektuaren kontzeptu esparrua: Zahartze aktiboaren paradigma. 

OMEren arabera, zahartze aktiboko prozesu batek euren ongizate fisiko, sozial eta mentalaren 
ahalmena gauzatzea ahalbidetzen die pertsonei euren bizi ziklo osoan, eta gizartean euren 
premien, nahien eta gaitasunen arabera parte hartzea, eta gizarteak babesa, segurtasuna eta 
zainketa egokiak ematen die laguntza behar dutenean. Horregatik, hau dio OMEk: “zahartze 
aktiboa osasun, parte-hartze eta segurtasun aukerak optimizatzeko prozesua da, pertsona 
zahartu ahala bizi kalitatea hobetzeko” (Active Ageing: A Policy Framework. Geneva, OME, 
2002)2. 

Irudi honetan zahartze aktiboa baldintzatzen duten edo eragiten dioten faktoreak erakusten 
dira, banakoak zein sozialak edo materialak izan daitezkeenak. Haietako batzuk oinarri hartuko 
dira aurrerago zehaztuko den Hiri Adeitsuak proiektuaren zortzi gai arloak prestatzeko. 

Elkarrekintza etengabean aritzeaz gain, faktore horiek genero eta kulturaren zeharkako 
aldagaien eragina jasotzen dute. Horrela, kulturaren mendeko arauek eta balioek, eta genero 
desberdintasunek, faktore bakoitzaren eta haren elkarrekintzen gainean dihardute, zahartzea 
bizitzeko zenbait modu sortuz. 

                                                           
1 Osasunaren Mundu Erakundea (2007). Adinekoekin adeitsu diren hiri globalak: gida bat. Geneva: OME. 
2
 Osasunaren Mundu Erakundea (2002). Zahartze aktiboa: esparru politiko bat. Geneva: OME. 
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Zahartze aktiboak ahalmena dauka denboran gaitasun funtzionalari eusten (edo haren 
narriatzea moteltzen) laguntzeko eta, beraz, zahartu ahala pertsonen bizi osasuntsurako 
itxaropena eta bizi kalitatea zabaltzeko. 

 

 

 
 

OMErentzat, “aktibo” hitzak, fisikoki aktibo egiteko gaitasuna aipatu ez ezik, “kontu sozial, 
ekonomiko, kultural, espiritual eta zibikoetan etengabe parte hartzea” ere badakar. Zahartze 
aktiboaren kontzeptuak kontuan hartzen du giza aniztasuna, eta ideia hau hartzen du 
abiapuntu: pertsona orok, zein ere den haren egoera fisikoa, ahalmena dauka gizartean 
aktiboki parte hartzeko. Horregatik, lana uzten duten adinekoek, eta gaixo daudenek edo 
desgaitasuneko egoeran bizi direnek, jarrai dezakete euren familiei, lagun hurkoei, 
komunitateei eta nazioei laguntza aktiboa ematen. 

Azken batean, paradigma horren arabera, adinekoak gizarteko kide aktiboak dira eta hura 
garatzen laguntzen dute, haren onuradun ere izanik (OME, 2002). Hots, adinekoek 
erantzukizuna daukate komunitateko bizitzan eta prozesu politikoan parte hartzeko eta 
erabakiak hartzeko, eta administrazio publikoek, era berean, hala egin ahal izateko aukerak 
sortzeko betebeharra daukate. 
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Horretarako, funtsezko proposamen (politiko) batzuk egiten ditu OMEk parte-hartzeari buruz. 
Hauek azpimarra ditzakegu, besteak beste: pertsonak zahartu ahala familia komunitatearen 
bizitzan parte hartze osoa izatera hauspotzea; bizi zikloan hezi eta ikasteko aukerak ematea; 
eta proiektu honi lotuago, pertsonek, zahartu ahala, garapen ekonomikoko jardueretan, lan 
formal eta informalean eta boluntariotza jardueretan parte hartzea aintzatetsi eta 
ahalbidetzea, euren beharrizan, lehentasun eta banako gaitasunen arabera. 

 

2.3. Age Friendly Cities (AFC) proiektua 

OMEren “Adinekoekiko hiri adeitsuak – Age Friendly Cities” 2005eko ekainean pentsatu zen, 
Rio de Janeiroko Gerontologiari buruzko XVIII. Mundu Biltzarrean, eta Alexandre Kalachek eta 
Louise Plouffek garatu zuten globalki, OMEren bulego nagusikoak izanik biak, Genevan. Egun 
705 hiri eta komunitate eta 39 herrialde daude adinekoekiko Hiri Adeitsuen Munduko Sareari 
atxikita. 

Proiektuaren asmoa hiriei euren buruari adinekoen ikuspuntutik begiratzen laguntzea da, 
identifikatzeko haiekin zein alderditan eta nola izan daitezkeen “adeitsuagoak”. Helburu 
horrekin, 2006 eta 2007 artean lan bat egin zen 35 hiritan. Adinekoek ardatz-taldeetan parte 
hartuz, hiri bizitzako zortzi arlotan bizi dituzten abantailak eta oztopoak deskribatu ziren, 
zeinak gainjarrita eta elkarrekintza etengabean eta, aldi berean, zahartze aktiboa baldintzatzen 
duten faktoreei lotuta baitaude. 

 
Hortik ondorioztatzen da adinekoekiko hiri adeitsu batean politikek, zerbitzuek, inguruneek eta 
egiturek sostengua eman eta zahartze aktiboa errazten dutela. Ikuspuntu praktikotik, hiri 
adeitsu batek bere egiturak eta zerbitzuak egokitzen ditu irisgarriak izan eta zenbait beharrizan 
eta gaitasun dauzkaten adinekoak har ditzaten. Nolanahi ere, hiri adeitsuek, adinekoentzat ez 
ezik, biztanle guztientzat dakartzate onurak. OMEk (2007) bere hiri adeitsuen gidan aipatzen 
duenez, ingurune irisgarriek, adinekoen autonomia ez ezik, desgaitasuna duten adin guztietako 
pertsonena ere lortzen laguntzen dute. Halaber, euren adinekoei segurtasuna ematen dieten 
hiriek gainerako biztanleei ere ematen diete, kalitatezko gizarte eta osasun zerbitzuek 
adinekoan nahiz haien familiak babesten dituzten bezala, ongizatea guztiei emanez. Azkenik, 
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adinekoek euren komunitateetan eta tokiko ekonomian parte hartzea ere oso aberasgarria da 
haien ingurune osoarentzat. 

 
2.4. Helburuak.  

OMEren zahartze aktiboaren paradigman oinarrituta, proiektu honen asmoa hiriek adinarekin 
adeitsuagoak izateko konpromisoa hartzea da, adinekoek gizateriarentzat duten ahalmena 
baliatzeko. Proiektuak lan esparru parte-hartzailea eman nahi die adinekoei, zahartze aktibo 
eta osasuntsua errazten duten inguruneko elementu nagusiak zehazteko. 

 

Azken batean, hauek dira ezarri diren helburuak: 

• Komunitatean parte-hartze prozesuak sortzea. 

• Komunitateak adinarekin adeitsuagoa izateko konpromisoa hartzea 

lortzea, ingurune adeitsuen funtsezko ezaugarriak sustatuz, zahartze 

aktiborako aukera bat sortzeko. 

• Udalerriari bere buruari adinekoen ikuspuntutik begiratzen laguntzea, 

identifikatzeko haiekin zein alderditan eta nola izan daitekeen adeitsuagoa. 

• Zahartzaroari eta zahartzeari buruzko irudi txarrak borrokatzea, 

adinekoek, ongizate sortzaile gisa, komunitatearentzat duten ahalmena 

baliatuz. 
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III. Proiektuaren metodologia 
 

3.1. Sarrera. 

Hiri bateko paisaiak, haren eraikinek, haren garraio eta etxebizitza sistemak bertan bizi diren 
mugikortasun segurua, jokabide osasuntsua, gizarteko parte-hartzea eta autodeterminazioa 
lortzen laguntzen dute edo, aitzitik, beldurrez isolatzea, gelditasuna eta gizarteko bazterkeria 
bultzatzen. Gizartean beste parte hartzeko aukera sorta zabala egoteak, beste adinekin 
integratua eta adin-talde jakinei zuzendua, gizarte lotura sendoak eta norberaren eta 
komunitatearen garapena sustatzen ditu. Autodeterminazioa eta autobalorazioa adinekoak 
aintzatetsi, errespetatu eta hartzen dituen kultura batek indartzen ditu. Informazio 
garrantzitsua formatu egokietan egoteak ere norberaren ahalduntzea eta bestelako jokabide 
osasuntsuak eta ongizatea lortzen laguntzen du. Osasun zerbitzu irisgarri eta ondo 
koordinatuak egoteak begi bistako eragina dauka adinekoen osasun egoeran. Ikuspuntu 
praktikotik, hiri adeitsu batek bere egiturak eta zerbitzuak egokitzen ditu irisgarriak izan eta 
zenbait beharrizan eta gaitasun dauzkaten adinekoak har ditzaten.  

OMEk metodologia jakin bati jarraitzeko eskatzen die adinekoekiko hiri adeitsuen munduko 
sarean sartu nahi duten hiriei. Metodologia hori ikerketa-ekintza parte-hartzailearen (IEP) 
postulatuetan oinarritzen da. IEParen xedea komunitateetako pertsonek euren arazoetarako 
irtenbideen bila parte hartzea sustatzea eta euren bizitzen alderdi garrantzitsuen gainean 
duten kontrol maila areagotzen laguntzea da. Horretarako, amaierako txosten bat idazten da, 
OMEk 2007an onartu zuena, eta gida bat proposatzen da, kontrol zerrenda batzuekin, hiri 
baten bere adinekoekiko adeitasuna ebaluatzeko. IEParen azken helburua komunitatea bere 
errealitatea eraldatzea lortzeko aldaketa eragile nagusia bihurtzea lortzea da. Helburu orokor 
hori erdiesteko helburu zehatzago hauek landu behar dira: 

• Komunitatea bere errealitateaz, bere beharrizanez eta haiek baldintzatzen dituzten 

faktoreez kontzientziatzea. Munduaren kontzientzia kritikoa garatzea sustatzeak 

eragiten eta eraldatzen dion aldaketa kualitatiboa biziarazten dio pertsonari. 

• Beharrizan horiei irtenbidea emateko abiaraztea komeni diren jarduerei buruzko 

erabakiak hartzeko trebetasunak eta gaitasunak ematea. IEPak euren xedeak lortzeko 

euren indarrak eta baliabideak, eta komunitatearen indarrak eta ahalmena ezagutu, 

erabili eta sustatzera hauspotzen ditu partaideak. 

• Komunitatearen konpromisoa lortzea ekintza eraldatzailea abiarazteko. 

• Ekintza eraldatzailearen autogestioa erraztea. 

 

3.2. Metodologiaren ikuspegi parte-hartzailea prozesuaren fase bakoitzean. 

Proiektu honek adinekoen ikuspegi parte-hartzailea proposatzen du, haien egoera aztertu eta 
adierazteko, botere publikoak udalerriaren adeitasunaren inguruan informatu eta bideratzeko: 
adinekoak dira informazio iturri nagusia. Baina, hori ez ezik, OMEk eta hiri bakoitzean dauzkan 
kideek, partaide “titular” gisa sartu dituzte adinekoak proiektuan. Zein dira adinekoak bizi 
diren hirien ezaugarri adeitsuak? Zer arazori egin behar diete aurre? Haien osasuna, 
partaidetza eta segurtasuna hobetuko lituzkeen zer falta du hiriak? 
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Nazio Batuek gomendatzen dute adinekoak gizartean lagundu eta erabakiak hartzeko 
prozesuetan parte hartzeko gaitzea. Adinekoak, azken batean, adituak dira euren bizitzari 
buruz. Proiektuak esplizituki hartzen du tokian kontrolatutako ikuspegi bat, “gorakoa”, 
adinekoek adinekoekin adeitsua denari eta ez denari dagokienez bizi izandako 
esperientziarekin eta komunitatea pertsona horien beharrizanetara hobeto egokitzeko egin 
litekeenarekin hasten dena. Hala aldaketarako proposamenak egin eta hobetzeko proiektuak 
ezartzen parte hartzen dute. 

 

Euren desgaitasun fisiko edo mentala dela-eta ezarritako dinamiketara (ardatz-taldeak) ezin 
joan litezkeen pertsonen ikuspuntuak lortzeko, zaintzaileekin ere antolatzen dira taldeak. 
Zaintzen dituzten adinekoen esperientziatik heltzen diote gaiari haiek. Adinekoengandik eta 
zaintzaileengandik lortutako informazioa osatzeko, gainera, beste gizarte agente batzuen 
parte-hartzea antolatu behar da gaiari lotuta, esaterako, sektore publiko eta pribatuko 
zerbitzu-hornitzaileena, eta gizarte zibilarena. Informazio iturriak dibertsifikatzerakoan, 
helburu nagusia ondorio erabilgarriak lortzea da, ikerketako azterlanari sendotasuna emango 
diotenak, ahal den heinean, akatsak saihestuz. 

Analisi kualitatibo hori osatzeko informazioa eskuratzen da adinekoei inkestak eginez eta 
analisi baten bidez, erakundeen plan orokorrak eta udalerrian garatzen ari diren jarduera 
zehatzagoak ezagutuz (abiapuntua). Fasea amaitzeko, Basauriren adinekoekiko “adeitasun” 
mailaren diagnostikoa egiten da. Diagnostikoa egindakoan, komunitateak hirurteko ekintza 
plan bat proposatuko du, egindako ikerketaren emaitzetan oinarritua, eta hark gidatuko du 
hiria egokitu eta hobetzeko lanak zailtasunak hauteman eta hobetzeko arloak proposatu diren 
alderdietan. Proposatutako ekintzei buruzko ebaluazio adierazleak ere agertzen ditu. 

Ekintza planean adinekoek ekintzak ezartzeko prozesua gainbegiratzen eta ekintza planaren 
emaitzak ebaluatzen parte hartzeko bideak ezartzen dira. “Adinekoekiko adeitsu” den tokiko 
ekintzaren jarraipeneko etapetan, ezinbestekoa da adinekoek hiriaren aurrerapena 
monitorizatzen parte hartzen jarraitzea, eurekiko hiri adeitsuaren sustatzaile eta aholkulari 
jardunik. 
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Plana abiarazi eta hiru urte igarotakoan, egindako aurrerapenen txosten bat aurkeztuko zaio 
OMEri, eta planaren ekintzen ezarpenaren egoera, lehen fase horretan definitutako 
ebaluazioaren adierazleetan oinarritua. 

Proposatutako aurrerapenak eginda, OMEk hobekuntza iraunkorreko fasera igarotzen uzten 
die hiriei. Horretarako, ekintza plan berri bat egingo da, 5 urterainoko iraupena izango duena. 
Ordura arte egindako lanari emango dio segida plan horrek eta artean ezartzeke dauden 
ekintzak eta beste berri batzuk jasoko dira bertan. Basaurirako, zikloko 1.-2. urteak 2017-2018 
dira; 3.-5. urteak 2019-2021 dira; ebaluazioa 2021ean egingo da. 

 

3.3. Ikerketa-ekintza arloak. 

Zahartzea bizi osoan dirauen prozesua denez gero, adinekoekiko hiri adeitsu bat adin 
guztientzako hiria da. OMEren proiektuan kontsultatutako pertsonek hiriko bizitzaren 
alderdien artean ezarri dituzten lotura sendoek argi erakusten dute adinarekiko hiri adeitsu bat 
ikuspuntu integratu batetik sortzen dela, adinekoen bizimoduari begira. Ikuspegi hori hartzeak 
politikako eta hiriko zerbitzuetako zenbait arlotan ekintzak koordinatzea dakar, elkar indartu 
dezaten. 

Metodologia ikerketa-ekintzaren postulatuetan oinarritzen da, eta hiriko egituren, 
ingurunearen, zerbitzuen eta politiken adeitasun mailaren ikuspegi osoa eskaintzen du. Gai 
horiek aurreko ikerketetan eta beste hiri batzuetako esperientzietan identifikatu dira eta zortzi 
arlotan sailkatu dira, eskema honen arabera: 
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Lehenengo hiru gaiak kanpoaldeko esparruei eta eraikinei, garraioari eta etxebizitzari dagozkie. 
Kanpoko inguruneak eta eraikin publikoek eragin garrantzitsua dauka adinekoen 
mugikortasunean, independentzian eta bizi kalitatean eta “etxean zahartzeko” haien 
gaitasunari eragiten diote. Garraioa, fisiko eta ekonomikoki eskuragarri den garraio publikoa 
barne, funtsezko faktorea da zahartze aktiborako. Hiritik mugitzeko gaitasunak partaidetza 
sozial eta zibikoa eta komunitate eta osasun zerbitzuen eskuragarritasuna baldintzatzen ditu. 
Halaber, argi dago unibertsalki estimatzen direla etxebizitza eta adinekoei euren 
komunitatearen barruan era eroso eta seguruan zahartzei ahalbidetzen dien laguntza. 

Beste hiru gaik gizarte ingurunearen eta kulturaren alderdi batzuk, parte-hartzeari eta 
norberaren ongizateari eragiten diotenak, islatzen dituzte. Begirunean eta gizarteratzean beste 
pertsonek eta komunitateak bere osotasunean adinekoekiko dauzkaten jarrerak, portaera eta 
mezuak sartzen dira. Gizarte parte-hartzea adinekoek aisialdi, sozializazio, kultura, hezkuntza 
eta espiritu jardueretan duten parte-hartzeari dagokio. Parte-hartze zibikoa eta enplegua 
aukerak dira herritartasunerako eta ordaindutako eta ordaindu gabeko lanerako. Adinekoek, 
jarduera ekonomikotik erretiratu ondoren, jarraitzen dute euren komunitateei ekarpenak 
egiten. Haietako askok jarraitzen dute euren familia eta komunitateentzat borondatezko lana 
ematen. Adinekoek hiriko bizitza sozial, zibiko eta ekonomikoan duten parte-hartze maila 
euren inklusio esperientziari ere dago estuki lotuta. 

Azken gai arlo bietan, komunikazioan eta informazioan eta komunitate eta osasun laguntza 
zerbitzuetan, gizarte inguruneak eta osasun determinatzaileak eta gizarte zerbitzuak sartzen 
dira. Zahartze aktiborako ezinbestekoa da gertakariei eta pertsonei lotuta egotea, eta 
norberaren bizitza administratu eta beharrizan pertsonalei kasu egiteko moduei buruzko 
informazio egoki eta praktikoa jasotzea. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, 
etengabeko bilakaeran, onartuak dira tresna erabilgarri gisa eta kritikatuak gizarte-
bazterketako tresna gisa. Zein ere diren komunikazio aukeren aniztasuna eta eskura daitekeen 
informazio bolumena, kezka nagusia zenbait gaitasun eta baliabide dauzkaten adinekoek azkar 
eskura dezaketen informazio garrantzitsua egotea da. Gizarte eta osasun zerbitzuak 
funtsezkoak dira osasunari eta komunitatearen barruko independentziari eusteko. 
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Komunitate eta osasun zerbitzuen ezaugarriak adinekoekiko hiri adeitsu batean aztertzean, 
zerbitzu horien ezaugarrietatik, hiri baten eragin eremuaren barruan daudenei erreparatzen 
diegu. Hiriko bizitzaren zortzi alderdi horiek, noski, gainjarri eta elkarri eragiten diote. 
Jatorrizko proiektuan, genero-ikuspegia zeharka baino ez zen aztertu. Gure kasuan, berariaz 
heldu nahi diogu. Hiri askotan ikusi da gizonek gizarte jardueretan duten parte-hartzea 
emakumeena baino txikiagoa dela, eta adineko emakume askoren egoera ekonomikoa 
aipatzen da hiri bizitzako arlo askotan giza talde ekonomikoki behartsu gisa aurre egin behar 
dieten oztopoen artean. Gainera, beharrezkoa da nabarmentzea, gure gizartean, gaur egun 
ere, emakumeek mendeko pertsona nagusien zaintzan betetzen duten eginkizuna, non 
mendekotasunaren arretan erantzunkidetasuna anekdotikoa baita. 

 

3.4. Prozesuaren faseak. 

3.4.1 Proiektua abiaraztea. 

Proiektuari ekiteko Basauriko zenbait adineko pertsona, agente profesionalak eta herriko 
botere publikoak hari atxikitzea bilatzen dugu. Adinekoekin (hemeretzi lagun) eta agente 
profesionalekin (gizarte gaietako udal teknikari bi), proiektuaren garapen osoa dinamizatzeko 
talde bat osatu zen, tokiko arduradun politikoen abala izanik. Talde horretan era iraunkorrean 
sartu ziren Deustuko Unibertsitateko irakasle ikertzaile bi (hango “Ageing Research” taldeko 
kide), graduondoko zenbait ikasle bekadunekin batera, prozesu osoan (2016ko martxoa). 

Basaurirentzako erronka horri ekiteko, proiektu koherentea egiten saiatu ginen, gure 
udalerriko errealitateari egokitua, OMEk ezarritako eskakizunak betetzen ahalegindu ginen, eta 
hura errealitate bihurtzea ahalbidetzeko baliabideak bideratu genituen. 

Ulertu genuen proiektuak adinekoei bertan aktiboki parte hartzea ahalbidetu behar ziela; 
gainera, eginkizun protagonista hartuz. Ez zen parte hartu behar, besterik gabe, ebaluazio iritzi 
bat edo ekintza proposamen bat emanez, adinekoak deituak izan diren bilera batean edo 
inkestak betez. Arestian esan denez, hau bilatzen zen: “pertsona horiek egin beharreko 
galderak egiten, informazio hori lortzeko metodoak hautatzen, hura ekoizten, lortu beharreko 
helburuak proposatzen, aldatzeko ekintzak egiten, eta prozesu osoa eta emaitzak ebaluatzen 
parte hartu ahal izatea”. 

Azken batean, proiektuaren prozesu guztietan parte hartzea. Ez zen aski adinekoek proiektuan 
parte-hartze  gutxi gorabehera aktiboa izatea. Pertsonen ahalduntzea (indartzea, bultzatzea...) 
erraztuko zuten baldintzak sortu behar zituen gure proiektuak. Ezin ditugu pertsonak 
ahaldundu. Pertsonek eurek eskuratzen edo garatzen dute “ahalmen” hori. Proiektua 
planteatzeko modu horren bidez baliabideak eta gaitasunak sustatu eta mobilizatu nahi dira, 
pertsonek eta taldeek euren bizitzak horrela menderatu eta kontrolatzea ahalbidetzeko. 

 

 

 

Prozesuaren atariko fase horretan, une esanguratsu batzuk azpimarra 

daitezke: 

- Gizarte Ongizatearen Informazio Batzordearen irizpenaren arabera, 

“Gizarte Ongizatearen Informazio Batzordeko kideek, 2016ko abenduaren 

21ean egindako bilkuran, adinekoekiko hiri adeitsuen programa ezagutu 

dute”. 

- 2016ko abenduaren 28an, bozeramaileen batzordeak, aho batez, 

adinekoekiko hiri adeitsuei buruzko erakunde adierazpena onartu zuen, 

zeinaren bidez (...) Udalak aipatutako proiektuaren fase guztiak garatzea 

hitz ematen du. 
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- Talde eragilea finkatzea:  lehen bilerara (2016ko abenduaren 13an) zenbait 

pertsona deitu ziren proiektuan izango zuten ardura azaltzeko, eta haren 

ondoren, 2017ko urtarrilaren 17an, behin betiko taldea ezarri zen. 

- Gizarte Ongizate Batzordeari proiektuko lantalde eragilea aurkeztu 

zitzaion, haren 8 dimentsioekin eta jarraitu beharreko ibilbide orriarekin 

batera. Nati, Inma eta Juantxu bertaratu ziren, 2017ko martxoaren 20an, 

astelehenarekin. 

- Prentsaurrekoa (2017ko maiatzaren 12an) talde eragileko kideek parte 

hartuta (Encarna, Pablo eta Maru). 

- Proiektua herritarrei aurkezteko jardunaldia, Social Antzokian: 400 lagun 

ingururako edukierarekin, 2017ko maiatzaren 16an. 

- Basauriko Udalak adinekoekiko hiri adeitsuen nazioarteko sareari 

atxikitzea eskatu zion OMEri, IMSERSOren bitartez, 2017ko apirilaren 24an, 

eta onartu egin zitzaion, Alkatetzaren gutunaren bitartez, 2017ko 

ekainaren 7an. 

 

Proiektua gizartean aurkeztu ondoren, talde dinamizatzaileak ekindako lehen 

lanak 3 galderari erantzutea da: 

Zeri buruz galdetuko dugu? 

Nori galdetuko diogu? 

Nola galdetuko dugu? 

 

Dokumentu funtsezko bik egituratzen dute lan hori: komunitate baten adeitasuna aztertzeko 
eremuak islatzen dituen dokumentua -OMEren proiektuari buruzko gida- eta Vancouver 
protokoloa, zeinean zer pertsonari galdetu eta nola egin identifikatzeko oinarrizko prozedurak 
planteatzen diren. 

Gure planteamenduan, ordea, talde dinamizatzailea egindako hiru galderei erantzutean bere 
bidea egiten ahalegin zedila pentsatu genuen. Proposatutako gidak eta protokoloak akritikoki 
aplikatzeak ez zuen ahalbidetzen guretzat hain garrantzitsu diren ahalduntze prozesuetan 
aurrera egitea. Bestalde, proposamen horietan taldean lan egiteak nahi zen talde kohesioan 
sakontzea eta taldekideek proiektuaren oinarrizko prozesuak hobeto ezagutzea ahalbidetzen 
zuen. Taldeak hartu zuen azken erabakia, noski, ez zen asko aldendu behar nazioartean 
proposatutakotik, gure lana adinekiko Hiri adeitsuen munduko sarearen parametroen barruan 
onartua izan zedin. 

 

 

Honelakoa izan zen prozesua: 

• Zeuden dokumentuak aztertu, eta erabili beharreko kontrol-zerrenda idatzi 

genuen. 

• Adineko kopuru zabal batengandik informazioa biltzeko erabili beharreko 

inkesta eraiki genuen. 

• Aintzat hartu beharreko datu objektiboak (abiapuntua) identifikatu 

genituen. 

• Basauriren adeitasunaren lehen diagnostikoa egin genuen, talde 

dinamizatzaileko adinekoen iritzia abiapuntu hartuta, bizi izandako 

esperientziaren bidez, adinekoek etorkizunean egingo diren ardatz-taldeak 
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zuzendu ahal izateko behar diren taldeko teknikak ikastea ahalbidetuz, 

dagozkien protokoloak ezarriz. 

• Ardatz-taldeetarako partaideen zerrendak, deitzeko modua eta aurretik 

eskaini beharreko informazioa egin genituen. 

• Adinekori inkesta egiteko modua, nola identifikatu eta nola gerturatu, eta 

beste antolaketa alderdi batzuk ezarri genituen (hura betetzeko eskaini 

beharreko laguntza, inkestak egiteko eremuak eta beharrezko 

baliabideak). Une horretan, web orri bat sortu zen inkesta bertan bete ahal 

izateko. 

 

3.4.2 Lana ardatz-taldeekin. 

Lana ardatz-taldeekin 2018ko martxotik maiatzera bitartean egin zen udalerriko Pozokoetxe 
zentroan. Prozeduran ikerketa gauzatu ahal izateko informatu eta parte-hartzaileek onartu eta 
baimena emateko prozedura etikoen ereduak sartu dira, haien hautaketa, elkarrizketak, haien 
grabaketa, transkripzioa, datuen analisia eta amaierako txostenaren prestaketa barne. 

Ardatz-taldea ikerketa kualitatiboko teknika bat da. Pertsona talde bat biltzen da egituratutako 
gai jakin bati buruz hausnartzeko; kasu honetan, pertsonek hiriaren irudiaz eta hari buruzko 
itxaropenez duten ikuspuntua. Talde horiek egiteko gida gisa Vancouverreko protokoloa 
erabiltzen da, protokolo estandarizatu bat, zeinean ardatz-taldeak burutzeko jarraitu 
beharreko baldintza tekniko guztiak ere biltzen diren. 

Parte-hartzaile guztiak (adinekoak, profesionalak, boluntarioak, etab.) bihurtu ziren ikerketa 
horretako protagonista, euren eguneroko egoerak deskribatuz eta adieraziz, eta ezarri behar 
liratekeen hobetzeko proposamenak eginez. Ardatz-talde bakoitza 8-10 partaidek eratu zuten. 
Ehun eta berrogeita hamaika lagunek parte hartu zuten guztira. Topaketa bakoitzak ordu 2 eta 
30 minutuko iraupena izan zuen. Saioak grabatu egin ziren, bildutako informazioa ahalik eta 
oso eta fidagarriena izan zedin, eta oharrak hartzen ziren gerora informazioa hobeto 
aztertzeko. Saioa hastean, partaideen datu-fitxak eta baimen informatuaren gutuna eman 
ziren. Halaber, informazio bisuala eman zitzaien partaideei komunitatearen adeitasuna 
aztertzeko orduan beharrezkotzat ezarri diren dimentsio eta gaiekin. Galdera hau egiten zen 
saio bakoitza hasteko: “Zelakoa da adineko batentzat Basaurin bizitzea?” (edo “Zelakoa da 
zaintzen duzun adinekoarentzat...?”, zaintzaileen kasuan; edo “Zure ikuspuntu eta esperientzia 
profesionaletik, nolakoa da adinekoentzat...?” profesionalak edo elkarteetako kideak 
zirenean). Ondoren, zortzi esku-hartze arloetako bakoitzari lotutako galderak egiten ziren. 
Garrantzitsua da kontuan hartzea, bereizita aztertu arren, maiz, arlo bati buruz hitz egitean, 
lotutako beste batzuei buruzko informazioa ematea. Talde bakoitzean eztabaida bere modura 
garatzen uzten genuen, gai bakoitzari emandako denbora gehiegizkoa ez izatea ahaleginduta 
beti, saioa alferrik ez luzatzeko. Ahalegina egiten zen elkarrizketa arina eta erdi-egituratua izan 
zedin. Bileretan partaide guztiak bultzatzen ziren iritziak eta esperientzia onak eta txarrak 
aipatu eta azaltzera, esku-hartze arlo bakoitzeko, eta hobe zitekeenari buruzko ideiak ager 
zitzaten. Saioa amaitu aurretik galdetzen zitzaien beste gairik zegoen eztabaidatzeke edo iritzia 
emateko. 

Talde eragileko adinekoek dinamizatu zituzten bilera horiek. Talde bakoitza talde eragileko 2-3 
adinekok zuzendu zuten. Halaber, talde bakoitzean teknikari bat zegoen, dinamizatzaileei 
laguntzeko, eta haien guztien ardura zen taldeak “hariari” eustea eta eztabaida aktiboa eta 
emankorra sortzea, bertaratutako guztiek parte hartuz. 

Ardatz-taldeekin egindako lan horretarako, Vancouverreko protokoloak behar adinako talde 
kopurua egitea proposatzen du, zeinetan adinekoek eta haiei lotutako beste mota askotako 
gizarte eragilek hiriari buruz dauzkaten esperientziak adierazten dituzten. Gure kasuan, 
hemeretzi ardatz-talde sortu ziren. Haietatik, hamalau adinekoek osatzen zituzten (zenbait 
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adin, sexu, osasun eta maila sozioekonomikotakoak), beste talde bat zaintzaileek osatzen 
zuten, zerbitzu publiko eta pribatuetako profesionalen hiru talde eta, azkenik, elkarte eta GKE-
en talde bat. 

Ardatz-taldeekin egindako lan horretarako, Vancouverreko protokoloak behar adinako talde 
kopurua egitea proposatzen du, zeinetan adinekoek eta haiei lotutako beste mota askotako 
gizarte eragilek hiriari buruz dauzkaten esperientziak adierazten dituzten. Gure kasuan, 
hamalau ardatz-talde sortu ziren. Haietatik, hamar adinekoek osatzen zituzten (zenbait adin, 
sexu, osasun eta maila sozioekonomikotakoak), beste talde bat zaintzaileek osatzen zuten, 
zerbitzu publiko eta pribatuetako profesionalen talde bi eta, azkenik, elkarte eta GKE-en talde 
bat. 

Adinekoak eta zaintzaileak parte hartzera gonbidatzeko Basauriko Udaleko Gizarte Ekintza 
Arloaren mendeko zenbait baliabide eta programa erabili ziren: adinekoen zentro 
soziokulturalak, adinekoen elkarteak eta mendeko adinekoen familia zaintzaileei laguntzeko 
programa (Zainduz programa).  

Profesionalen taldeak eratzeko aztertu beharreko esku-hartze arloei lotutako erakunde 
publikoetako (Udala, Osakidetza, Aldundia...) kideak deitu ziren. Zerbitzu-hornitzaileen eta 
merkatarien taldea Gizarte Ekintza Arloko profesionalen taldearen bitartez eratu zen, 
profesional ezagunengana edo adinekoen arretari lotutako enpresa eta erakundeetara joz. 
Irabazi asmorik gabeko elkarteak eta bestelako boluntariotza erakundeak arestian aipatu den 
profesionalen taldearen bitartez gonbidatu ziren parte hartzera. 

Pertsona, profesional eta erakunde guztiei aurkezpen agiri bat eman zitzaien. Bertan, 
proiektua, bileraren tokia eta iraupena eta bileran egingo ziren galderak azaltzen ziren, 
lehenago prestatu ahal izateko. “Parte-hartzailearen datu-fitxa” betetzen zuten pertsona 
guztiek eta baimen informatuaren adierazpena sinatzen zuten ikerketan parte hartzeko. 

 

 

 

 

 

Taldea Adina Generoa 

1TEragilea 60-84 Gizonak - Emakumeak 

2TEragilea 60-84 Gizonak - Emakumeak 

1TE 60-74 Gizonak - Emakumeak 

2TE 60-74 Gizonak - Emakumeak 

3TE 60-74 Gizonak - Emakumeak 

4TE 60-74 Gizonak - Emakumeak 

5TE 60-74 Gizonak - Emakumeak 
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6TE 60-74 Gizonak - Emakumeak 

7TE 60-74 Emakumeak 

8TE 60-74 Emakumeak 

9TE 75 eta gehiago Gizonak - Emakumeak 

10TE 75 eta gehiago Gizonak - Emakumeak 

11TE 75 eta gehiago Gizonak - Emakumeak 

12TE 75 eta gehiago Gizonak - Emakumeak 

 

 Taldea 

  ZN TE Zaintzaileen taldea 

  ELKAR TE Elkarteen taldea 

  GZ ETA O 
TE 

Gizarte zerbitzuetako eta osasuneko prof. taldea 

  ZP TE Zerbitzu publikoetako profesionalen taldea 

  ZPrib TE Zerbitzu pribatuetako profesionalen taldea 

 

 

3.4.2a. Adinekoen taldeen deskribapena. 

Ardatz-taldeetan 109 adinekok parte hartu zuten guztira eta ezaugarri hauek izan zituzten. 
Pertsonen % 37,7 75 urte edo gehiagoko adin-tartean zeuden, eta % 62,3 60-74 urte artekoak 
izan ziren. Batez besteko adina 73,5 urte izan zen (Desbiderapen estandarra: 6,6 urte). 
Mediana 73 urtekoa da. % 80 emakume ziren. 
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Partaideak grafiko honen arabera banatzen dira. 

 

 

 

Prestakuntza mailari dagokionez, % 72k esan zuten lehen hezkuntzako ikasketak zeuzkatela 
edo ez zituztela amaitu. % 21ek zeuzkaten bigarren hezkuntzako ikasketak. Azkenik, % 7k 
unibertsitate mailako ikasketak zeuzkaten. % 80,6 erretiratuak dira eta % 15,7k ez daukate 
ordaindutako lanik edo etxeko lanak egiten dituzte. Gainerakoek lana dute. 

 



19 
 

 

Partaideen % 5ek esan zuten osasun egoera bikaina dutela. % 32k ona zela esan zuten. 
Bestalde, % 47k normaltzat jo zuten euren egungo egoera, eta % 16k esan zuten euren 
osasuna ahula dela sentitzen dutela. Bestalde, % 23k esan zuten euren osasun egoerak 
eguneroko bizitzako jarduerak normaltasunez egitea galarazten ziela. 

 

 

% 93k jabetzan daukate etxebizitza bat eta % 7 baino ez dira alokairuko etxe batean bizi. 
Bizikidetza guneari dagokionez, % 37,7 bakarrik bizi dira, % 47,2 euren ezkontide edo 
bikotekidearekin bizi dira, % 9,4 euren ezkontidearekin eta seme-alabekin eta % 3,8 euren 
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seme-alabekin. % 12,8k ia bizikidetza unitate horrek hilean duen maila sozioekonomikoa 
adierazi ez arren, % 10,1en sarrerak hileko 700 eurotik beherakoak dira, % 22,9ren sarrerak 
hileko 700-1000 euro artekoak dira, % 23,9en sarrerak hileko 1000-1500 euro artekoak dira eta 
% 30,3k hileko 1500 eurotik gorako sarrerak dauzkate. 

 

 

 

3.4.2b. Zaintzaile taldearen deskribapena. 
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Talde honetan mendeko senideei arreta etxean ematen dietenak dira zaintzaile. 6 lagunek 
hartu zuten parte: 5 emakumek eta gizon batek. Batez besteko adina 64,2 urtekoa da (51-78 
urteko adin-tarte batean). Globalki, zaintzaileak eurak ere adinekoak dira. Adinekoen herenek 
zailtasun fisikoak zauzkaten. 

 

3.4.2c. Profesionalen eta gizarte erakundeetako kideen taldeen deskribapena.  

Profesionalekin eta gizarte erakundeetako kideekin lau saio egin ziren, 36 lagun guztira (11 
gizon eta 25 emakume): gizarte eta osasun arloari lotutako saio bat; beste bat, herritarren 
arretarako beste zerbitzu publiko batzuei lotuta; hirugarrena ere herritarren arretarako 
zerbitzuei buruzkoa izan zen, zerbitzu pribatutakoei buruzkoa, eta, azkena, elkarte eta GKE-
etako kideekin. Batez besteko adina 48,3 urtekoa da (24-73 urteko adin-tarte batean). 

Partaideak eremu hauetakoak zetozen: 

• Elkarteen mundua: GKEak, etorkinak, auzo-elkarteak, Gurutze Gorria, boluntariotza, 
Caritas. 

• Osasun eta gizarte-zerbitzuetako langileak: Medikua, osasun publikoko teknikaria, 
egoitzako gizarte langileak, monitorea, OGZko gizarte langilea, jardueren 
dinamizatzailea, animatzaile soziokulturala, gizarte ekintzako arduraduna, Zainduz 
programako psikologoa. 

• Zerbitzu publikoak: Udal arkitekto teknikoak, udaleko langileak, auzo etxeak, Social 
Antzokia, udaltzaingoa. 

• Zerbitzu pribatuak: Arkitektoak. Farmazialaria. Ostalaritza, audiologoa, ortopeda, 
teknikari komertzialak. 

16 lagun erakunde publikoetako langileak ziren, gainerako 11 lagunak, erakunde 
pribatuetakoak eta 9 gizarte erakundeetakoak. Partaideek zuzeneko harreman maila hau 
adierazi zuten adinekoekin.  

 

 

3.4.3 Inkestekin lan egitea. 

Ardatz-taldeek emandako informazioaz gain, 216 inkesta bete dira. 60 urte edo gehiagoko 
pertsonek egin zituzten denak, 19 izan ezik. Udalerriko adineko biztanleria osoaren ausazko 
lagin nahikoa edukitzeko lan egin genuen, hari dagozkion aldagai garrantzitsuenen arabera 
estratifikatuta, talde dinamizatzailearen eskura egongo zena (adina, sexua, auzoa...). 

Esan behar da udalbatzan dauden alderdi politiko guztien ordezkariek izan zutela aukera 
inkesta hori betetzeko, proiektuan aztertzen diren zortzi adeitasun eremuei lotutako edukiei 
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buruzko iritzia izateko. Hala, agente politikoek diagnostikatzeko prozesuan parte hartu ahal 
izan zuten. 10 lagunek egin zuten. 

Ziurtatu genuen datuak babesteko legearen eskakizunak betetzen zirela. Alkatetzak gutun 
bana igorri zuen hautatutako pertsonen helbidera inkestan parte hartzeko zentzua azaldu eta 
ekintza horren ofizialtasuna bermatzeko. Horrela, gerturatutako pertsonak bazekien agente 
inkestatzaileak xede hori zeukala. 

Ahalegina egin zen inkesta betetzen errazteko, laguntza mailak pertsona 

bakoitzaren berezitasunetara egokituz: 

� Banaka eta laguntzarik gabe: inkesta eman zitzaion beteko zuen 

pertsonari eta, egindakoan, finkatutako toki batean (udaletxean, 

adinekoen zentroan...) ematen zuen. 

� Banaka eta lagunduta: inkesta nola bete zekien norbaitekin (agente 

inkestatzaileekin eta talde dinamizatzaileko kideekin) egitea eskaini 

genuen. 

� Taldean, baina bakoitzak banaka bete arren, esparru komun bat eta 

laguntza eskaini zitzaizkion taldeari balizko zalantzak argitzeko. 

Euren borondatez inkesta bete nahi zuten adinekoei parte hartzeko aukera eskaini zitzaien, 
ausazko zerrendan egon ez arren. 

Informazio hau inkesta bete zuten 216 pertsonei buruzkoa da. 

 

Batez besteko adina 72,1 urtekoa da (desbiderapen estandarra = 10,3). Mediana 74 urtekoa 
da. Inkestatutako laginean emakumeak dira gehienak (% 74), eta gizonak, aldiz, % 26. Honela 
banatu zen lagina barrutietan: 
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Eguneroko bizitzako jarduerak oztopatzen dituzten osasun arazoak (laginaren % 24k baietz 
erantzun du) hautemandako osasun egoerari oso lotuta daude. 
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Inkestatuen % 78 erretiratuak dira eta % 16,6 ordaindutako lanik gabe daude edo etxeko lanak 
egiten dituzte. Gehienek lehen hezkuntzako ikasketak edo apalagoak egin dituzte (% 74), % 19k 
bigarren hezkuntza egin dute eta % 7k unibertsitate mailako ikasketak. 

 

 

 

Kasuen % 97k jabetzan daukate etxebizitza. Inkesta bete duten adinekoen % 33,8 bakarrik bizi 
dira. % 42,2 bikotean bizi dira. Bizikidetza guneak pertsona batek (% 33,3, noski), pertsona bik 
(% 49,5), hiru pertsonak (% 12,7); eta % 3,9 lauk eta % 0,5 bostek osatzen dituzte. 
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Grafiko hau bizikidetza unitate horien tamainaren arabera interpretatu behar dugu. 

 

3.5. Emaitzen txostena egitea. 

Informazio guztia bilduta, dokumentu honetara ekarri da, hurrengo urteetan egin behar den 
Basauriren adeitasunaren diagnostikoaren ikuspegi globala izateko. 

Talde dinamizatzaileak era kritikoan alderatu du hasieran zeukan iritzia pixkanaka bildu duen 
informazioarekin. Interpretazio guztiekin lan egin da, aldeen analisian sakonduz, dauden 
kontraesanak saihestu barik. Prozesu honen arrakastaren gakoa agertzen diren kontraesan 
logikoak era parte-hartzailean ebaztea izan da. 

Zenbait zirriborro aztertu dira azkenean hausnartutako eduki guztiak laburbiltzen dituzten 
testu bat eta laburpen-taula batzuk izan arte. Genero-ikuspegiak Basauriren adeitasunaren 
diagnostikoan eragina izatea bilatu da. Ardatz-taldeen iritziak eta inkesten emaitzak txosten 
honen 5. puntuko (“ikerketa arloak”) epigrafeetan sartu dira:. 
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IV. Abiapuntua: Basauri 
 

Basauri udalerriaren hedadura 7,16 kilometro koadrokoa da eta kokapen geografiko hau 
dauka: 2º 53 '24" M 43º 14' 11" I. Bilbok eta Nerbioiren itsasadarraren alde bietako beste herri 
batzuek osatutako metropoli-eskualdean eta Nerbioi eta Ibaizabal ibaien haran beherean dago 
kokatuta. Muga hauek dauzka udalerriak: iparrean, Bilbo, Etxebarri eta Galdakao; ekialdean 
Galdakao eta Zaratamo eta hegoan eta mendebaldean Arrigorriaga. 

Bizkaiko ibairik garrantzitsuenak batzen diren puntuan sortzen da Basauri, ibai lautada txiki bat 
osatuz, zeinaren gainean meandro batzuk landu baitira, egun gehien bat industria-instalazioek 
okupatuak. Halaber, udalerrian Urduña eta Durangotik ibai bien ibilguei jarraiki datozen bideek 
bat egiten dute. Udalerria sortu zen alubioi eremutik aurrera, lurra pixkanaka goratzen da 
Malmasin mendiraino (361 m), zeina buztintsua baita, Arrigorriaga udal-mugartean. 

Basauriko jaiak inguru osoko garrantzitsuenetakoak dira. Antzinako tradizioak berritzen dituzte 
jai horiek. San Migel jaiak irailean eta San Fausto jaiak urrian dira udalerriko zaindarien jaiak. 
Oso jai ezagunak dira koadrilak, “Herriko taldeak” elkartean ordezkaritza dutenak, gai direlako 
haiek gauzatzeko ardura hartzeko.  

Eskarabilleraren figura historiaren isla eta ikurra da basauriarrentzat. XX. mende hasieran 
emakume horiek etxetik kanpo zuten lanak emakumeek industrializazioan izan zuten 
errealitatea ezagutzeko bidea ematen du. 

Basauriren lehen jarduera politiko independentea, alkate-auzo gisa, Arrigorriaga elizatetik 
bereiziz eta Andre Mari Magdalenaren gurtzatik bereizita hasten da, 1510ean.   

Udalerriko auzotarrak, ordura arte ahotsik ez botorik ez zutenak, garrantzia izaten hasi ziren, 
San Migel Goiaingeruaren (nekazarien babeslea) baseliza eraikitzean, parrokia-eliza izatea 
lortuz. Hainbeste non, Basauriren banantzea alde bakarrekoa izan arren XVI. mendearen 
erdialdetik, hurrengo 350 urteetan haien helburu nagusia Bizkaiko Jaurerriko Batzar 
Nagusietan auzotarrek eurek hautatutako ordezkari bat sartzea lortzea izan baitzen. Hori ez 
zen 1858 arte gertatu, Isabel II.aren erregetzan. Orduan, Aldundiak eskaerari heltzea erabaki 
zuen, Basaurik Batzarretan parte hartzea onartuz. Gutxi iraun zuen, ordea, udalerriaren 
ordezkaritzak Gernikan, 1875 arte, zehazki, porrot karlistaren ondorioz foru zuzenbidean 
gertatu ziren galerak direla-eta.  

Geroago, Primo de Riveraren diktaduran, herriak ere barne tentsioak bizi izan zituen, Antonio 
Fernández Mantrana alkateak herriaren izenak “Basauri” behar zuela defendatu arren, Guardia 
Zibilaren komandantziak eta Burdinaren Bideen Konpainiak “Dos Caminos” deitzea 
defendatzen baitzuten, oso erabilia eta ezaguna zen trenbide linearen ohorez. 1930ean ebatzi 
zen eztabaida.  

Aldi berean, udalerriko auzo batzuek urteetan izandako ospeak eta hazkundeak ere 
desadostasunak sortu eta herrian esanahi historiko eta kulturala izan duten eraikinak 
eraikitzea eragin zuten. Adibide batzuk izan ziren udaletxea (udalerriko gai garrantzitsuak 
lantzeko erdialdeko puntu batera, Arizgoiti auzora, hain zuzen ere, eraman zena); edo zubi 
batzuek hobekuntza (Kareagakoa, Artundagakoa...), merkataritzak aurrera egin zezan.  
Arizgoitiko San Fausto eliza eraiki eta eraistea ere garrantzi oso handikoa izan zen; izan ere, 
San Migel eliza nagusitiko bereizketa eklesiastikoaren ikur gorena eta, aldi berean, Arizgoitiko 
auzotarren eskaera espiritualei erantzuteko aukera bat izan baitzen (1894-1945). Halaber, 
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garrantzitsua izan zen Arizko Dorrea eraikitzea (1706an), hasieran Nerbioi ibaiaren 
ezkerraldearen gaineko eremu estrategiko gisa jasoa, defentsarako, baina azkenean ezagun 
bihurtu zena burdinolaren eta haren errotaren negozioagatik. 

Joan den mendearen amaieratik eta Bilbotik eta haren industrialdetik gertu egoteari esker, 
industriak nahiz etorkin bolumen handiak iritsi ziren, Basauri udalerri batez ere industrial 
bilakatuz. 

 

4.1. Demografia. 

Egun biztanleria pixkanaka zahartzen ari da eta Espainia da Europar Batasuneko herrialderik 
zahartuenetako bat. EINren arabera (Estatistika Institutu Nazionala aurrerantzean), 2005ean 
65 urtez gorako pertsonak biztanle guztien % 16,6 ziren. Ehuneko horrek handitzen jarraituko 
du hurrengo hamarkadetan; 2020an zifra % 20 baino gehiago izatea eta 2050ean zifrak 
% 30,8raino iristea aurreikusten da. Hortaz, proiekzio berriak gertatzen ari diren aldaketa 
demografikoen ondorio dira. 

Euskal Estatistika Erakundearen arabera (EUSTAT aurrerantzean), biztanleriaren 
murrizketarekin batera aldaketa handiak gertatuko dira haren egituran. Belaunaldirik 
ugarienek, egun adin helduetan daudenek, heldu-nagusietara egingo dute, pertsona 
gutxiagoko taldeek ordeztuko dituzten bitartean. Belaunaldi ordezte hori dela-eta, migrazio 
saldoaren zeinua alderantzikatzearekin batera, 2013-2026 artean 35-49 urteko pertsonak % 26 
gutxiago izango dira, eta 50-64 urtekoak, aldiz, % 9 gehiago. Biztanleriaren hazkundea oso 
garrantzitsua da piramidearen gailurrean, adin horietara belaunaldi ugariagoak iristearen eta 
biztanleriaren bizitza-luzera luzatzearen arteko sinergiagatik. Azkenik, piramidearen oinarria 
nabarmen uzkurtuko da, jaiotza mailen jaitsiera handia dela-eta, adin ugalkorreko emakume 
gutxiago egotearen ondorioz. Piramidearen zahartze hori biztanleriaren batez besteko 
adinaren bilakaeran laburbil daiteke: proiektatutako aldian ia 3,5 urtetan handituko da, 44 
urtetik 2013an 47,5 urtera 2026an. Aldi berean, adinaren mediana, 2013an 43,2 urtekoa zena, 
6,2 urtetan handituko da, halako moldez non proiekzioaren mugan euskal biztanleen erdiak ia 
50 urte edo gehiagokoak izango diren. Eustaten proiekzioen arabera, adinekoen zifra handitu 
egingo da Euskal Autonomia Erkidegoan eta, beraz, baita Bizkaiko probintzian ere. 65 urte eta 
gehiagoko biztanleriak hazkunde iraunkorreko joerari eutsiko dio, 2013 eta 2026 artean 
440.000 lagunetik 551.000ra igarotzean, hots, % 25 adineko gehiago.  

 

Grafikoa: EAEko biztanleriaren piramidea (2018). Iturria: Eustat 

 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan gertatzen den bezala, Basaurin biztanleria 
paradigma hori islatzen da. Euskal Autonomia Erkidegoko datu estatistikoen arabera (EUSTAT), 
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2017an biztanleen udal-errolda. 40.897koa da, emakumeak 21.096 izanik (% 51,6) eta gizonak 
18.801 (% 48,4). Urte berean, 65 urtetik gorako pertsonei dagokienez, biztanleen % 26,5ek 
(10.816) 65 urte baino gehiago daukate, haien artean, % 57 inguru emakumeak dira (6.086) eta 
gainerakoak, % 43 (4.604), 65 urtetik gorako gizonak. Gainera, gainerako lurraldean bezala, 
adinekoen gainzahartzea gertatzen ari da.  

 

Grafikoa: Basauriko biztanleriaren piramidea. Iturria: Piramide interaktiboak EUSTAT 

 

 

4.2. Erosahalmena. 

Erosahalmena pertsona batek bere beharrizan materialak ase ahal izateko dauzkan baliabideak 
dira, eta sarrerei eta produktu eta zerbitzuen prezioari lotuta dago.  

Jarduera ekonomikoa eta enplegua dinamizatzeko esku-hartze globala behar da sistema hori 
osatzen duten talde guztiengan: langabetuak, lana duten pertsonak, ekintzaileak eta 
ingurunea. Ildo horretan, hauek dira Basauriren helburu nagusiak: langabetuei landun gisa 
laneratzen laguntzea, ekonomia sarea garatzen laguntzea, aholkularitzaren eta enpresa berriei 
laguntzeko zerbitzuen hobekuntzaren bitartez, eta sortutako enpresak finkatzen laguntzea. 
Gainera, tokiko merkataritzari laguntzen saiatzen da, dinamizazioaren eta modernizazioaren 
bitartez, sareen garapena eta haietako parte-hartzea sustatzen, jardueren eraginkortasuna 
handitzeko, eta abiarazitako jardueren eragina sistematikoki ebaluatzen.  

EUSTATen dauden azken datuen arabera (2013ari buruzkoak dira), Euskal Autonomia 
Erkidegoan bizi direnen batez besteko errenta pertsonala 19.715 eurokoa da 18 urtez gorako 
biztanleentzat. Gipuzkoak dauka errenta pertsonalik handiena, 20.396 eurokoa, atzean dago 
Araba, 20.143 eurorekin, eta azkenik Bizkaia, 19.187 eurorekin. 

Udalerriari dagokionez Basauriko batez besteko errenta pertsonala 16.265 eurokoa da 
2015ean. Sexuei dagokienez, honela banatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan errenta 
pertsonala: gizonek batez beste 25.258 euroko errenta eskuratzen dute, eta emakumeek, aldiz, 
14.534 euro daukate. Gizonen eta emakumeen arteko datu horiek Basaurin erkatzen baditugu, 
ikusten dugu emakumeen batez besteko errenta 11.453 eurokoa dela eta gizonena 21.509 
eurokoa. 

2017an udalerrian erregistratutako langabezia-tasa % 11,23koa da 16-64 urteko biztanleen 
artean eta % 6,04 luzarokoa da. Jarduera-tasari dagokionez, 2016ko datuen arabera, 16 urtetik 
gorako biztanleen % 46,84 daude aktibo, emakumeen % 42,86 eta gizonen % 51,07. 
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Hiru lurralde historikoetan errenta iturri nagusi biak lana eta transferentziak (pentsioak, gizarte 
prestazioak) dira, eta lanak dauka pisu erlatiborik handiena.  

Gizarte babesean pentsioak dira beste kontzeptu garrantzitsu bat, bereziki adinekoen 
kolektiboari eragiten diotenak. Bizkaian pentsio guztien batez besteko zenbatekoa (2015) 
hileko 1.099,67 eurokoa da. Batez besteko erretiro-pentsioa 1.279,85 eurokoa da eta 
alarguntasunekoa 756 eurokoa.  

 

1. taula. Kotizaziopeko pentsioen banaketa Bizkaian 

  Kopurua Batez besteko 

pentsioa 

 Ezintasun iraunkorra 22.604 1.175,42 

 Erretiroa 170.424 1.279,85 

 Alarguntasuna 75.627 756 

 Zurztasuna 8.748 442,25 

 Senideen mesedea 1.526 654,24 

 Guztira 278.929 1.099,67 

Iturria: gizarte-segurantzarako estatuko idazkaria (2015eko urtarrilaren 1a) 

 

4.3. Bizikidetza eta etxebizitza ereduak. 

Laguntza sareak oso garrantzitsuak dira ongizaterako. Familia eta auzokideak oinarri 
garrantzitsuak dira ongizatean, horregatik da funtsezkoa Basauriko bizikidetza ereduak 
aztertzea, bizikidetza modu hori adierazle fidagarria baita.  

Basaurik 2016an 19.032 unitate dauzka bere familia etxebizitzen parkean. Azken urteetan 
etxebizitza berrien parkea ez da lar handitu. Udalmapeko datuen arabera, 2011n, okupatu 
gabeko familia etxebizitzak % 9,74 ziren. Basauriko etxebizitzen azalera 73,30 metro koadrokoa 
da batez beste. Antzinatasunari dagokionez, udal batez bestekoa 45,1 urtekoa da.  

Basauriko familia etxebizitza nagusien erosotasun tasa handitu egin da azken urteetan, 
1991tik. Orduan % 61,24koa zen erosotasuna eta 2011ko azken datuetan % 68,40koa da.  

Etxebizitza babestuaren eskariari dagokionez, Etxebideko eskaeren joera beheranzkoa izan da 
azken urteetan: 2010ean 55 eskaera inguru 1.000 biztanleko eta 2017ko azken datuan 48 
eskaera 1.000 biztanleko.  

Laguntza euren etxean eskatzen duten pertsonen bizikidetzaren errealitatea hurbiltzeko, 
garrantzitsua da azpimarratzea Basaurin 950 lagunek erabiltzen dutela telelaguntza, 742 
emakumek eta 208 gizonek, Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera. 924 65 urtez gorakoak dira, 
zehazki, 729 emakume eta 199 gizon. Azkenik, Basaurin, 2017an, gizarte larrialdiko 1.008 
laguntza eman ziren, prestazio ez-aldizkakoak, gastu zehatzei aurre egiteko baliabide nahikorik 
ez duten pertsonentzat, gizarte-bazterketako egoerak prebenitzeko.  

 

4.4. Informazio maila. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, 2013an, biztanleen % 16k zeuzkaten osatuta goi-mailako 
ikasketak, eta % 7,8k erdi-goi-mailakoak. Guztira, 318.366 pertsonak zeuzkaten goi-mailako 
ikasketak, eta 153.980k erdi-goi-mailako ikasketak. Basaurin, zehazki, urte horretan % 16,7k 
zeuzkan amaituta goi-mailako ikasketak, % 8,7k erdi-goi-mailako ikasketak eta % 20,3k 
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bigarren hezkuntzako ikasketak. Bizkaian, 65 urtez gorakoen % 0,8k zeuzkaten amaituta goi-
mailako ikasketak, % 0,9k erdi-goi-mailako ikasketak, % 2,12k bigarren hezkuntzakoak eta 
% 14,60k lehen hezkuntzako ikasketak zeuzkaten amaituta eta % 0,35 analfabetoak ziren. 
Euskadin 65 urtez gorako emakumeek lortutako prestakuntza maila gizonezkoena baino 
txikiagoa da; izan ere, gehiago dira emakume analfabetoak eta lehen hezkuntzako ikasketarik 
gabeak eta gutxiago goi-mailako ikasketak lortzen dituztenak.  

Basaurin, Udalmapeko datuen arabera, 2016an 10 urtez gorako biztanleen % 56,76k zeuzkaten 
amaituta bigarren hezkuntzako ikasketak, % 14,28k lanbide ikasketak eta % 20,86k 
unibertsitate mailako ikasketak.  

 

4.5. Desgaitasuna eta mendekotasuna. 

EINren datuen arabera, 2008an, EAEko desgaitasunaren inkestan kalkulatzen da 169.400 
pertsonak dutela desgaitasuna. Haietatik 104.300 65 urtez gorako pertsonak dira. 

 

2.taula. Desgaitasunen bat duten biztanleak adinaren eta sexuaren arabera,  

bizilekua Euskal Autonomi Elkartean (EAE) dutenak 

 

  Bi sexuak Gizonezkoak  Emakumeak 

 Biztanleria guztira 169,4 62,8 101,2 

 65-79 52,8 21,2 31,6 

 80 eta gehiago 51,5 14,1 37,3 
Iturria: EIN, desgaitasunari, norberaren autonomiari eta 
mendekotasun egoerei buruzko inkesta 2008 (guk egina) 

 
Hemen agertzen den taulan ikusten dugu EAEn eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak 
egiteko desgaitasunen bat duten 65 urtez gorako pertsonen kopurua (milatan).  

3. taula. Eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretarako desgaitasunen bat duten 65 urtez 

gorako pertsonak  

larritasun mailaren arabera, bizilekua EAEn dutenak 

 

65-79 urte 80 urte eta gehiago 

Bi sexuak Gizonezkoa
k 

Emakumea
k Bi sexuak Gizonezkoa

k 
Emakumea

k 
EAE             

   Zailtasunik gabe 7,7 2,8 4,8 5,8 0,9 4,9 
   Desgaitasun 
moderatua 7,5 2,9 4,6 12,4 2,3 10,1 

   Desgaitasun larria 7 3,3 3,7 10,7 2,3 8,4 

   Desgaitasun osoa 5 1,5 3,5 10,1 1,6 8,6 

   Ez dago jasota 0,3 0 0,3 0,4 0,1 0,4 

Datuak mila etxetan 
Iturria: EIN desgaitasunari, norberaren autonomiari eta eta mendekotasun egoerei buruzko 
inkesta. 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak emandako azken datuen arabera, Basaurin 2.670 lagunek daukate 
% 33ko edo gehiagoko desgaitasun maila eta haietatik 1.214 65 urtez gorakoak dira. Sexuak 
bereizten baditugu, 1.214 lagun horietatik, 516 emakume dira eta 698 gizon. Udalerrian 
mendetasun egoeran dauden 1.705 lagun daude; haietatik, guztira 1.266 dira 65 urtez 
gorakoak (385 gizon eta 881 emakume). 
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4.6. Udalerriko gizarte baliabideak. 

Edozein udalerritan dauden gizarte-arrisku eta -bazterketako egoerek beharrezkoak egiten 
dituzte kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak edo udalerriek eurek kudeatutako laguntzak. 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) Eusko Jaurlaritzaren prestazio ekonomiko bat da, 
udalek izapidetu eta jaurlaritzak zuzenean kudeatzen duena, Basauriren kasuan. 2017an, 
Basaurin gizarte-larrialdiko 1.008 laguntza eman ziren. 2018an (otsaila) 1.170 DBE (Diru-
sarrerak Bermatzeko Errentak) eman ziren, haietatik 229 65 urte edo gehiagoko pertsonentzat. 
2009an Basauriko familien % 2,5ek jasotzen zuten Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
prestazioa (lehengo oinarrizko errenta).   

Adinekoentzako egoitza ekipamenduei eta eguneko zentroei dagokienez, Udal Egoitza dauka 
Basaurik, 50 plazakoa, non zerbitzu anbulatorioetarako 10 plaza ere baitaude. Bizkoxalde 
egoitza Bizkaiko Foru Aldundiarena da eta 120 egoitza plaza eta eguneko zentroko 50 plaza 
dauzka. Gainera, egoitza pribatu bi dauzka Basaurik, San Migelen bata, 35 plazakoa, haietako 
16 Bizkaiko Foru Aldundiarekin itunduta, eta Bidebietan bestea, 15 plazakoa.  

Adinekoen zaintza eguneko zentroetan (47 lagun, haietako 37 emakume) eta egoitzetan (174, 
haietatik 137 emakume) eskaintzen da. Badaude egoitza soziosanitarioetan sartutako 7 
pertsona ere, eta beste 37k egoitza zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa jasotzen dute. 
Gainera, Basaurin egun 514 lagunek jasotzen dituzte familia inguruneko zaintzetarako 
prestazio ekonomikoak. Haietatik, 344 emakume dira eta 170 gizon. Datuak adineko pertsonei 
buruzkoak dira. Mendeko adineko asko ez daude erakundeen eskuetan, eta euren familia 
ingurunean zaintzen dituzte.  

Zaintzaileei laguntzeko programa bat dago Basaurin, 2016an hasi zena (ZAINDUZ programa). 
Udalak sustatzen du, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren laguntzaz. Laguntza 
zerbitzua eskaintzen die programa horrek zaintzaileei, banako laguntza psikologikoa eta 
taldeko eta banako laguntza psikologikoko ikastaroak emanez.   

Udalerriko Udalak jarduera eta ekitaldi programa bat egiten du, hala nola oroimeneko 
trebakuntza, erorketak prebenitzeko ikastaroak, laguntza emozionala, adinekoen 
mendekotasun egoerei buruzko sentsibilizazio jardunaldiak, antzerki jardunaldiak Antzokian, 
tailerren erakusketa eta adinekoentzako gorputz eta kirol jardueren maratoia.  

Basaurik konpromisoa dauka zahartze aktiboarekin. Hala, bizi kalitatea sustatzen hasi da, bai 
gizarte bai kultura mailan, baita prebentzioa ere, mendekotasun egoerak saihestu edo ahal 
den guztia atzeratzeko. Dena prebentzioaren eta osasunaren sustapenaren bidez, bizitza 
kultural eta sozialean parte hartuz, sare sozialei buruzko prestakuntza eta sustapen programen 
bitartez. Eginkizun hauek garatzen dira: programen garapena eta ebaluazioa, prestakuntza eta 
informazioa adinekoen elkarteei eta zentroei, haietako bakoitzean berariazko programak 
bultzatuz, baliabideei buruzko informazioa eta adinekoentzako berariazko orientabidea. 

Adinekoen etxeko autonomiari eusteko laguntza eta arreta zerbitzuei dagokienez, Basaurik 
etxez etxeko laguntza, telelaguntza zerbitzua eta familia inguruneko zaintzetarako laguntzak 
dauzka. Etxez etxeko laguntza zerbitzuari dagokionez, azken 5 urteetan % 6 handitu da arreta 
jaso duten pertsonen kopurua. 2016an 319 pertsonari eman zaie arreta guztira, batez beste 
260 zerbitzu emanda hilean. Batez besteko intentsitatea % 15 hazi da, 2012ko asteko 
zerbitzuko 5,07 ordutik 2016ko asteko 5,81 ordura. ELZk 65 urtez gorako 287 laguni ematen 
die arreta.  

Azkenik, ezin dugu ahaztu elkarte sarearen garrantzia. Entitate horiek erakundeen jarduera 
osatzen eta indartzen dute. Basauri udalerriak elkarte sare garrantzitsua dauka, eta jarduera 
asko urte osoan. Auzo-elkarteak, erretiratuenak, emakumeenak, kirol elkarteak, desgaitasuna 
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duten pertsonenak, gizarte eta kultura mugimenduenak dira sare hori osatzen duten gehienak. 
Hauek dira Basaurin zerbitzuak ematen dituzten adinekoen elkarteak: Arizgoitiko erretiratuen 
eta pentsiodunen elkartea, Kaleroko  erretiratuen eta pentsiodunen elkartea, Basozelaiko  
erretiratuen eta pentsiodunen elkartea,San Migelgo adinekoen zentroa, “Maiatzaren 1a”  
erretiratuen eta pentsiodunen elkartea, Pozokoetxeko adinekoen zentroa eta “Lagun”  
erretiratuen eta pentsiodunen elkartea eta Iruaretxeta zentroa. 
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V. Ikerketa arloak 
 

Kapitulu honek proiektua egitean kontsultatutako pertsona guztien usteak, iritziak eta 
adierazpenak biltzen ditu. Herriaren adeitasuna globalki hartzen dela kontuan hartuz, OMEn 
proposatutako zortzi eremuak aztertzen dira, komunitate baten adeitasun maila definitzen 
dutenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ALDERDI OROKORRAK. 

5.1.1 Alderdi onak. 

Sentipen orokorra da Basaurin egoera orokorra ona dela. Hainbat hobekuntza egin dira eta 
beste batzuk etorkizunean hobetuko dira. Arlo guztietan hobetu da: irisgarritasunean, garraio 
publikoan, gizalegean. 

Zehazki, hobekuntza orokorra sentitzen da mugikortasunean eta irisgarritasunean, arrapalak, 
eskailera mekanikoak, igogailuak... jarrita espazio publikoetan. Eskailera eta aldapa luze asko 
kendu dira, haien ordez arrapalak eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak errazago 
ibiltzeko beste baliabide batzuk jarriz. Espaloiak beheratu dira zebrabideetan gurpil-aulkiak 
igarotzeko. Oro har, oso hobetu dira kaleak eta politago daude. Erakundeak pertsonen 
mugikortasunerako engaiatuta daudela sentitzen da. 

Beste kontu bat ere azpimarratzen da asko: gero eta parke gehiago egotea, oso zainduta 
daudenak; baita kanpoaldeko ibilbide eta pasealeku onak ere, ariketarako eta aisiarako. 
Esparru horiek oso erabiliak dira gurpil-aulkian doazen adinekoekin paseatzeko, eta pertsonen 
arteko harreman txeratsuak bistaratzen dira hor. 

Kanpoaldeko 

esparruak eta 

eraikinak  

Garraioa 

Etxebizitza 

Gizarte eta osasun 

zerbitzuak 

Gizarte parte-hartzea 

Begirunea eta 

gizarteratzea 

Herritarren parte-

hartzea eta 

enplegua 

Komunikazioa eta 

informazioa 



35 
 

Basaurin ondo dago garraio publikoa, autobusak, metroa eta trena daude. 

Gehien aipatzen den alderdi ona adinekoentzako jarduera kopuru handia da -kulturalak, 
aisiakoak, osasuna hobetzekoak, etab.-, bai adinekoen zentroetan bertan, bai beste 
testuinguru askotan; aisialdia izatea eta ondo pasatzea ahalbidetzen du horrek. Taldeko 
jarduerak dira, aisialdia era egokian betetzea ahalbidetu ez ezik, adiskideak egiten laguntzen 
dutenak. Adinekoek parte-hartze handia daukate. Herritarrek aitortzen dute udalaren 
laguntza, jarduera horiek egiteko langileak eta aurrekontua jarriz. 

Herri “bizia” da Basauri, gizarteari, kulturari eta elkarteei dagokienez. Biztanleak biziak dira eta 
laguntzeko prest eta engaiatuta daude. Elkartasun ona. Giza bizikidetza ona da, adineko 
pertsonena barne. Oso gogoan hartzen dira adinekoak herriko gertakarietan. Biztanleak 
estatuko zenbait aldetakoak izanik, elkar hobeto ulertzen lagundu du horrek. 

 

 

5.1.2 Alderdi txarrak. 

Arestikoa hala izanik ere, Basauriko orografia bera dela-eta, herri osoan dauden aldapa 
ugariekin, adinekoen mugikortasuna apur bat korapilatsua da herrian. Horregatik, jarraitu 
behar da ahalegina egiten dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako sarbide gehiago 
egiteko. Gainera, igogailuak eta eskailera mekanikoak maiz matxuratzen dira eta luze jotzen du 
haiek konpontzeko. Eskailera mekanikoek ez dute ahalbidetzen gurpil-aulkiek edo haurrek 
erabiltzea. Alde batzuek ez daukate irisgarritasun onik. Oraindik daude oztopo arkitektonikoak. 
Gainera, kaleetako bide-zorua hobetzen jarraitzeko eskatzen da, baldosa apurtuak eta 
askatuak berrituz. Azkenik, identifikatzen da ez dagoela jesartzeko eserleku nahikorik 
kanpoaldeko esparruetan (kaleak, plazak, pasealekuak, parkeak...). 

Garraio publikoari dagokionez, arestian aipatu denez, balorazio ona egiten da, baina metro 
geltoki batzuek ez daukate eskailera mekanikorik edo igogailurik bere zati guztietan eta, beraz, 
erabiltzeko zailtasunak dauzkate adinekoak, gurpil-aulkian joan zein ez. Baina gehien aipatzen 
den gabezia auzoen arteko komunikazio zaila da; izan ere, haien arteko distantzia, edo zerbitzu 
publiko jakinetara iristea, zaila gertatzen zaie adineko pertsonei. Udalerriaren barruko hiri 
autobus bat eskatzen da. 

Etxebizitza partikularretan oztopo arkitektonikoak egoteak (igogailurik eza, etxe zaharretan 
batez ere) etxetik ezin irtetea, bakardadea eta adinekoen eta gainerako gizartearen arteko 
harreman mugatua sustatzen ditu. Hala, adineko batzuk komunitatetik kanpo geratzen dira. 
Gainera, pertsona horiek ez daukate baliabiderik egoera horri aurre egiteko. Zerbait oso 
txartzat jotzen da egoera hori. 

Adinekoen zentroak egotea eta haientzat dagoen jarduera aukera zabala alderdirik onentzat 
jotzen badira ere, Basauriren haiekiko adeitasunerako, maiz eskatzen da haientzako zentro 
berri bat Ariz-Urbi aldean. 

Adinekoen presentzia eta lekukotasuna mugatua da hezkuntza arloan, baita belaunaldien 
arteko harremanetarako posibilitateak ere, oro har. 

 

 

5.2. ONDORIOAK EDUKI ARLOEN ARABERA 

Hemen ardatz-taldeen lanetik eta inkestetatik sortu ziren ondorioak aurkezten dira, arloz arlo. 
Arlo bakoitza amaitzean edukien eta iritzien laburpen-eskema bat aurkezten da, hobetzeko 
egindako proposamenak sartuz. 
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KANPOALDEKO ESPARRUAK ETA ERAIKINAK. 

Udalerria oso zainduta eta garbi dago, batez ere hirigunean, baina aldeak aipatzen dira 
garbiketa-zerbitzuetan, bizi den auzoaren arabera. Oro har, garbiketa ona dago kanpoaldeko 
espazio publikoetan eta pasealekuetan. Animalien (txakurren) jabeen nolabaiteko kontrolik eza 
aipatzen da bide publikoetan, garbitasunari dagokionez. Zabor edukiontzien erabilera txarra 
eta etxebizitza batzuetatik urrun dauden edukiontziak salatzen dira. Egun udalerriaren barruan 
dagoen garraioarekin hots-kutsaduraren eta airearen kutsaduraren murrizketa bat ere sumatu 
da, baina zarata dago oraindik trenetik hurbil dauden auzoetan eta aisialdiko lokalen inguruko 
espazioetan. 

Arestian aipatu bezala, berdegune onak daude, parke asko, ondo zainduak eta seguruak, eta 
pasealekuak, baita ibai bat eta mendi bat ere, haietaz gozatzeko. Basauriko hirigunea San 
Migel auzoarekin lotzen duen pasealekua egoera onean dago. Parke batzuk, aldiz, hala nola 
Kalero edo Soloartekoa, egoera txarrean daude, eta egoera txarreko zuhaitzek itxitako alde 
asko dauzka bigarrenak. Udal altzariak (esaterako, zurezko zeharkako egiturak ibaitik hur) 
hondatuta daude. Kanpoaldeko, berdeguneetako eta kaleetako jesarlekuak handiak eta 
irisgarriak dira eta kopurua egokia da, baina auzo batzuetan jesarleku gehiago eskatzen da. 
Jesarleku horiek garbiago egon litezkeela ere uste da. 

Arestian, halaber, udalerriko alderdi oso on gisa, pertsonak udalerrian mugitzea errazteko 
egindako hobekuntza guztiak aipatzen ziren, haren orografia oso egokia izan ez arren. 
Igogailuak eta eskailera mekanikoak daude alde estrategikoetan, baita arrapalak ere, 
eskailerak ordezteko guztiak. Hala ere, eskaileraz beteta dauden aldeak geratzen dira, 
arrapalarik edo igogailurik gabeak, gurpil-aulkiak erabiltzea galarazten dutenak, baita aldapak 
ere, zeinetan zaila baita gurpil-aulkiz ibiltzea. Halaber, esaten da igogailuak matxuratu eta ez 
direla azkar konpontzen, eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen mugikortasuna urratzen 
du horrek. Oro har, egoera onean daude udalerriko espaloiak, konponduta daude lauzak, eta 
espaloiek beheratze egokiak dauzkate, orokorrean, oinezkoentzako pasabideetan. Baina, 
bestalde, jakinarazi da toki jakin batzuetan ez dagoela toki nahikorik espaloietan terrazengatik, 
fruta-kaxengatik edo bestelako gauzengatik, eta euria egiten duenean putzu batzuk sortzen 
direla espaloietan. Udalerrian, salaketa asko sortzen da urtean solte dabiltzan txakurrengatik. 

Oinezkoak kaletik ibiltzeko, nahikoak dira semaforoak, irisgarriak dira eta tenporizadore 
onargarria dute. Oinezkoentzako pasabideak egokiak dira eta oinezkoentzako igarobideak 
ondo seinaleztatuta eta margotuta daude. Bestalde, aipatzen da, ordea, semaforoen iraupena 
urriegia dela adinekoentzat, eta adineko askok ez dituztela errespetatzen. Oinezkoentzako 
igarobide batzuk arriskutsuak eta labainkorrak dira eta ikuspena zailtzen duten edukiontziak 
dauzkate; batzuen zabalera urria da (adibidez, anbulatorioan, ospitalerako autobus 
geralekuan...) eta seinaleek, farolek eta semaforoek oztopatzen dituzte. Irtengune gorri 
altuegiek, adinekoen bidea eta gurpil-aulkien erabilera zailtzen dituzte. Kale batzuk estuak dira 
eta ibilgailuak (autoa, autobusa) igarotzeko zailtasunak dauzkate. Trafiko arauak egokiak dira 
eta ondo zehaztuta daude eta, oro har, bete egiten dira. Harrapatze gutxi dago Basaurin. 
Metroa eraiki denetik udalerrian ibilgailu gutxiago dabilela sumatzen da. Aitzitik, esaten da, 
batzuetan, trafiko arauak eta abiadura muga gutxi errespetatzen direla udalerrian; auto-ilarak 
ere gertatzen dira udalerriko alde zehatzetan. 

Bidegorriak ez dira nahikoak (San Migeletik Basaurira, bidegorria egokia da) eta gutxi 
errespetatzen dira, arriskua sortuz. Koordinazio arazoak daude txirrindularien eta oinezkoen 
artean: pertsona batzuk bidegorritik ibiltzen dira; halaber, behar ez duten tokitik dabiltzan 
bizikletei isunak jartzen hasi da. Beste pertsona batzuek, aldiz, txirrindularien eta oinezkoen 



37 
 

artean bizikidetza egokia dagoela diote. Gainera, bide-hezkuntzako ikastaroak egiten ari dira 
adingabekoentzat. Bidegorriari buruzko ezaguera falta dago. 

Hiritarren segurtasuna ona da, oro har, Basaurin egunez. Bizkaiko udalerririk seguruenetako 
bat da Basauri (udaltzaingoak emandako datuak). Gaueko argiztapen ona dago. Baina zenbait 
aldetan segurtasunik eta argiztapenik eza salatzen da, baita puntu beltzak eta polizia zaintza 
urria ere, gauez batez ere. 

Eraikin publikoak egokiak dira, irisgarritasun onekoak eta komunak dauzkate (anbulatorioa, 
udaletxea), baina batzuek eraikin publikoetako beheko solairuetan ez daukate komunik, eta 
guztiek ez daukate igogailua (San Migel eskola, non adinekoen jarduerak egiten baitira, 
Manuela Egiguren elkartea...) edo igogailuaren ordutegia mugatuta dago.  Futbol zelaiak eta 
bolatokiak dauzka udalerriak, eta aipagarria da Marienea zentroa. Arizen eta Urbin 
adinekoentzako zentro baten falta sumatzen da. Denda eta zerbitzu pribatuetan (ortopedia, 
farmaziak, etab.) irisgarritasuna ona da, baina oraindik ohiko irisgarritasun arazoak daude 
kafetegietan eta beste denda batzuetan. 

Ondo kokatutako komun publikoak, garbiak eta irisgarriak dauden arren, ez daude behar 
bezain garbi eta alde batzuetan komun publikorik eza sumatzen da. 
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BB

3
 DE 

Desadostasun  
handia 

Desados  
  

Hala-hola 
Ados  

  
Adostasun  

handia 
EE 

Zure herria garbia da, zarata gutxi dauka, ez dauka 
usain desatseginik? 

3,33 0,96 % 4,6 % 14,4 % 28,7 % 43,5 % 6 % 2,8 

 

Parkeak eta berdeguneak… BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

   
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

nahikoak dira eta ondo kokatuta daude? 3,73 0,94 % 4,2 % 6,9 % 14,8 % 58,8 % 14,8 % 0,5 

seguruak dira? 3,54 0,89 % 1,9 % 11,1 % 25,5 % 48,1 % 9,3 % 4,2 

ondo zainduta eta ekipatuta daude, 
komun publikorik, jesarlekurik, 
paperontzirik... eta kirol materialik 
daukate? 

3,37 1,06 % 5,1 % 16,2 % 25 % 39,8 % 11,6 % 2,3 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez nahikoak, erosoak eta ondo zainduak 
dira kanpoaldeko jesarlekuak? 

3,46 1,03 % 5,1 % 12,5 % 24,1 % 44,4 % 11,6 % 2,3 

 

Espaloiak... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

ondo zainduta daude eta behar beste 
tokia daukate oinezkoentzat? 

3,34 0,98 % 3,7 % 16,2 % 30,1 % 38,9 % 8,8 % 2,3 

ez dute bide-zoru labainkorrik eta 
irisgarriak dira (desnibelik gabe, 
beheratuta daude eta eskudelak daude 
behar direnean)? 

3,20 1,02 % 4,2 % 21,8 % 28,2 % 33,8 % 7,4 % 4,6 

 

 

                                                           
3
 (BB) galdetutako gaiari buruz pertsona guztien batez besteko puntuazioa esan nahi du, puntuazio heina 1-5 artekoa izanik, batez besteko puntuazioa 3 delarik. (DE) desbiderapen 

estandarra esan nahi du eta pertsonen arteko puntuazioen sakabanaketa adierazten du... DE zenbat eta altuagoa alde handiagoa dago pertsona batzuen eta besteen puntuazioen artean. 
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Kaleak... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

ondo seinaleztatuta daude, behar beste 
oinezkoentzako pasabide daukate eta 
bide-zorua irristagaitza da? 

3,65 0,92 % 2,8 % 9,7 % 19,4 % 54,2 % 12,5 % 1,4 

oinezkoentzako igarobideen ikusgaitasuna 
bermatzen dute (gaueko argiztapena, 
heskaiak, zuhaitzak eta aparkatutako 
autoak urrun)? 

3,36 1,01 % 5,1 % 14,4 % 25,9 % 42,6 % 8,3 % 3,7 

 

Kaleak... 
Emakumea

4
 Gizona 

BB DE BB DE 

ondo seinaleztatuta daude, behar beste 
oinezkoentzako pasabide daukate eta 
bide-zorua irristagaitza da? 

3,74 0.,88 3,45 1,01 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez nahikoak dira semaforoak, oinezkoak 
gurutzatzeko behar beste denbora irauten dute eta 
desgaitasunera (gorrerira, itsutasunera...) 
egokituta daude? 

3,12 1,15 % 7,9 % 25,5 % 20,8 % 32,9 % 10,2 % 2,8 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez ibilgailuak abiadura egokian doaz, 
trafiko seinaleak errespetatzen dituzte eta bidea 
ematen diete oinezkoei? 

2,87 1.,04 % 9,7 % 25,9 % 33,3 % 23,6 % 4,6 % 2,8 

                                                           
4
 Halako taulak daudenean gaiari buruz emakumeen eta gizonen edo 75 urte eta gehiagoko eta 60-74 urteko pertsonen artean alde esanguratsuak daudelako da. 
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75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

Zure ustez ibilgailuak abiadura egokian doaz, 
trafiko seinaleak errespetatzen dituzte eta bidea 
ematen diete oinezkoei? 

3,02 1,11 2,71 0,97 

 

 
Zure ustez bidegorriak... 

BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

nahikoak dira (auzo guztietara iristen 
dira)? 

2,23 1,05 % 27,8 % 29,6 % 24,1 % 9,7 % 1,9 % 6,9 

seguruak dira, ondo seinaleztatuta daude 
eta ondo erabiltzen dituzte (txirrindulariek 
eta oinezkoek)? 

2,59 1,09 % 18 % 25 % 31,5 % 15,3 % 3,7 % 6,5 

 

Zure ustez bidegorriak... 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 

seguruak dira, ondo seinaleztatuta daude 
eta ondo erabiltzen dituzte (txirrindulariek 
eta oinezkoek)? 

2,49 1,15 2,84 0,91 

 

Herria... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

nahiko argiztatuta dago? 3,62 0,94 % 4,2 % 7,9 % 19 % 55,1 % 10,2 % 3,7 

ondo zainduta dago eta lapurreta arrisku 
txikia dauka? 

2,87 1,03 % 9,7 % 25,9 % 30,1 % 28,2 % 2,3 % 3,7 

 

Erabilera publikoko eraikinak... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

irisgarriak dira kaletik? 3,74 0,90 % 4,2 % 4,2 % 16,7 % 57,9 % 13 % 4,2 

igogailua, arrapalak, eskudelak, zoru 
irristagaitza, atsedenguneak dauzkate, 
jesarleku erosoekin eta komunekin? 

3,61 0,97 % 4,2 % 9,7 % 17,1 % 54,2 % 11,6 % 3,2 
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Erabilera publikoko eraikinak... 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 

irisgarriak dira kaletik? 3,66 0,98 3,96 0,60 

 

Zure ustez komun publikoak... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

nahikoak dira (auzo guztietan daude) eta ondo 
seinaleztatuta daude? 2,60 1,09 % 16,7 % 29,2 % 31,5 % 14,8 % 4,6 % 3,2 

garbi daude eta ondo zainduta, ondo 
erabiltzen dira? 2,98 0,90 % 6 % 18,5 % 43,1 % 24,1 % 2,3 % 6 

desgaitasunetara egokituta daude? 3,22 0,97 % 6,5 % 10,6 % 37,5 % 32,4 % 5,6 % 7,4 

 

Zure ustez komun publikoak... 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 
garbi daude eta ondo zainduta, ondo 
erabiltzen dira? 2,80 1,00 3,17 0,75 

desgaitasunetara egokituta daude? 2,99 1,10 3,38 0,78 

 

Zure ustez komun publikoak... 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 
garbi daude eta ondo zainduta, ondo 
erabiltzen dira? 2,89 0,89 3,20 0,90 

desgaitasunetara egokituta daude? 3,11 0,97 3,48 0,93 
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ARLOA AZPIARLOA ALDERDI ONAK ALDERDI TXARRAK PROPOSAMENAK 
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Zarata, kutsadura 

• Udalerri oso zaindua eta garbia 
(udalerriko hirigunean, batez ere) 

• Garbitasuna kanpoaldeko esparruetan 
eta bideetan. 

• Hots-kutsaduraren eta airearen 
kutsaduraren murrizketa egungo 
garraioarekin. 

• Garbiketa-zerbitzuetan aldeak daude 
bizi den auzoaren arabera.  

• Zaratak trenetik eta lokaletatik hurbil 
dauden auzoetan. 

• Animalien (txakurren) jabeen 
nolabaiteko kontrolik eza bide 
publikoetan. 

• Zabor edukiontzien erabilera txarra. 

• Edukiontziak etxebizitza jakin 
batzuetatik urrun. 

• Animalien jabeak kontzientziatzea bide 
publikoetako araudia betetzeko eta 
betetzen ez duten animalien jabeei 
isunak jartzea. 

Berdeguneak eta 

oinezkoentzako bideak 

• Berdegune onak, parke asko, ondo 
zainduak eta seguruak. 

• Pasealkuak daude, baita goza 
daitezkeen ibai bat eta mendi bat ere. 

• San Migelgo pasealekua egoera onean. 

• Ibaiko pasealekuak gorabeherak dauzka. 

• Kaleroko parkea egoera txarrean dago 
eta txikia da. 

• Soloarteko parkeak alde asko dauzka 
itxita egoera txarreko zuhaitzengatik.  

• Udal altzari hondatuak zenbait aldetan. 

• Oinezkoentzako bideak zelaitu, hala 
nola ibaiko pasealekua. 

• Gorabeherak dauzkaten bideak zelaitu. 

• Kaleroko parkea handitu eta hobetu. 

• Kanpoaldeko esparru estaliak sortu. 
• Hondatutako udal altzariak azkar 

mantendu (adibidez, ibaitik gertuko 
zurezko zeharkako egiturak). 

Oinezkoentzako jesarlekuak 
• Kanpoaldeko jesarleku handiak eta 

irisgarriak. 

• Alde batzuetan kopuru egokia. 

• Jesarleku gutxi auzo batzuetan. 
• Garbitasun urria kanpoaldeko 

jesarlekuetan. 

• Oinezkoentzako jesarleku gehiago jarri. 

• Kanpoaldeko jesarlekuak garbi eduki. 

Espaloiak 

• Espaloiak egoera onean, lauzak 
konponduta, aldapa handirik gabe 
(gurpil-aulkiak, haur kotxeak, etab. 
erabiltzea errazten dute). 

• Oinezkoentzako pasabideetan espaloien 
beheratze egokiak orokorrean. 

• Igogailuak daude alde estrategikoetan. 

• Basauri zaila gurpil-aulkia erabiltzeko 
(aldapak). 

• Eskaileraz betetako aldeak daude, 
arrapalarik edo igogailurik gabeak, 
gurpil-aulkiak erabiltzea galaraziz. 

• Igogailuak matxuratzen dira eta ez dira 
azkar konpontzen.  

• Ez dago toki nahikorik espaloi eta 
terrazetan, askotan fruta-kaxek eta 
beste gauza batzuek okupatuta. 

• Euria ari duenean, putzuak espaloi 

• Espaloiak libre eduki eta fruta-dendek 
eta kafetegiek araudi hori betetzea 
sustatu. 

• Espaloi zabalagoak sortu gurpil-aulkia 
duten pertsonentzat, etab.  

• Mercabilbaoren atzean dauden pinuak 
kendu, euren sustraiak direla-eta istripu 
asko eragiten dutelako.  
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batzuetan.  

• Salaketa asko urtean solte dabiltzan 
txakurrengatik. 

Kaleak 

• Behar beste semaforo, irisgarriak eta 
tenporizadore onargarriekin. 

• Oinezkoentzako pasabide egokiak. 

• Oinezkoentzako igarobideak ondo 
seinaleztatuta eta margotuta. 

• Iraupen urriko semaforoak 
adinekoentzat. 

• Adineko askok ez dituzte semaforoak 
errespetatzen. 

• Oinezkoentzako igarobide arriskutsu eta 
irristakorrak, ikuspena zailtzen duten 
edukiontziekin. 

• Oinezkoentzako igarobideen zabalera 
urria: anbulatorioa, ospitalerako 
autobus geralekua... seinaleek, farolek 
eta semaforoek oztopatuta.  

• Irtengune gorri altuegiek, adinekoen 
bidea eta gurpil-aulkien erabilera 
zailtzen dituzte. 

• Kale estuak eta ibilgailuak (autoa, 
autobusa) igarotzeko zailtasunak. 

• Gizartea eta batez ere adinekoak 
semaforoak errespetatzearen 
garrantzian kontzientziatu. 

• Semaforoak errespetatzen ez dituzten 
pertsonak zaindu eta isunak jarri. 

• Oinezkoentzako pasabide zabalagoak 
jarri. 

• Errepideetan irtenguneen altuera 
murriztu (arriskutsuak gurpil-aulkian 
edo garraio publikoan doazen 
adinekoentzat).  

• Oinezkoentzako igarobideetan pintura 
irristagaitza erabili. 

• Edukiontziak berriz jarri oinezkoentzako 
igarobidean ikuspena oztopatzean 
saihestuz. 

Ibilgailuen zirkulazioa 

• Trafiko arau egokiak eta ondo 
zehaztuak, oro har, bete egiten direnak. 

• Harrapatze gutxi Basaurin. 

• Metroa eraiki denetik udalerrian 
ibilgailu gutxiago dabil. 

• Trafiko arauak eta abiadura muga gutxi 
errespetatzen dira udalerrian. 

• Auto-ilarak udalerriko alde jakin 
batzuetan. 

• Arau-hausteak zaindu (ibilgailuen 
abiadura). 

• Auto-ilarak erregulatu alde jakinetan. 

Bidegorriak 

• San Migeletik Basaurira, bidegorri 
egokia 

• Bizikidetza egokia txirrindularien eta 
oinezkoen artean. 

• Behar duten tokitik ez doazen bizikletei 
isunak jartzen hasi dira. 

• Bide-hezkuntza adingabeentzat. 
 

• Bidegorri urriegiak eta gutxi 
errespetatuak, arriskua sortzen dute. 

• Txirrindularien eta oinezkoen arteko 
koordinazio arazoak. 

• Pertsona batzuk bidegorritik ibiltzen 
dira. 

• Bidegorriari buruzko ezaguera falta. 

• Bidegorriko oinezkoentzako arauak 
betetzeari buruz kontzientziatzea. 

Segurtasuna, argiztapena 

• Segurtasuna ona, oro har, Basaurin 
egunez. 

• Bizkaiko udalerririk seguruenetako bat 
da Basauri (udaltzaingoak emandako 
datuak). 

• Gaueko argiztapen ona. 

• Zenbait aldetan segurtasunik eta 
argiztapenik eza, baita puntu beltzak eta 
polizia zaintza urria ere, gauez batez 
ere. 

• Poliziak segurtasunik urrieneko 
tokietan, gauez batez ere, patruilatzeko 
behar besteko plantilla daukala 
ziurtatzea. 
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Eraikin publikoak 

• Eraikin publiko egokiak, irisgarritasun 
ona eta komunak daude (anbulatorioa, 
udaletxea). 

• Futbol zelaia, bolatokiak. 

• Marienea zentroa dago. 

• Irisgarritasuna dendetan eta zerbitzu 
pribatuetan (ortopedia, farmaziak, 
etab.). 

• Komunik ez eraikin publikoetako 
beheko solairuetan.  

• Arizen eta Urbin adinekoentzako zentro 
bat falta da. 

• San Migel eskolan ez dago igogailurik, 
eta adinekoen jarduerak egiten dira 
bertan. 

• Igogailuak ordutegi murriztua dauka 
auzo etxean (atezainaren arabera).  

• Ez dago igogailurik Manuela Egiguren 
Elkartearen eraikinean.  

• Irisgarritasun arazoak ohikoak dira 
kafetegietan eta bestelako dendetan. 

• Adinekoentzako zentroa sortu Ariz eta 
Urbi artean. 

• Igogailua jarri Manuela Egiguren 
Elkartean irisgarritasuna hobetzeko. 

• Diru-laguntzak eman denda eta 
zerbitzu pribatuei 
establezimenduetarako irisgarritasuna 
hobetzeko. 

Komun publikoak 

• Komun publiko garbiak eta irisgarriak. 
• Komunak ondo kokatuta. 

• Higiene eta usan txarra komun 
publikoetan. 

• Komun publikorik ez alde jakin 
batzuetan. 

• Komun publiko gehiago jarri eta 
daudenen higienea hobetu. 
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GARRAIOA. 

Garraio publikoa ona da udalerrian. Basauri ondo komunikatuta dago. Garraioa garbia da, ondo zainduta dago eta segurua da. Oro har, ez dago gainezka, funtsezko 
maiztasuna eta helmugak dauzka (ospitalea, etab.) eta barruan ondo seinaleztatuta dauzka bere helmugak. Haren prezioa oso arrazoizkoa da adinekoentzat. Gainera, 
egokituta dago desgaitasuna duten pertsonentzat. Egia da asteburuetan (ospitalera barne) autobusen maiztasuna urriagoa dela; gaueko garraioak falta dira (Metroa izan 
ezik, asteburuetan); Metroak beste udalerri batzuetan (Etxebarrin) baino maiztasun txikiagoa dauka: Metroa Etxebarriko geltokira iristen da beti, baina ez Basaurira; eta 
Bilbotik Arizerako autobusen maiztasuna mugatua da (autobus bat orduro). Prezioari dagokionez, autobusean eta Metroan egia bada ere, trenetan (Euskotren eta Renfe) 
prezioak ez dira oso arrazoizkoak. Gainera, “Basauri-ospitalea” autobusak ibilbide oso luzea egiten duela jakinarazi da. 

Arduraz eta leuntasunez gidatzen da, gidariek zirkulazio arauak betetzen dituzte, adeitsuak dira galderen aurrean eta adinekoei itxaroten diete, bai jaisteko, bai igotzean 
bideari berrekitean (plataforma jasotzaileak erabiliz beharrezkoa bada). Erabiltzaile guztiak ez datoz bat azken uste horretan; batzuen arabera, badaude adinekoekin 
ulerkorrak ez diren profesionalak (ez dute jesarri arte itxaroten bideari berrekiteko), eta batzuetan tarte handia uzten dute autobusen eta espaloitik sartzeko puntuaren 
artean. Autobuseko arrapalak irekitzea zaila denez gero, gidariek ez dituzte jaisten. 

Maiz errepikatzen da hiri autobus bat behar dela herriaren barruan. 

Udalerrian taxiak eskuragarri daude, puntualak eta azkarrak dira. Gainera, gurpil-aulkietarako egokitutako taxiak daude. Taxien prezioa, ordea, ez da arrazoizkoa 
adinekoentzat eta geraleku berean daude denak. 

Osasun garraioa (anbulantziak) azkarra eta eskuragarria da, baina batzuetan badirudi anbulantzia gutxi daudela eskura. Udalerriaren orografiak anbulantzietako osasun 
langileen jarduera egokia zailtzen du. 

Ontzat jotzen da autobus geralekuetan behar beste markesina dagoela eta ondo estalita daudela. Bestalde, ordea, uste da geraleku batzuetan ez dagoela markesina 
nahikorik, haietan jesarlekuak falta direla eta autoek ez dituztela geralekuak errespetatzen. Metro, tren eta autobus geltokiak/geralekuak ondo kokatuta daude, tren 
geltokiak izan ezik, agian, urrun eta egoera txarrean baitaude (utzikeria sentipena). Irisgarritasun zaila adierazi da trenetan eta Metroan (eskailera mekanikoak eta 
igogailuak falta dira Metroan). Renfen, oro har, irisgarritasun txarra dago (Renfen sartzeko eskailera-maila - nasaren eta sarbidearen arteko tartea, eskailerak Renfeko 
geltokian nasa batetik bestera gurutzatzeko). Gainera, arazo garrantzitsu bat dago, udalerria zeharkatzen duten trenbide-pasagune arriskutsuak direla-eta. Halaber, adierazi 
da langileak falta direla geltokietan (Renfe, Euskotren) eta, hori dela-eta, makinak erabili behar dituzte adinekoek txartelak erosteko. Geltoki/geralekuetan garraio 
publikoaren ordutegi eta helmugei buruzko informazio egokia dago oro har, baina egia da, halaber, zailtasunak daudela garraio publikoaren ordutegiak eta helmugak 
gogoratzeko (etengabe aldatzen direlako). Informazioa ulertzea zaila da adinekoentzat. 

Egun, hirigintza plan berrian, aparkaleku plaza berrian jaso dira Pozokoetxen eta aparkaleku gehiago Bizkotxalde aldean. Anbulatorioko egokia da aparkaleku birakaria eta 
plazak daude udalerri osoan desgaitasuna duten pertsonentzat. Sumatzen da, ordea, aparkaleku falta dagoela oinezkoentzako eremuak eraikitzeko kendu direlako eta, oro 
har, zailtasun handiak daude hirigunean aparkatzeko. 
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Autobusa... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

arrazoizkoa da, prezioari dagokionez? 3,32 1,04 % 6,5 % 11,6 % 32,4 % 34,3 % 10,2 % 5,1 

maiz pasatzen da, baita gauez eta 
asteburuetan ere? 

3,15 0,98 % 5,6 % 14,8 % 35,6 % 28,2 % 5,6 % 10,2 

funtsezko helmugetara (ospitalea, osasun 
zentroa, tren geltokia...) eta auzo 
guztietara iristen da? 

3,57 0,98 % 4,2 % 9,7 % 21,3 % 48,1 % 12,0 % 4,6 

 

Autobusa... 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

arrazoizkoa da, prezioari dagokionez? 3,58 1,03 3,09 1,00 

maiz pasatzen da, baita gauez eta 
asteburuetan ere? 

3,31 1,01 2,95 0,91 

 

Trena... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

arrazoizkoa da, prezioari dagokionez? 2,98 0,99 % 8,3 % 15,7 % 36,6 % 24,1 % 3,2 % 12 

maiz pasatzen da, baita gauez eta 
asteburuetan ere? 

3,08 0,85 % 5,1 % 10,2 % 45,4 % 22,2 % 2,3 % 14,8 

funtsezko helmugetara (ospitalea, osasun 
zentroa) iristen da? 

2,90 1,08 % 12 % 16,2 % 33,3 % 23,1 % 4,2 % 11,1 

 

Trena... 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

funtsezko helmugetara (ospitalea, osasun 
zentroa) iristen da? 

3,09 0,97 2,76 1,15 

 



47 
 

 

 

 

 

Metroa... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

arrazoizkoa da, prezioari dagokionez? 3,76 1,11 % 5,8 % 7,4 % 19 % 38,4 % 27,3 % 2,3 

maiz pasatzen da, baita gauez eta 
asteburuetan ere? 

4,03 0.89 % 0,9 % 4,2 % 17,1 % 40,3 % 31,0 % 6,5 

funtsezko helmugetara (ospitalea, osasun 
zentroa) eta auzo guztietara iristen da? 

3,20 1,28 % 12 % 17,1 % 21,8 % 28,2 % 16,2 % 4,6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Garraio publikoa garbi eta egoera onean dago, 
segurua eta desgaitasunetarako irisgarria da, 
lehentasunezko jesarlekurik dauka (eta 
errespetatzen dira) eta unitatearen zenbakia eta 
helmuga adierazten dituen seinaleztapen argia 
dauka? 

3,73 0,94 % 3,7 % 6,5 % 18,5 % 53,7 % 15,7 % 1,9 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Autobus gidariak adeitsuak dira eta kontuan 
hartzen dituzte bidaiarien baldintzak, bidaiariak 
itxaron arte itxaroten dute, jaistea errazten 
dute...? 

3,53 0,95 % 2,8 % 10,2 % 30,1 % 41,7 % 13 % 2,3 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Autobus geralekuak ondo kokatuta eta egoera 
onean daude (argiztatuta, seguru...), eta 
jesarlekuak eta aterpea daukate eguraldi txarraren 

3,42 1,05 % 6 % 13,9 % 22,2 % 45,8 % 10,6 % 1,4 
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aurka, eta ordutegi irakurgarriak dauzkate? 
 

 

 

 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Tren geltokiak  ondo kokatuta eta egoera onean 
daude (argiztatuta, seguru...), eta jesarlekuak eta 
aterpea daukate eguraldi txarraren aurka, 
irisgarriak dira (arrapalak, eskailera mekanikoak, 
igogailuak...), desgaitasuna duten pertsonentzat 
irisgarri diren ibilbideak adierazita daude, eta 
komunak eta ordutegi irakurgarriak dauzkate? 

3,10 1,13 % 10,6 % 16,2 % 29,6 % 31,5 % 7,9 % 4,2 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Metro geltokiak  ondo kokatuta eta egoera onean 
daude (argiztatuta, seguru...), eta jesarlekuak eta 
aterpea daukate eguraldi txarraren aurka, 
irisgarriak dira (arrapalak, eskailera mekanikoak, 
igogailuak...), desgaitasuna duten pertsonentzat 
irisgarri diren ibilbideak adierazita daude, eta 
komunak eta ordutegi irakurgarriak dauzkate? 

3,59 1,12 % 5,6 % 12,5 % 16,7 % 42,6 % 19 % 3,7 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Tren/metro geltokiek langile adeitsu eta 
lagunkoiak dauzkate? 

3,65 1,0 % 5,6 % 3,7 % 22,7 % 44,9 % 14,4 % 8,8 

 

 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 
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Tren/metro geltokiek langile adeitsu eta 
lagunkoiak dauzkate? 

3,55 1,07 3,88 0,76 

 

 

 

 

 

 

Taxia... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

arrazoizkoa da, prezioari dagokionez, 
irisgarria desgaitasunetarako, eskuragarri 
dago, baita gaueko ordutegian ere, eta 
eguneko edozein unetan eska daiteke?  

2,95 1,08 % 11,1 % 16,2 % 32,9 % 25 % 4,6 % 10,2 

gidari adeitsuak dauzka eta kontuan 
hartzen dituzte bidaiarien egoerak? 

3,48 0,89 % 4,2 % 4,6 % 32,4 % 41,7 % 7,4 % 9,7 

 

Taxia... 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 

gidari adeitsuak dauzka eta kontuan 
hartzen dituzte bidaiarien egoerak? 

3,40 0.97 3,68 0,61 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Taxi geralekuak ondo kokatuta daude eta baldintza 
onetan daude (argiztatuta, seguruak...)? 

3,40 1,02 % 5,1 % 12 % 25,5 % 39,8 % 9,7 % 7,9 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Anbulantziak garaiz iristen dira eskatzen direnean, 
eta ondo egokituta daude eta nahikoa ekipatuta? 

3,47 1,02 % 6 % 6,5 % 31,5 % 37,5 % 12,5 % 6 
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75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

Anbulantziak garaiz iristen dira eskatzen direnean, 
eta ondo egokituta daude eta nahikoa ekipatuta? 

3,40 1,07 3,69 0,81 

 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Herriak desgaitasuna duten pertsonentzat 
lehenetsitako aparkalekuak dauzka? 

3,54 1,0 % 5,1 % 8,3 % 21,8 % 46,8 % 10,6 % 7,4 

 

 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

Herriak desgaitasuna duten pertsonentzat 
lehenetsitako aparkalekuak dauzka? 

3,35 1,05 3,65 0,93 

 

 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 

Herriak desgaitasuna duten pertsonentzat 
lehenetsitako aparkalekuak dauzka? 

3,45 1,03 3,76 0,86 
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Autobusak eta trenak 

• Komunikazio ona Basaurin. 
• Garraio publikoa ez dago gainezka. 

• Garraioa garbia, ondo zaindua eta 
segurua. 

• Arrazoizko prezioa, maiztasuna, 
aniztasuna, eskuragarritasuna eta 
funtsezko helmugak (ospitalea, etab.). 

• Garraio egokituta dago desgaitasuna 
duten pertsonentzat. 

• Garraioaren barruan helmugak ondo 
seinaleztatuta. 

• Gidatze arduratsua, leuna, zirkulazio 
arauak errespetatzen dira. 

• Gidari adeitsuak galderen aurrean. 

• Autobus gidariek adinekoei itxaroten 
diete, bai jaisteko bai igotzean berriz 
abiarazteko (plataforma jasotzaileak 
erabiltzen dituzte beharrezkoa bada). 

• Asteburuetan autobusen maiztasun 
urriagoa (baita ospitalera ere). 

• Gaueko garraiorik eza (Metroa izan ezik 
asteburuetan). 

• Beste udalerri batzuetan (Etxebarri) 
baino maiztasun txikiagoa Metroan; 
Metroa beti iristen da Etxeberriko 
geltokira, baina ez Basaurira. 

• Maiztasun urria Bilbotik Arizerako 
autobusetan (autobus bat orduro).  

• Autobus gidariak ez dira oso ulerkorrak 
adinekoekin (ez dute jesarri arte 
itxaroten berriz abiarazteko). 

• Tarte oso handia autobusen eta 
espaloitik sartzeko puntuaren artean. 

• Autobuseko arrapalak irekitzea zaila, 
gidari batzuek ez dituzte jaisten. 

• “Basauri-ospitalea” autobusak ibilbide 
oso luzea egiten du. 

• Hiri autobus bat behar da herriaren 
barruan. 

• Euskotrenen eta Renferen prezioak ez 
dira oso arrazoizkoak. 

• Autobusen eta anezken egokitzapena 
hobetu igo eta jaisteko (arrapalak 
hobetu). 

• Metroko linea Galdakaoko ospitaleraino 
luzatzeko aukera, haraino iristeko 
garraioaren maiztasuna handituz 
horrela. 

• Geralekuetan bezeroaren arreta 
zerbitzuko “botoi” bat ezartzeko aukera 
ordutegiei buruzko informazioa 
emateko. 

• Aldundiari jakinarazi autobus ibilbideei 
berrekiteko adinekoak jesarri arte 
itxaroteak duen garrantzia.   

• Autobusen hiri zerbitzua Basaurin 
auzoetan. 

• Udalerriko zenbait alde eraikin publiko 
estrategikoekin (udaletxea, 
anbulatorioa, etab.) lotzeko anezka bat 
jartzea.  

• Udalerriko zenbait aldetara (kiroldegia, 
etab.) iristen den hiri autobus bat jarri. 

• Renfe trenean adinekoentzako prezio 
arrazoizkoak jarri. 

Taxiak 
• Taxi eskuragarriak, puntualak, azkarrak. 

• Gurpil-aulkietarako egokitutako taxiak. 

• Taxien prezioak ez dira arrazoizkoak 
adinekoentzat. 

• Taxi guztiak daude geraleku berean. 

 

Zerbitzu bereziak 

• Osasun garraioa (anbulantziak) azkarrak 
eta eskuragarriak. 

• Anbulantzia gutxi eskuragarri. 

• Udalerriaren orografiak anbulantzietako 
osasun langileen jarduera egokia 
zailtzen du. 

• Gizartea kontzientziatu anbulantziak 
larrialdiko baliabide gisa baino ez 
erabiltzearen garrantziaz. 

• Herritarrei garraio egokitua erabiltzeko 
aukerei buruzko informazio gehiago 
eman. 
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Garraio geralekuak eta geltokiak 

• Behar beste markesina geralekuetan. 

• Markesinak ondo estalita. 

• Metro, tren eta autobus geralekuak 
ondo kokatuta. 

• Markesinak ez dira nahikoak geraleku 
batzuetan. 

• Jesarleku falta markesinetan. 

• Autoek ez dituzte errespetatzen garraio 
publikoaren geralekuak. 

• Irisgarritasun zaila trenetan, 
autobusetan eta Metroan (Renfen 
eskailera automatikoa). 

• Irisgarritasun txarra Renfen oro har. 

• Irisgarritasun falta geltoki batzuetan 
(Renfen sartzeko eskailera-maila - 
nasaren eta sarbidearen arteko tartea, 
eskailerak Renfeko geltokian nasa 
batetik bestera gurutzatzeko, eskailera 
mekanikorik eta igogailurik eza 
Metroan). 

• Tren geltokiak urrun eta egoera 
txarrean (utzikeria sentipena).  

• Trenbide-pasagune arriskutsuak 
udalerria zeharkatuz. 

• Langileak falta dira geltokietan (Renfe, 
Euskotren) eta, hori dela-eta, makinak 
erabili behar dituzte adinekoek 
txartelak erosteko. 

• Geralekuetan markesina gehiago jarri. 

• Zehapenak jarri autobus geralekuetan 
aparkatzen duten autoei. 

• Autobusen eta espaloitik sartzeko 
puntuaren arteko tartea murriztu 
(arrapala bat erabili, etab.).  

• Trenbide-pasaguneko hesiak kendu eta 
goitiko pasagune bat eraiki. 

• Irisgarritasun arazoak konpondu. 

◦ Igogailuak jarri dibertsitate 
funtzionala duten pertsonentzat. 

◦ Trenean sartzeko mailak hobetu. 

◦ Metroko eskailera mekanikoak 
luzatu (udaletxeko geltokia) 
azaleraino iristeko. 

◦ Basozelaiko metro ahorako 
jaitsieran eskudelak eta lauza 
irristagaitzak jarri. 

◦ Renfeko eskailera mekanikoak 
konpondu (iparreko geltokia). 

• Geltokietan langileak jarri adinekoei 
txartelak erosteko arreta emateko. 

• Geltokietan pixatokiak jarri. 

Informazioa 

• Informazio egokia garraio publikoaren 
ordutegi eta helmugei buruz. 

• Zailtasunak garraio publikoaren 
ordutegiak eta helmugak gogoratzeko 
(aldaketa etengabeak). 

• Geltoki eta geralekuetako informazioa 
ulertzea zaila da adinekoentzat. 

• Ordutegi/helmugei buruzko informazio-
pantaila bat jarri, adinekoen 
beharrizanetara egokitua (letra handia, 
informazio erraza, etab.).  

• Geltokietan informazio-kartelen 
tipografia hobetu (letra txikiak kendu). 

• Basauriko prentsak zutabe bat ekartzea 
garraio ordutegiekin, informazioarekin 
eta balizko gorabeherekin. 

• Ordutegiak ezagutzeko telefonoz 
deitzeko aukerari buruz informatu. 

Aparkalekuak 
• Aparkaleku plaza berriak pentsatu dira 

Pozokoetxen hirigintza plan berrian. 

• Aparkaleku gehiago Bizkotxalde aldean. 

• Aparkaleku falta oinezkoentzako 
eremuak eraikitzeko haiek kentzeagatik. 

• Zailtasun handiak hirigunean 

• Aparkaleku plaza gehiago jarri, batez 
ere eraikin publiko edo eraikin 
estrategikoetatik (Social Antzokia, 
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• Anbulatorioko aparkaleku birakaria 
egokia. 

• Plaza egokiak desgaitasuna duten 
pertsonentzat. 

aparkatzeko, plaza gutxi. etab.) hur. 
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ETXEBIZITZA. 

Adinekoak ondo bizi daitezkeen egoitza etxebizitzak dauden eta zenbait etxebizitza aukera dauden arren, alokairuko etxebizitzen prezioak ez dira oso arrazoizkoak eta 
etxebizitza berriek, egokituta daudenek, ez dute arrazoizko preziorik adinekoentzat. Etxebizitza aukerei eta etxea aldatzeko laguntzei buruzko informazio gehiago behar 
direla sumatzen da eta, informazio hori badagoela eman dezakeen arren, haiek (egoitzak, etxez etxeko laguntza...) eskuratzeko prozedura konplexua da. Gainera, emakume 
askok muga ekonomiko handiagoak dauzkate kostuen aurrean (senarraren mendeko pentsioa). 

Etxebizitza berriak adinekoentzat egokituta egon arren, haien ohiko etxebizitzetan, sarbideak oztopo arkitektonikoak dauzka (arrapala gutxi, igogailurik ez). Gabezia horrek 
segurtasunik eza eragiten du etxebizitzan. Etxe zaharretan ez dago aukerarik barruko igogailuak jarri edo etxebizitza egokitzeko. Etxe zaharrak ez daude prestatuta eta ez 
dira erosoak adinekoentzat (berokuntzarik gabe) eta barne irisgarritasun arazoak daude etxebizitzetan (korridore estuak, egokitu gabeko sukaldeak...). Oro har, sentitzen da 
arkitektoek/eraikitzaileek ez dituztela adinekoak gogoan hartzen etxebizitzak diseinatzeko. 

Egun, adinekoen egoera hobetzen duen lege bat dago, auzokoen komunitatean, oro har, igogailuak eta sarbideak jartzea sustatzeari dagokionez. Legea egon arren, 
kontzientzia falta orokorra dago auzoetan adinekoentzat igogailuek duten garrantziari buruz. Udalak diru-laguntzak ematen ditu igogailuak jarri eta beste aldaketa batzuk 
egiteko. Gainera, beste diru-laguntza publiko batzuk daude etxebizitza aldatu eta egokitzeko. Izan ere, eraikin askotan igogailuak jarri ahal izan dira. Nolanahi ere, etxeko 
aldaketak eskatzeko burokrazia zaila da adinekoentzat eta haien baliabide ekonomikorik ezak aldaketa horiek (etxe barrukoak eta kanpokoak) abiaraztea zailtzen du.  
Gainera, aldaketetarako diru-laguntzak eskuratu ahal izateko behar diren baldintzak ez dira batere ezagutzen. Informazio falta esanguratsua dago oztopo arkitektonikoak 
konpontzeko aukerei buruz, baita prestakuntza falta ere eraikitzaileen artean adinekoen etxeetako aldaketa beharrezko eta onuragarriei buruz. Aldaketa hornitzaileek ez 
dute arrazoizko aurrekonturik ezartzen etxebizitza egokitzeko. Gainera, etxe zaharretan zailtasun handiagoak daude behar diren aldaketak egiteko. 

Etxean zahartzeak bizi kalitatea dakarkie adinekoei. Seguru sentitzen dira adinekoak euren etxean. Diru-sarrera finkoak dauzkaten adinekoek euren etxea zaindu dezakete 
eta ondo informatuta daude laguntza zerbitzuei buruz. Gizarte zerbitzuen prezioak (etxez etxeko laguntza, etab.) arrazoizkoak dira. Arestian esan denez, ordea, etxebizitzak 
ez daude prestatuta etxean zahartzeko eta oinarrizko zerbitzuen prezioa (elektrizitatea, ura, gasa) garestia da benetan guztiontzat. Jasotako pentsio txiki batek etxean ondo 
zahartzeko aukerak mugatzen ditu, batez ere emakume alargunei. Gainera, informazio falta dago oinarrizko zerbitzurik merkeenak eskuratzeko. Etxez etxeko laguntza 
zerbitzuak ez dira aski eta oso beharrezkoak dira etxean zahartu nahi badugu. Bestalde, adinekoak etxean zaintzea zailagoa da gaur egun (lana, seme-alabak, tokia, etab.). 



55 
 

 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Etxebizitza hautatzeko, adinekoek aukera egokiak 
eta eskuragarriak dauzkate (pertsona kalteberak 
eta desgaitasuna dutenak barne) eta arrazoizko 
prezioa dute, babes ofizialeko etxebizitzak barne? 

2,59 0,89 % 12,5 % 25 % 47,7 % 6,5 % 2,3 % 6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Adinekoek informazio nahikoa dute dauden 
etxebizitza aukerei buruz? 

2,51 0,85 % 13 % 29,2 % 45,8 % 6,5 % 0,9 % 4,6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Etxebizitza eraberritu eta mantentzeko prezioa 
arrazoizkoa da adinekoentzat eta finantzatzeko 
laguntzarik dago? 

2,58 0,94 % 12 % 33,3 % 34,7 % 14,4 % 1,4 % 4,2 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Eraberritzeetarako laguntzei buruzko informazioa 
eskuragarri dago adinekoentzat? 

2,55 0,94 % 12,5 % 28,7 % 34,3 % 11,1 % 1,4 % 12 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

Etxebizitzak... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

ondo eraikita daude material egokiekin, 
eraikuntza zaharra barne, eta irisgarriak 
eta oztopo arkitektonikorik gabeak dira? 

2,57 1,07 % 16,7 % 29,6 % 28,2 % 17,1 % 2,8 % 5,6 

adinekoen mugimendu askea 
ahalbidetzeko toki nahikoa dute, ondo 
ekipatuta daude (berokuntza, aire 
girotua...) eta mendekotasuneko balizko 
egoeretara egokituta daude (gainazal 
lauak, korridore zabalak, egokitutako 
komuna...)? 

2,60 1,03 % 12,5 % 34,7 % 26,4 % 17,1 % 2,8 % 6,5 

 

Euren etxean zahartzeko, adinekoak... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

nahikoa informatuta daude dauden 
zerbitzuei buruz (etxez etxeko laguntza, 
alarma sistemak, telelaguntza...) 

2,93 1,11 % 10,2 % 25,5 % 29,6 % 25 % 6,9 % 2,8 

haien etxebizitzak komunitateetan 
integratuta daude?  

3,65 0,97 % 3,7 % 6,9 % 24,1 % 45,8 % 15,7 % 3,7 

seguru sentitzen dira bizi diren 
ingurunean 

3,63 1,01 % 4,6 % 8,8 % 20,4 % 48,6 % 15,7 % 1,9 

 

 
75 urte edo 

gehiago 
60-74 urte 

Euren etxean zahartzeko, adinekoak... BB DE BB DE 

seguru sentitzen dira bizi diren 
ingurunean 

3,85 1,00 3,51 1,00 

 

 

 

ARLOA AZPIARLOA ALDERDI ONAK ALDERDI TXARRAK PROPOSAMENAK 
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Etxebizitza aukerak eta kostuak 

• Egoitza etxebizitzak daude, zeinetan 
adinekoak ondo bizi baitaitezke. 

• Zenbait etxebizitza aukera daude. 
 

• Alokairuko etxebizitzen prezioa ez da 
oso arrazoizkoa. 

• Egokituta dauden etxebizitza berrien 
prezioa ez da arrazoizkoa 
adinekoentzat. 

• Informazio gehiago behar da etxebizitza 
aukerei eta etxea aldatzeko laguntzei 
buruz. 

• Informazio ona etxebizitza aukerei 
buruz, baina haiek (egoitzak, etxez 
etxeko laguntzak...) eskuratzeko 
prozedura zaila. 

• Emakume askok muga ekonomiko 
handiagoak dauzkate kostuen aurrean 
(senarraren mendeko pentsioa). 

• Kontsumitzailearen arreta bulegoak 
jarri. 

• Babespeko etxebizitzak eta 
irisgarritasun-oztoporik gabeko beste 
aukera batzuk gehitu (autonomia 
handiagoa). 

• Aukera gehiago alokairuko 
etxebizitzetan, hobetu araututa 
(maizterra-jabea). 

• Arrazoizko prezioa duten etxebizitza 
publikoak eskaini.  

• Emakumeentzat laguntza ekonomiko 
gehiago bideratu (senarraren mendeko 
pentsioa). 

 

 

Diseinua 

• Etxebizitza berriak adinekoentzat 
egokituta daude. 

• Etxebizitzetarako sarbideak oztopo 
arkitektonikoak dauzka (arrapala gutxi, 
igogailurik ez). 

• Igogailurik ezak segurtasunik eza 
eragiten du etxebizitzan. 

• Etxe zaharrak ez daude prestatuta eta 
ez dira erosoak adinekoentzat 
(berokuntzarik, igogailurik gabe). 

• Etxe zaharretan ez dago aukerarik 
barruko igogailuak jarri edo etxebizitza 
egokitzeko. 

• Barne irisgarritasuneko arazoak 
etxebizitzetan (korridore estuak, 
egokitu gabeko sukaldeak...). 

• Kanpoko igogailuak eraikitzeko aukera 
berriak aztertu (barruko bat ezinezkoa 
denean). 

• Etxeak ate eta komun zabalagoekin 
eraiki gurpil-aulkietarako. 

• Eraikuntza plan orokorra aldatu 
(arkitektoak esan zuen – udal 
ordenantzak) 

 

Aldaketak 

• Egokitutako lege bat dago, adinekoen 
egoera hobetzen duena (igogailuak, 
etab.). 

• Udalak diru-laguntzak ematen ditu 
igogailuak jarri eta beste aldaketa 
batzuk egiteko. 

• Etxebizitza aldatu eta egokitzeko diru-
laguntzak. 

• Legea egon arren, kontzientzia falta 
orokorra dago auzoetan adinekoentzat 
igogailuek duten garrantziari buruz. 

• Burokrazia asko etxeko aldaketak 
eskatzeko. 

• Adinekoen baliabide ekonomikorik ezak 
igogailuak jartzea zailtzen du. 

• Aldaketetarako diru-laguntzak eskuratu 

• Hirigintzaren legea aldatu igogailu 
gehiago jarri ahal izateko. 

• Etxebizitzak egokitu (komunak, 
korridoreak...). 

• Laguntza ekonomikoak eman 
etxebizitza zaharren jabeei. Erakunde 
publikoek gizarte arazo horretan esku 
hartu. 
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• Eraikin askotan igogailuak jarri ahal izan 
dira. 

ahal izateko behar diren baldintzak ez 
dira ezagutzen. 

• Eraikitzaileek ez dute prestakuntzarik 
adinekoen etxeetan beharrezko eta 
onuragarri diren aldaketei buruz. 

• Aldaketa hornitzaileek ez dute 
arrazoizko aurrekonturik ezartzen 
etxebizitza egokitzeko. 

• Etxebizitza zaharrak aldatzeko 
zailtasuna. 

• Auzoetan kontzientzia handiagoa 
sustatu aldaketak egiteko (igogailuak, 
etab.).  

• Informazioa zabaldu eta adinekoak diru-
laguntzak lortzeko behar diren 
baldintzei buruz informatu. 

• Etxea adineko batentzat bizigarria 
izateko askatzearen garrantzia 
ezagutzearen garrantzia (alfonbrak 
kendu, altzariak askatu, ate zabalak...). 

• “Produktuen azoka” bat antolatu eta 
eraikitzaileak, etab. adinekoentzat 
behar diren aldaketetan prestatu 
(dutxak, lauzak... aldatzea), erakunde 
publikoek eta pribatuek parte hartuz. 

Etxean zahartzea 

• Bizi kalitatea dakarkie adinekoei. 
• Diru-sarrera finkoak dauzkaten 

adinekoek euren etxea zaindu dezakete. 

• Seguru sentitzen dira adinekoak euren 
etxean. 

• Adinekoak ondo informatuta daude 
laguntza zerbitzuei buruz. 

• Gizarte zerbitzuen prezioak (etxez 
etxeko laguntza, etab.) arrazoizkoak 
dira. 

• Etxebizitzak ez daude prestatuta etxean 
zahartzeko. 

• Oinarrizko zerbitzuen prezioa 
(elektrizitatea, ura, gasa) garestia da 
benetan guztiontzat.  

• Jasotako pentsio txiki batek etxean 
ondo zahartzeko aukerak mugatzen 
ditu, batez ere emakume alargunei. 

• Informazio falta oinarrizko zerbitzurik 
merkeenak eskuratzeko. 

• Etxez etxeko laguntza zerbitzuak ez dira 
aski eta oso beharrezkoak dira etxean 
zahartu nahi badugu. 

• Adinekoak etxean zaintzea zailagoa da 
gaur egun (lana, seme-alabak, tokia, 
etab.). 

• Informazioa zabaldu eta adinekoak 
dauden laguntzei buruz informatu.  

• Etxebizitzako oinarrizko zerbitzuen 
tarifa jasotako pentsiora egokitu. 

• Gizarte zerbitzuak hobetu. 

• Kea eta tenperatura detektatzeko 
doako sistemak jarri zailtasunak 
dauzkaten 80 urtez gorakoentzako 
etxeetan. 

• Zerbitzuak eta boluntariotza sustatu 
bakarrik bizi diren adinekoei lagundu 
eta haiekin egoteko. 

• Adinekoen etxeak aldian behin bisitatu 
eta kontrolatu. 

• Gizarte jantoki bat sortu bakarrik bizi 
diren adinekoentzat; edo etxez etxeko 
dietak ematen dituen zerbitzu publiko 
bat. 
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GIZARTE PARTE-HARTZEA. 

Arestian esan denez, ekitaldi asko daude adinekoentzat, mota askotako jarduerekin eta kokapen ugarirekin. Jarduera batzuek (yoga, pilates, gorputz-adierazpena, zur-
lanketa eta igerilekua) arrakasta eta onarpen handia dauzkate adinekoen artean. Baita oroimen programek eta erorikoak prebenitzeko ikastaroak ere, udalak eta Kirolen 
Udal Erakundeak (KUE) batera egiten dutenak. Kultur Etxeko jarduerak adin guztientzat dira.  Adinekoentzat interesgarri diren liburuak ere badauzka berak. Adineko asko 
joaten da liburutegira. Halaber, Antzokik adin guztientzako jarduera asko dauka, baita kiroldegiak ere. Marienea emakumearen etxeak jarduera asko ematen ditu maila 
fisiko eta mentalean lan egiteko. Bestalde, adinekoen parte-hartze handia dago herriko ekitaldi gastronomikoetan. Jarduera horietan parte hartzeko adinekoek ez dute 
trebetasun berezirik behar, eta giro ona eta bizikidetza egokia sortzen dira adinekoen jardueretan. Jarduera horiek profesional oso kualifikatuek koordinatzen dituzte, eta 
erakundeen arteko arrazoizko oreka bat dago: udala eta adinekoen taldeak... 

Halaber, talde batzuk pertsona askok osatzen dute, eta ikastaro batzuk laburrak dira edo urteko aldi jakinetan baino ez dira egiten. Jarduera batzuk jada ez dira egiten 
(“Aitaita-amamen eskola”, frantseseko klaseak HHEn, euskarako klaseak belaunaldien arteko harremanarekin, etab.), pertsonek izen eman ondoren jardueretara joateko 
nolabaiteko “ardura” faltagatik agian: jarduerak egin bitartean utzi egiten dira batzuetan. Halaber, esaten da esparru batzuk gutxi erabiltzen direla jardueretarako (Social 
Antzokiko terraza eta lokala). Aipatzen da oraingo adinekoen gustuak eta beharrizanak ez direla lehengoak eta, beraz, erronka bat da belaunaldi berri horientzako jarduerak 
identifikatzea. Azkenik, adinekoen elkarteetan jarduerak antolatzeko boluntarioak falta direla identifikatzen da, eta elkarte horiek irmotasun txikia dutela beste erakunde 
batzuekin koordinatu eta jarduerak batera egiteko. 

Ekitaldi eta jardueretarako egoitzak ondo kokatuta eta prestatuta daude eta irisgarriak dira. Ontzat jotzen da instalazioak eta kanpoaldeko espazioak irisgarriak direla 
desgaitasuna duten pertsonentzat (adibidez, Antzokia). Basaurin, gainera, adinekoen zentro asko dago. Jardueren ordutegiak egokiak dira eta adinekoen beharrizanak 
osatzen dituzte. Aipatzen da, ordea, zailtasun fisikoak daudela jarduera leku batzuetara iristeko, eta oztopo arkitektonikoak daudela (igogailu falta) jarduerak egiten diren 
egoitzetan (San Migel) edo zuzenean adinekoen zentro bat falta dela Arizen. Gurutze Gorriaren egoitza HHEtik urrun egon arren, esparru hurbilagoak lagatzen dizkio 
Gurutze Gorriari, erakundeak elkarrekin koordinatuz eskuragarritasuna errazteko. 

Jarduera guztiak sustatu eta ezagutarazteko ahaleginak egiten badira ere, informazio nahikoa duten informazio-kartelak jarriz, urritzat ere jotzen da hura eta esaten da ez 
dagoela adinekoei bideratuta. Aukerei eta ikastaroei buruzko informazio gutxi dagoela uste da. Ezin da alde eta/edo pertsona jakin batzuengana iritsi informatzeko 
(zaintzaileak, etab.). 

HHEk (helduentzako eskolak) adinekoak hartzen eta integratzen ditu bere jardueretan, eta adinekoak ere beste adineko batzuk jardueretan integratzen saiatzen dira. Oro 
har, integrazio ona dago jardueretan beste gizarte talde batzuekin. Nolanahi ere, jardueretan gizonen parte-hartze txikiagoa sumatzen da, eta beste kulturetako 
pertsonekin gizarteratze lausoa dagoela eta adinekoentzat bakarrik (taberna soziala). Adin eta sexu guztientzako jarduera aukera gutxi dago. Belaunaldien arteko jarduerak 
falta dira. 

Jardueren prezioak arrazoizkoak eta familia ugarietara, diru-sarrerak bermatzeko errentak jasotzen dituztenetara egokituak. Tarte laburrean, ordea, igoera handia egon da 
jarduera batzuen prezioan. Kiroldegian adinaren araberako prezioak ez dira merkeak, baina murrizten da egoera batzuetan. Azkenik, elkarte batzuetan kudeatutako 
jardueren prezioak ez dira oso arrazoizkoak udalarenek dituztenen aldean. 

Gizarte isolatzeari aurre egiteko, elizak eta Caritasek zerbitzuak dauzkate bakartutako adinekoak bisitatzeko: Caritasen “Bizi Bete” proiektua, hedabideetan oso zabalduta 
dagoena. Osasun zerbitzuek programa bat daukate Basaurin bakardadeari heltzeko: osasun-profesionalek Caritasekin lan egiten dute isolatzeari heltzeko, arriskuko 
pertsonen berri emanez. Halaber, osasun zerbitzuek Marieneara bideratzen dute bakardade edo isolatze zantzuak daudenean. Kasu batzuetan, ordea, motibazio urria edo 
zalantzak sumatzen dira adinekoen artean jardueretan parte hartzeko. Erretiratu askok ez dute aukerarik bilatzen denbora betetzeko, eta adineko bakartuak eta 
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mendekoak daude, jardueretara joateko zer aukera daukaten ez dakitenak. Agian, udalerrian ez dago kontzientzia handirik adinekoen gizarte isolatzeari aurre egitearen 
garrantziari buruz. 
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Badago adinekoentzat... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Desados 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

berariazko jarduerarik (haien interesen 
eta ezaugarrien arabera) haien 
aisialdirako?  

3,83 0,93 % 3,2 % 5,6 % 16,2 % 53,7 % 20,4 % 0,9 

planik jolas-, aisi- eta astialdi-jarduera 
guztiak haientzat egokitzeko? 

3,64 0,93 % 3,2 % 6 % 27,3 % 44,9 % 14,4 % 4,2 

 

Badago adinekoentzat... 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 

berariazko jarduerarik (haien interesen 
eta ezaugarrien arabera) haien 
aisialdirako?  

3,91 0,96 3,62 0.83 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Aukerarik dago adinekoak lagun edo zaintzaile 
batekin joateko? 

3,34 0,83 % 3,2 % 6,5 % 44,4 % 34,7 % 5,1 % 6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Herrian adinekoentzako jarduerei buruzko 
informazio nahikorik dago, haren 
eskuragarritasuna bermatuz, adinekoentzako 
gizarte zentroetan egiten diren jarduerak edo 
programak bilduz? 

3,49 1,01 % 4,6 % 12,5 % 22,7 % 48,1 % 11,1 % 0,9 
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 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Aisialdiko jarduerak egiten diren tokiak (kultura 
zentroak, antzokiak, kirol zentroak) ondo kokatuta 
daude, irisgarriak dira garraio publikoan eta haien 
instalazioak irisgarriak dira desgaitasuna duten 
pertsonentzat? 

3,53 1,01 % 5,1 % 11,6 % 17,1 % 52,8 % 10,2 % 3,2 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Aisialdiko jardueren prezioak arrazoizkoak dira? 3,64 0,92 % 2,8 % 7,4 % 20,8 % 47,2 % 11,6 % 10,2 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Aisialdiko jarduerak egiten diren tokiek zenbait 
adin eta interesetako pertsonek batera erabiltzea 
eta erabiltzaile taldeen arteko elkarrekintza 
sustatzen dituzte? 

3,39 1,03 % 5,1 % 11,6 % 30,6 % 35,6 % 11,6 % 5,6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Aisialdiko jardueretan ahaleginak egiten dira 
bakartuta dauden adinekoak gizarte jarduera 
horietan sartzeko? 

3,22 0,99 % 6,5 % 12 % 33,3 % 34,7 % 5,1 % 8,4 
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ARLOA AZPIARLOA ALDERDI ONAK ALDERDI TXARRAK PROPOSAMENAK 

P
A

R
TA

ID
ET

ZA
 S

O
ZI

A
LA

 

Ekitaldi eta jarduera sorta 

• Adinekoentzako ekitaldiak, jardueren 
eta kokapenen aniztasuna. 

• Yogak, pilatesak, gorputz-adierazpenak, 
zur-lanketak eta igerilekuak arrakasta 
eta onarpen handia dauzkate 
adinekoen artean. 

• Oroimen programa. 
• Erorikoak prebenitzeko ikastaroa (udala 

eta KUE).  

• Kultur Etxeko jarduerak adin 
guztientzat.  Adinekoentzat interesgarri 
diren liburuak ere badauzka Kultur 
Etxeak. 

• Antzokiak jarduera asko adin 
guztientzat. 

• Adineko asko joaten da liburutegira. 

• Jarduera aukera asko kiroldegian 
(igerilekua, pilates, soinketa...). 

• Marienea emakumearen etxeak 
jarduera aukera asko ematen ditu maila 
fisiko eta mentalean lan egiteko. 

• Adinekoek herriko ekitaldi 
gastronomikoetan parte hartzen dute. 

• Ez dute trebetasun berezirik behar. 

• Giro eta bizikidetza ona adinekoen 
jardueretan. 

• Profesional oso kualifikatuek 
koordinatutako jarduerak. 

• Arrazoizko oreka erakundeen artean: 
udala, adinekoen taldeak... 

• Pertsona asko dauzkaten jarduera 
taldeak. 

• Jarduera batzuk urteko aldi jakinetan 
baino ez dira egiten. 

• Ikastaro batzuk laburrak dira. 
• Jarduera batzuk jada ez dira egiten 

(“Aitaita-amamen eskola”, frantseseko 
klaseak HHEn, euskarako klaseak 
belaunaldien arteko harremanarekin, 
etab.) 

• Izen eman ondoren jardueretara 
joateko “ardura” falta dago. 

• Jarduerak dirauten bitartean lagatzen 
dira, atxikipen txikia. 

• Jardueretarako esparru jakin batzuk 
(Social Antzokiko terraza eta lokala) 
gutxi erabiltzen dira.  

• Oraingo adinekoen gustuak eta 
beharrizanak ez dira lehengo berberak. 

• Adinekoen elkarteetako boluntarioak 
falta dira eta irmotasun txikia dute 
erakundeekin koordinatu eta jarduerak 
egiteko. 

• Duela zenbait urte egiten ziren 
programak eta jarduerak berreskuratu. 

• Plaza kopurua zabaldu eta diru-
laguntzak handitu jarduera 
arrakastatsuetarako, hala nola yoga eta 
pilateserako. 

• 75 urtez gorakoentzako berariazko 
jarduera fisikoa sustatu, monitore 
espezializatuekin (gaixotasun arriskua 
murriztu, gastua medikuntzan, etab.).  

• Oroimenaren tailerrari eutsi urte osoan 
egin daitekeen jarduera finko gisa.  

• Jarduera aniztasuna handitu (Caritasen, 
auzo-elkarteak, etab.).  

• Adinekoak izen eman duten 
jardueretara joateko erantzukizunari 
buruz kontzientziatu. 

• Adinekoen egungo egoerari egokitu, 
gustu eta beharrizanei dagokienez. 

Irisgarritasuna ekitaldi eta 

jardueretara. 

• Ekitaldi eta jardueretarako egoitzak, 
ondo kokatuak, prestatuak eta 
irisgarriak. 

• Oztopo arkitektonikoak (igogailurik ez) 
jarduerak egiten diren egoitzetan (San 
Migel). 
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• Instalazio irisgarriak eta kanpoaldeko 
espazioak desgaitasuna duten 
pertsonentzat. 

• Antzokia egokituta dago, prestatuta 
dago  

• Basaurin, erretiratu etxe asko dago. 

• Ordutegi egokiak, aintzat hartzen 
dituzte adinekoak. 

• Erakundeen arteko koordinazioa 
irisgarritasuna errazteko (HHEk esparru 
hurbilagoak lagatzen dizkio Gurutze 
Gorriari).  

• Zailtasun fisikoak jardueren tokira 
iristeko. 

• Gurutze Gorriaren egoitza oso urrun 
dago. 

• Adinekoen zentroa falta da Arizen. 
 

Jardueren sustapena eta 

ezaguera. 

• Informazio-kartelak jartzen dira eta 
nahikoa informazio dago. 

• Jardueren informazio urria, ez dago 
adinekoei bideratuta. 

• Aukerei eta ikastaroei buruzko 
informazio gutxi dago. 

• Ezin da alde/pertsona batzuengana iritsi 
informatzeko (zaintzaileak, etab.). 

 

• Kultur Etxean ikastaroei buruz 
informatu, pertsona gehiagorengana 
iristeko. 

• Tokiko egunkariak jardueren zabaltzaile 
gisa sustatu. 

• Erakundeen arteko informazioaren 
koordinazioa hobetu (kultur etxea, 
elkarteak...). 

• Zaintzaileak informatu pertsona 
bakartuak estimulatzeko. 

Komunitateko integrazioaren 

sustapena 

• HHEk (helduentzako eskolak) adinekoak 
hartzen eta integratzen ditu bere 
jardueretan.  

• Adinekoak jardueretan beste adineko 
batzuk integratzen saiatzen dira. 

• Integrazio ona jardueretan beste gizarte 
talde batzuekin. 

• Gizonen parte-hartze txikiagoa 
jardueretan. 

• Gizarteratze lausoa beste kulturetako 
pertsonekin eta adinekoentzat bakarrik 
(taberna soziala). 

• Adin eta sexu guztientzako jarduera 
aukera gutxi. Belaunaldien arteko 
jarduerak falta dira. 

• Genero bientzako interes berezia duten 
jarduera taldeak sortu.  

• Gizarte zentroetan partaide guztien 
integrazioa sustatzen duen teknikari bat 
ezarri (isolatzea ekidin).  

• Sare sozialen erabilera gazteei 
informazioa zabaltzeko. 

• Social adin guztientzako tokia izatea 
erraztea. 

Eskuragarritasuna kostuan 

• Arrazoizko prezioak, familia ugarietara, 
diru-sarrerak bermatzeko errentara, eta 
abarretara egokituak. 

• Tarte laburrean igoera handia egon da 
prezioan. 

• Kiroldegian adinaren araberako 
prezioak ez dira merkeak, baina 
murrizten da egoera batzuetan. 

• Elkarte batzuetan kudeatutako 
jardueren prezioak ez dira oso 

• Jardueren prezioak errentaren arabera 
ezarri. 



65 
 

arrazoizkoak udalarenek dituztenen 
aldean.  

Isolatzeari heltzea 

• Elizak eta Caritasek zerbitzuak dauzkate 
adineko bakartuak bisitatzeko. 
(Caritasen “Bizi Bete” proiektua, 
hedabideetan zabaldua). 

• Programa osasun zerbitzuetatik 
Basaurin bakardadeari heltzeko. 

• Caritasekin lan egiten duten medikuek, 
isolatzeari heltzeko, arriskuan dauden 
pertsonen berri ematen dute. 

• Osasun zerbitzuek Marieneara 
bideratzen dute bakardade edo isolatze 
zantzuak daudenean. 

• Motibazio urria edo zalantzak 
adinekoen artean jardueretan parte 
hartzeko. 

• Erretiratu askok ez dute aukerarik 
bilatzen denbora betetzeko. 

• Bakartu eta mendeko adineko batzuek 
ez dakite zer aukera daukate joateko. 

• Kontzientzia urria udalerrian adinekoen 
gizarte isolatzeari aurre egitearen 
garrantziari buruz. 

• Caritasen “Bizi Bete” programa adineko 
bakartuak etxetik ateratzeko. 

• Auzoan bizi diren pertsonengatik 
kezkatzen diren (bisita, deia) farmaziak, 
auzoko dendak, auzokideak... 

• Ospitaleratze zentroa bakarrik bizi diren 
gaixondoan (ospitaleratzea, kirurgia...). 

• Aukerak bilatu adinekoen isolatzeari 
boluntariotza ekimenetik heltzeko 
(Caritas, Gurutze Gorria, etab.). 

 



66 
 

BEGIRUNEA ETA GIZARTERATZEA. 

Oro har, adinekoek gertuko supermerkatuak eta dendak dauzkate, irisgarritasun onekoak. Haietan ematen zaien tratua zuzena da, eta langileak atseginak dira. Iritzi guztiak 
bat ez badatoz ere, zerbitzu pribatuek eta dendek elkartasuna erakusten dute adinekoen beharrizanekiko (ordutegiak eta zerbitzuak haien beharrizanetara egokitzen 
dituzte), baina, era berean, adibideak aipatzen dira pixatokiak erabiltzeko, atseden hartzeko eta jesartzeko... premiaren aurreko elkartasun urrikoak. Denda txiki batzuek 
etxez etxeko zerbitzuak eskaintzen dituzte adinekoentzat (erosketa etxera eroan, etab.), baina ez dira asko egiten duten dendak; batzuetan, ordea, tabernetako komunak 
zabalik daude beti, ez da beharrezkoa kontsumitzea, edontziak ur eskaintzen dira... Denda eta zerbitzu pribatuek adinekoen irudi ona daukate eta koordinazio ona dago 
farmazien eta ortopedia zerbitzuen eta aldundiaren eta gizarte segurantzaren artean. Merkataritza-guneetan jesarlekuren bat beharko litzateke mugikortasun urriko 
adinekoentzat. Gauza txar gisa aipatzen da, bereziki, banku erakundeek arau oso zurrunak dauzkatela (ordutegi oso mugatuak jendeari arreta emateko eta diru kopuru jakin 
bat atera beharra). Azkenik zabor edukiontzi publikoak erabiltzeko zailak adinekoentzat (oso garaiak eta pedal gogorrekoak). 

Hedabideek adinekoen irudi ona islatu arren, gazteen artean adinekoen irudi txarra (estereotipoak) ematen dela eta hedabideetan adinekoen nolabaiteko diskriminazioa 
dagoela sentitzen da (gehiago saltzen da “gaztetasuna”), begirune urriko hizkuntza ez oso inklusiboa erabiliz. Desgaitasunari eta zahartzeari buruzko gizarte kontzientzia 
urria aipatzen da. 

Oro har, gazteek begirunea diete adinekoei eta, izan ere, belaunaldien arteko jarduera batzuk daude, eta jarduera horietan begirune eta laguntza giroa sustatzen da. 
Gazteek eta adinekoek elkarrekin parte hartzen dute ekitaldietan (pentsiodunen manifestazioa, Herriko Taldeek antolatutako otordu eguna...); Basauriko belaunaldi arteko 
programa bat dago (Basauriko belaunaldi arteko martxa) eta, zehazki, Etxe Maitia udal egoitzak belaunaldi arteko programa bat dauka Basauriko ikastetxeekin. Halaber, 
udalerriko belaunaldi arteko jarduerak (“Belaunaldi arteko martxa”) ez dira ezagutzen eta haiei buruzko informazioa falta da. Oro har, ez dago ingurunerik gazteek eta 
adinekoek elkarrekin jarduteko eta belaunaldiek ez dute elkar ulertzen (hezkuntza baliabideetan eta balioetan aldeak daudelako). Gainera, familia testuinguruan adinekoen 
ekarpenak baloratzen eta errespetatzen ez direla sentitzen da. Gazteek eta adinekoek ere nahiago dute belaunaldi arteko jardueretan ez nahastu. 

Adinekoek sentitzen dute zerbait baliotsua daukatela gazteenei irakatsi/emateko, baina ez dira adinekoak sartzen hezkuntza publikoan. Lehen eta bigarren hezkuntzan ez 
da sartzen zahartzeari buruzko ikaskuntza positiborik eta sentitzen da gazteek ez lituzketela ondo hartuko adinekoen eskarmentua eta ekarpena. 

Komunitateko inklusio mailan, adinekoentzat ere “zabalik” dauden ekitaldiak daude. Adinekoak lehen baino gehiago ateratzen dira kalera eta parte hartzen dute, eta 
auzoetan bizikidetza egokia dago, baina ezin da ekidin adinekoak komunitatean kolektibo gisa nahiko isolatuta daudela sentitzea. Inklusio ekonomikoari dagokionez, 
laguntzak daude oinarrizko beharrizanei  (berokuntzari, argiari) uko ez egiteko, baina, izan ere, gizarte-bazterketa egoerak daude adinekoen artean zio ekonomikoengatik, 
batez ere emakumeen artean. 
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 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Herrian galdetzen zaie adinekoei zerbitzu 
publikoetan eta dendetan arreta hobea nola eman 
jakiteko? 

2,61 0,98 % 13 % 30,6 % 37,5 % 13,4 % 2,8 % 2,8 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Zerbitzu publikoek eta dendek adinekoen 
beharrizanetara egokitutako produkturik daukate? 

3,26 0,95 % 3,7 % 17,1 % 33,3 % 37,5 % 6,5 % 1,9 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Zerbitzu publikoek eta dendek langile atseginak eta 
adeitsuak dauzkate, haien beharrizanetara 
egokitzen direnak? 

3,44 0,91 % 3,2 % 10,6 % 31,5 % 44,4 % 7,9 % 2,3 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Herrian, hedabideek (prentsak, irratiek, 
telebistak...) adinekoak sartzen dituzte euren 
informazioetan positiboki eta estereotiporik gabe 
aurkeztuz? 

3,14 0,89 % 4,2 % 15,7 % 38 % 32,9 % 2,3 % 6,9 

 

 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

Herrian, hedabideek (prentsak, irratiek, 
telebistak...) adinekoak sartzen dituzte euren 
informazioetan positiboki eta estereotiporik gabe 
aurkeztuz? 

3,31 0,87 2,90 0,86 
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Herrian, BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

komunitate osoari zabalik dauden ekitaldi, 
ingurune eta jardueretan adinekoen 
beharrizan bereziei egiten zaie kasu? 

3,25 0,97 % 4,2 % 16,2 % 34,7 % 34,3 % 7,4 % 3,2 

familiari zuzendutako jardueretan sartzen 
dira eta aldian behin belaunaldi guztiak 
gozatu eta elkar aberasteko biltzen dituen 
ekitaldirik egiten da? 

2,97 0,95 % 5,1 % 22,7 % 43,5 % 17,1 % 6,5 % 5,1 

 

Herrian, BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

lehen eta bigarren hezkuntzako 
programetan, zahartzeari eta adinekoei 
buruzko ikaskuntza sartzen da? 

2,74 0,92 % 11,1 % 19,4 % 47,7 % 13,4 % 1,9 % 6,5 

adinekoak sartzen dira tokiko eskolako 
jardueretan haur eta irakasleekin batera 
eta aukerak ematen zaizkie adinekoei 
ezaguerak, esperientziak, historia eta 
trebetasunak beste belaunaldiekin 
partekatzeko? 

2,46 0,98 % 17,1 % 28,2 % 35,2 % 9,3 % 1,9 % 8,3 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Egoera ekonomiko txarrean badaude, ekitaldi 
publikoetan sartzea errazten zaie adinekoei? 

2,92 0,96 % 6,9 % 21,3 % 40,3 % 19,0 % 4,2 % 7,9 
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Zerbitzu adeitsuak eta 

inklusiboak 

• Supermerkatu eta denda hurbilak, 
irisgarritasun onekoak. 

• Tratu ona adinekoei, langile atseginak. 

• Zerbitzu pribatuek eta dendek 
elkartasuna dute adinekoen 
beharrizanekiko (ordutegiak eta 
zerbitzuak haien premietara egokitzen 
dituzte).  

• Denda txiki batzuek etxez etxeko 
zerbitzuak eskaintzen dituzte 
adinekoentzat (erosketa etxera eroan, 
etab.). 

• Dendek eta zerbitzu pribatuek 
adinekoen irudi ona daukate. 

• Tabernetako komunak zabalik daude 
beti, ez da kontsumitu behar, edontziak 
ur eskaintzen dira... 

• Farmazien eta ortopedien eta 
aldundiaren eta gizarte segurantzaren 
arteko koordinazio ona. 

• Zerbitzu publikoek eta pribatuek ez 
dute elkartasun handirik adinekoen 
beharrizanekin (pixatokiak erabili 
beharra, atseden hartu eta jesarri 
beharra, haien ordutegietara egokitu 
beharra, etab.).  

• Denda gutxik eskaintzen dituzte etxez 
etxeko zerbitzuak adinekoentzat 
(erosketa etxera eroan, etab.).  

• Merkataritza-guneetan jesarlekuren bat 
behar da mugikortasun urriko 
adinekoentzat. 

• Banku erakundeek arau oso zurrunak 
dauzkate (ordutegi oso mugatuak 
jendeari arreta emateko eta diru 
kopuru jakin bat atera beharra). 

• Zabor edukiontzi publikoak erabiltzeko 
zailak adinekoentzat (oso garaiak eta 
pedal gogorrekoak). 

• Euren zerbitzuak eta dendak adinekoen 
beharrizanetara egokitzen dituztenek 
(dendetan atseden hartzeko aulkiak 
jarri, pixatoki pribatuak 
kontsumitu/erosi gabe erabiltzen utzi, 
etab.) udalaren diru-laguntza jasotzea 
edo tasa batzuetatik salbuestea. 

• Logotipo edo kartel baten bidez 
zerbitzua “adinekoekiko adeitsua” dela 
adierazi.  

• Adinekoengandik gertuko dendak 
zaindu eta babestu (elkarrekintza 
esparru irisgarriak).  

• Inprimaki edo orri bat sortu bertan 
adinekoei euren zerbitzuak erraztu nahi 
dizkieten dendak sustatzeko (etxez 
etxeko emateak, etab.).  

• Administrazio publikoek eta zerbitzu 
publikoek euren ordutegiak adinekoei 
egokitzea. 

Zahartzearen irudi publikoa 

• Hedabideek adinekoen irudi ona 
islatzen dute. 

• Gazteen artean adinekoen irudi txarra 
(estereotipoak). 

• Adinekoen bazterketa hedabideetan: 
“gaztetasuna” saltzen da. 

• Begirune urriko hizkuntza ez oso 
inklusiboa adinekoekin. 

• Desgaitasunari eta zahartzeari buruzko 

gizarte kontzientzia urria.  

• Tokiko egunkariak adinekoekin zerikusia 
duten albisteen zabaltzaile gisa sustatu. 

• Erakundeetatik adinekoen garrantziari 
buruzko propaganda, zahartzaroa eta 
zahartzea balioan jarri. 

• Desgaitasunari eta zahartzeari buruzko 
sentsibilizazio-kanpainak antolatu, 
gizarte kontzientzia handitu.  

Belaunaldi arteko eta familiako 

harremanak 

• Gazteek adinekoekiko begirunea dute 
komunitatean. 

• Belaunaldi arteko jarduera batzuk 
daude (udala, manifestazioak, etab.). 

• Belaunaldi arteko jardueretan begirune 

• Ez dago ingurunerik gazteek eta 
adinekoek harremana izateko. 

• Belaunaldiek ez dute elkar ulertzen 
(aldeak hezkuntza baliabideetan eta 
balioetan). 

• Udalerriko belaunaldi arteko jarduerei 
buruzko informazio gehiago zabaldu. 

• Familiatik belaunaldi arteko 
harremanak sustatu. 

• Familietan adinekoak zaintzearen 
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eta laguntza giroa sustatzen da.  

• Gazteek eta adinekoek elkarrekin parte 
hartzen dute ekitaldietan 
(pentsiodunen manifestazioa, Herriko 
Taldeek antolatutako otordu eguna...). 

• Basauriko belaunaldi arteko programa 
(Basauriko belaunaldi arteko martxa). 

• Etxe Maitia egoitzak belaunaldi arteko 
programa Basauriko ikastetxeekin. 

• Familia testuinguruan adinekoen 
ekarpenak baloratzen eta errespetatzen 
ez direla sentitzen da. 

• Gazteek eta adinekoek ere nahiago 
dute belaunaldi arteko jardueretan ez 
nahastu. 

• Udalerriko belaunaldi arteko jarduerak 
(“Belaunaldi arteko martxa”) ez dira 
ezagutzen eta haiei buruzko 
informazioa falta da.  

garrantzia sustatu. 

• Ideiak sortu eta sustatu, hala nola 
“Adopta un Abuelo” ekimena.  

• Familientzako jarduerak antolatu: 
aitaita-amamen eta biloben arteko 
txangoak, etab. 

Hezkuntza publikoa 

• Adinekoek sentitzen dute zerbait 
baliotsua dutela gazteenei 
irakatsi/emateko. 

• Lehen eta bigarren hezkuntzako eskolan 
ez da sartzen zahartzeari buruzko 
ikaskuntza positiborik. 

• Hezkuntza publikoan ez dira adinekoak 
sartzen. 

• Sentitzen da gazteek ez lituzketela ondo 
hartuko adinekoen eskarmentua eta 
ekarpena. 

• Zahartzeari buruz informatu eta hezi. 

• Ikastetxeetan adinekoen eskarmentua 
baloratu. 

• Ikastetxe eta haurtzaindegietan 
belaunaldi arteko jarduerak antolatu. 

Komunitateko inklusioa 

• Adinekoentzat ere zabalik dauden 
ekitaldiak daude. 

• Desgaitasuna duten adinekoak lehen 
baino gehiago ateratzen dira kalera eta 
parte hartzen dute. 

• Bizikidetza egokia auzoetan. 

• Adinekoak, kolektibo gisa, nahiko 
bakartuta daude komunitatean. 

 

Inklusio ekonomikoa 
• Laguntzak daude oinarrizko 

beharrizanei (berokuntza, ura) uko ez 
egiteko. 

• Gizarte-bazterketa dago adinekoen 
artean zio ekonomikoengatik, 
emakumeen artean batez ere. 

• Alargun-pentsioa hobetu. 
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HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA ENPLEGUA. 

Udalerrian, boluntariotza sustatzen da adinekoen artean eta, izan ere, boluntario asko adinekoak dira. Hala ere, adineko gutxik izan nahi dute boluntario. Aukerak daude 
belaunaldi arteko harremanetarako boluntariotzan (elikagaien bankua, Caritas, elizako boluntariotza...). Adinekoek elkartasuneko jarduerak egiten dituzte euren kasa 
(mendekotasuneko egoeran dauden lagunen etxeak bisitatu, etab.). Oztopoen artean, ordea, esan dezakegu aseguruak ez dituela estaltzen 80 urtez gorako pertsonak, eta 
haiek boluntariotzan parte hartzea murrizten du horrek. Informazio falta boluntariotza ezagutzeko. 

Adineko gehiago daude politikan, elkarteetan, udal-kontseiluan eta beste batzuetan. Gainera, elkarte asko daude pertsona mota orok parte hartu ahal izateko. Elkarteen 
munduko erakundeek adinekoen iritzia hartzen dute aintzat (batzarrak, inkestak, etab.) eta erakunde horiek ondo koordinatzen dira udalarekin eta gizarte zerbitzuekin. 
Erakundeek, ordea, ez diete proposamenik bidaltzen adinekoei udalerriko aldaketei buruzko iritzia/ botoa emateko. Lehen adinekoen kontseilu bat zegoen, egun ez 
dagoena. Adinekoak gutxi motibatzen dira elkarteen munduan parte hartzeko eta gutxi hurbiltzen dira auzo-elkarteetara. Herritarren parte-hartzea urria da laguntza 
eskatzen zaienean. Zaintzaileek denbora gutxiago daukate parte hartzeko. Laguntza dago adinekoek bilera/ekitaldietan parte hartzeko (gordetako jesarlekuak, audifonoak, 
mugitzeko laguntzak...). Azkenik, aipatzen da hiri adeitsuen proiektua ezartzeak ahotsa eta parte-hartzea emango dizkiela adinekoei. 

Adinekoek aintzatespen apur bat daukate euren ekarpenengatik, iraganekoengatik batez ere, baina oraindik ez dute aintzatespen nahikorik adinekoen ekarpenek. Ez dira 
aintzatesten adinekoek gizartean egin ditzaketen egungo ekarpenak. 

Enplegu mailan aipatzen da adinekoek “enplegu-aniztasuna” daukatela, baina ordainsaririk gabe. Emakume askok lan egiteari uzten diote zaintzan jarduteko eta zailtasun 
handiak daude 55 urtetik aurrera enplegu bat lortzeko. Oro har, enplegu aukerak falta dira adinekoentzat. 
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 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Borondatezko lanerako aukerak zabaldu eta 
sustatzeko planik dago adinekoentzat, eta 
laguntzarik erakundeek adineko boluntarioak 
edukitzeko? 

3,19 0,95 % 6 % 11,6 % 42,1 % 29,6 % 6 % 4,6 

 

Badago adinekoentzat... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

hartzen dituen aholkularitza kontseilurik 
edo erakundeetako zuzendaritza talderik? 

2,96 0,94 % 7,9 % 15,7 % 46,8 % 20,4 % 3,7 % 5,6 

haien parte-hartzea hauspotzen duen 
programarik? 

3,18 0,89 % 4,6 % 11,6 % 38,9 % 31 % 2,8 % 11,1 

adinekoentzat bakarrik den elkarterik, 
administrazio publikoen laguntzak 
jasotzen dituenik? 

3,38 0,90 % 2,3 % 10,6 % 40,3 % 32,9 % 9,3 % 4,6 

hiriko herritarren jardueretan esku 
hartzen duen adinekoen elkarterik? 

3,47 0,89 % 2,3 % 9,3 % 33,8 % 39,8 % 9,3 % 5,6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Adinakoak euren eskarmentuagatik eta 
komunitatearen garapenari egindako 
ekarpenagatik aintzatesten dira? 

2,83 0,92 % 6 % 27,8 % 38 % 18,5 % 2,8 % 6,9 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez zerbitzurik dago herrian adinekoen 
ahotsa entzun ahal izateko eta kontuan hartzen 
dira eragiten dieten gaiak erabakitzeko, haiek 
funtsezko informatzaile, aholkulari, partaide eta 
onuradun sartuz? 

2,79 0,95 % 9,7 % 24,1 % 39,8 % 19,9 % 1,9 % 4,6 
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Boluntariotza 

• Boluntariotza sustatzen da adinekoen 
artean. Boluntarioetako asko adinekoak 
dira. 

• Aukerak daude belaunaldi arteko 
harremanetarako boluntariotzan 
(elikagaien bankua, Caritas, elizako 
boluntariotza...). 

• Adinekoek elkartasuneko jarduerak 
egiten dituzte euren kasa 
(mendekotasuneko egoeran dauden 
lagunen etxeak bisitatu, etab.). 

• Adineko gutxik izan nahi dute 
boluntario. 

• Aseguruak ez ditu estaltzen 80 urtez 
gorako pertsonak, eta haiek 
erakundeetan, hala nola Elikagaien 
Bankuan, parte hartzea murrizten du 
horrek. 

• Informazio falta boluntariotza 
ezagutzeko. 

• Belaunaldi arteko harremanak ezartzen 
dituzten boluntariotzak bultzatu: 

◦ Adinekoek geletan zailtasunak 
dauzkaten haurrei laguntzea.  

◦ Kondena motaren bat duten 
pertsonek (gazteek eta helduek) 
adinekoei auzo etxe batean 
laguntzea.  

• Aseguruak 80 urtez gorakoak ere 
estaltzea bultzatzea. 

Herritarren parte-hartzea 

• Adineko gehiago politikan, elkarteetan, 
udal-kontseiluan eta beste batzuetan. 

• Elkarte asko daude pertsona mota orok 
parte hartu ahal izateko. 

• Elkarteen munduko erakundeak ondo 
koordinatzen dira udalarekin eta gizarte 
zerbitzuekin. 

• Elkarteen munduko erakundeek 
adinekoen iritzia aintzat hartzen dute 
(batzarrak, inkestak, etab.).  

• Laguntza dago adinekoek 
bilera/ekitaldietan parte hartzeko 
(gordetako jesarlekuak, audifonoak, 
mugitzeko laguntzak...). 

• Hiri adeitsuen proiektua ezartzeak 
ahotsa eta parte-hartzea emango dizkie 
adinekoei. 

• Erakundeek ez diete proposamenik 
bidaltzen adinekoei udalerriko aldaketei 
buruzko iritzia/ botoa emateko. 

• Lehen adinekoen kontseilu bat zegoen, 
egun ez dagoena. 

• Adinekoak gutxi motibatzen dira 
elkarteen munduan parte hartzeko.  

• Adinekoak gutxi hurbiltzen dira auzo-
elkarteetara.  

• Herritarren parte-hartzea urria da 
laguntza eskatzen zaienean. 

• Zaintzaileek denbora gutxiago parte 
hartzeko. 

• Alkatetza eta udal erakunde 
eskuragarriagoak adinekoek 
kexa/proposamenei kasu egiteko. 
Erakunde bat sortu horretarako. 

• Adinekoen Kontseilua berreskuratu. 

• Demokrazia parte-hartzailerako organo 
bat ezartzeko aukera proposatu. 

Ekarpenen balorazioa 

• Adinekoak apur bat aintzatesten dira 
euren ekarpenengatik, 
iraganekoengatik batez ere. 

• Adinekoen ekarpenak ez dira oraindik 
behar beste aintzatesten. 

• Ez dira aintzatesten adinekoek gizartean 
egin ditzaketen ekarpenak. 

• Adinekoen ekarpenen aintzatespena 
hobetu eta saritu. 

Lana 

 • Adinekoek “enplegu-aniztasuna” 
daukate, baina ordainsaririk gabe. 

• Emakume askok lan egiteari uzten diote 

• Adinekoentzat nahiz zaintzaileentzat 
lanaldia murrizteko aukera 
proposatzea, behar badute. Genero-
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mendeko adinekoak zaintzeko. 

• Zailtasun handiak 55 urtez gora enplegu 
bat lortzeko. 

• Enplegu aukerarik ez adinekoentzat. 

ikuspegia sartu. 

• “Aisiaren kultura” sustatu, erretiratu 
aurretik gizarte parte-hartzearen 
garrantzia irakatsi. 
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KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA. 

Udalean herritarren arreta zerbitzu bat dago pertsona guztientzat. Ekitaldiei eta programei buruzko informazioa zabaltzen da (Kultur Etxean, udaletxean...) ... eta tokiko 
prentsa harremanetan dago kultur etxearekin hura zabaltzeko. Halaber, udalaren aplikazio bat dago Basaurin gertatzen den guztiaz informatzeko. Udalerriko tokiko 
berripaperak eta irratiak ekitaldiei buruz informatzen dute. Gainera, herrian ahoz ahokoak laguntzen du informatuta egoten: funtzionatzen du adinekoen artean. Hizkera 
erraza eta ulerterraza erabiltzen da. Eta elkarteen munduko erakunde batzuek inprimatutako informazioa zabaltzen dute. Benetako interesa duten pertsonentzat, 
informazioa dago eta iristen da. Baina egia da informazio gehiena interneten dagoela eta udalerriko berripaperak ez duela beti balio ekitaldien daten berri emateko, 
hamabost egunez behingoa delako. Jarduerak iragartzen dituzten karteletan (Auzo Etxea) letra txikia eta hizkera “jaso” eta konplexuegia erabiltzen dira eta informazioa 
ulertzea zailtzen du horrek; halaber, adierazpide asko erabiltzen da ingelesez. Informazio falta adinekoak bil daitezkeen zerbitzuei buruz (elkarteak, zentroak, klubak), eta ez 
da jakiten nola helarazi informazioa heltzen ez zaionari. 

Ekipo automatizatuei dagokienez, udaletxetik, kultur etxetik, Antzokitik... aurrez aurrekoa eta herritarrarekiko zuzeneko arreta posible badira ere, telefono-erantzungailu 
automatikoak (Osakidetza, Renfe, Iberdrola, udala) erabiltzen zailak dira eta korapilatsuak, urrunak eta zailak dira. Gainera, zaila da ekipo informatizatuak egotea (kutxazain 
automatikoak) eta ekipo automatizatu horien teklatua ez da beti handia eta kartelek ere ez daukate tamaina egokiko tipografiarik. 

Erabilera publikoko ordenagailuak eta interneta daude (Kzgunea, Kultur Etxea, Basozelai, HHE) eta ordenagailua erabiltzaile mailan erabiltzeko ikastaroak, kopuru urrikoak, 
baita mugikorra erabiltzeko ikastaroak ere, baina ez dira beti egokitzen adinekoen beharrizanetara. Aipatzen da plazak falta direla eta itxarote-zerrenda luze bat dagoela 
KZguneko oinarrizko ikastaroan parte hartzeko. 
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Zure ustez herrian... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

egoiliar guztiei iristen zaien hari buruzko 
informazio sistema bat dago? 

3,14 1,02 % 6 % 19,9 % 30,6 % 33,3 % 6 % 4,2 

ziurtatzen da informazioaren aldizkako 
banaketa fidagarria? 

3,27 0,94 % 3,2 % 14,8 % 35,6 % 32,9 % 6,9 % 6,5 

informazioa zabaltzen da adinekoek euren 
jarduerak egin ohi dituzten tokietan? 

3,55 0,86 % 2,3 % 8,8 % 26,4 % 50 % 7,9 % 4,6 

tokiko irratia erabiltzen da komunitateko 
ekitaldiak eta adinekoentzat interesgarri 
diren albisteak iragartzeko? 

3,04 0,90 % 5,6 % 14,8 % 43,1 % 23,6 % 2,8 % 10,2 

berariazko ekintzarik egiten da 
informazioa isolatze arriskuan dauden 
adinekoengana iristeko? 

2,88 0,82 % 4,2 % 23,1 % 46,8 % 16,7 % 1,9 % 7,4 

 

Zure ustez herrian... 
Emakumea Gizona 

BB DE BB DE 

ziurtatzen da informazioaren aldizkako 
banaketa fidagarria? 

3,37 0.93 2,98 0,92 

informazioa zabaltzen da adinekoek euren 
jarduerak egin ohi dituzten tokietan? 

3,65 0.86 3,27 0.84 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez herrian inprimatutako informazioa 
desgaitasuna duten adinekoentzat egokituta 
dagoela ematen du (letra handiak, titulu argiak...) 
eta eta adinekoek erraz uler dezaketen hizkera 
darabil? 

2,81 1,13 % 13 % 26,4 % 25,5 % 24,5 % 5,1 % 5,6 
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Zure ustez herrian... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

elementu teknologikoak (telefonoak, 
irratiak, telebistak, kutxazainak...) 
adinekoen beharrizanetara egokituta 
daude (bolumena, teklen tamaina, 
altuera...)? 

3,02 1,04 % 9,3 % 19 % 31,5 % 32,4 % 3,7 % 4,2 

telefonoz erantzuteko zerbitzuak 
adinekoen beharrizanetara egokituta 
daude (itxaron denbora, ahots bolumena, 
jarraibide argiak, etab.)? 

2,86 1,08 % 11,1 % 23,6 % 29,2 % 24,5 % 4,2 % 7,4 

erabiltzaileek aukera daukate benetako 
pertsona batekin hitz egin edo mezu bat 
uzteko deia itzultzeko, telefono-
erantzungailu bateko kontaktatu 
beharrean? 

2,70 1,09 % 16,2 % 22,2 % 32,4 % 19,9 % 3,2 % 6 

 

Zure ustez herrian... 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

telefonoz erantzuteko zerbitzuak 
adinekoen beharrizanetara egokituta 
daude (itxaron denbora, ahots bolumena, 
jarraibide argiak, etab.)? 

3,04 1,10 2,71 1,09 

erabiltzaileek aukera daukate benetako 
pertsona batekin hitz egin edo mezu bat 
uzteko deia itzultzeko, telefono-
erantzungailu bateko kontaktatu 
beharrean? 

2,85 1,06 2,50 1,12 
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Zure ustez... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
 

Adostasun  
handia 

EE 

erabilera publikoko ordenagailurik eta 
interneterako kostu txikiko edo doako 
sarbiderik dago adinekoentzat, erabiltzeko 
egokitutako jarraibideekin eta adinekoei 
teknologia berrien erabilera hurbildu edo 
errazteko prestakuntza plan edo 
ekintzekin? 

3,23 1,02 % 5,1 % 18 % 38,9 % 26,4 % 6,5 % 5,1 

zerbitzu publiko horiei buruzko 
informazioa eskuragarria da 
adinekoentzat eta haiengana iristen da? 

3,11 0,97 % 6 % 15,3 % 32,4 % 34,3 % 7,4 % 4,6 
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ARLOA AZPIARLOA ALDERDI ONAK ALDERDI TXARRAK PROPOSAMENAK 
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Informazio eskaintza 

• Udalean herritarren arreta dago 
pertsona guztientzat. 

• Ekitaldiei eta programei buruzko 
informazioa zabaltzen da (Kultur 
Etxean, udaletxean...) ... eta tokiko 
prentsa harremanetan dago kultur 
etxearekin. 

• Udalaren aplikazio bat dago Basaurin 
gertatzen den guztiaz informatzeko. 

• Udalerriko tokiko berripaperak eta 
irratiak ekitaldiei buruz informatzen 
dute. 

• Herrian ahoz ahokoak laguntzen du 
informatuta egoten: funtzionatzen du 
adinekoen artean. 

• Hizkera erraza eta ulerterraza erabiltzen 
da.  

• Elkarteen munduko erakunde batzuek 
inprimatutako informazioa zabaltzen 
dute. 

• Benetako interesa duten pertsonentzat, 
informazioa dago eta iristen da. 

• Informazio gehiena interneten dago. 

• Udalerriko berripaperak ez du beti balio 
ekitaldien daten berri emateko, 
hamabost egunez behingoa delako. 

• Letra txikia jarduerak iragartzen 
dituzten karteletan (Auzo Etxea). 

• Informazio falta adinekoak bil 
daitezkeen zerbitzuei buruz (elkarteak, 
zentroak, klubak). 

• Hizkera “jaso” eta konplexuegiak 
informazioa ulertzea zailtzen du eta, 
bestalde, adierazpide asko erabiltzen da 
ingelesez. 

• Ez da jakiten nola helarazi informazioa 
heltzen ez zaionari. 

• Adinekoen eskura dauden tresnak 
erabili informazioa zabaltzeko (kazetak, 
etab.). 

• Kalerik jendetsuenetan kartelak edo 
panelak erabili ekitaldiei buruz 
informatzeko. 

• Adinekoen zentroetako monitoreak 
informatu. 

• Letra gutxi eta handiagoa erabili. 

• Hizkera errazagoa erabili, aurkezten den 
informazioa ulertzeko oztopo ez dena. 

Komunikazio eta ekipo 

automatizatuak 

• Udaletxetik, kultur etxetik, Antzokitik... 
aurrez aurrekoa eta herritarrarekiko 
zuzeneko arreta posible da. 

 

• Telefono-erantzungailu automatikoak 
(Osakidetza, Renfe, Iberdrola, udala) 
erabiltzen zailak dira.  

• Bezeroa telefonoz informatzeko 
zerbitzuak korapilatsuak, urrunak eta 
zailak dira. 

• Ekipo informatizatu korapilatsuak 
daude (kutxazain automatikoak). 

• Ekipo automatizatuek ez dute beti 
teklatu handia eta kartelek ere ez 
daukate tamaina egokiko tipografia. 

• Gehiago inbertitu gisa faktorean eta 
gutxiago makinetan. 

• Bankuan berariazko zerbitzu bat jarri 
adinekoei arreta emateko (makinak 
erabiltzea eskatzen ez duena). 
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Ordenagailuak eta internet 

• Erabilera publikoko ordenagailuak eta 
interneta (Kzgunea, Kultur Etxea, 
Basozelai, HHE). 

• Ordenagailua erabiltzaile mailan 
erabiltzeko ikastaroak, kopuru urrikoak. 

• Mugikorra erabiltzeko ikastaroak.  

• Teknologia berriei buruzko 
prestakuntza-ikastaroak ez dira beti 
egokitzen adinekoen beharrizanetara. 

• Plazak falta dira eta itxarote-zerrenda 
luze bat dagoela KZguneko lehen 
ikastaroan parte hartzeko. 

• Ordenagailua erabiltzeko 
prestakuntzako plaza gehiago eskaini. 
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GIZARTE ETA OSASUN ZERBITZUAK. 

Komunitate eta osasun zerbitzu sorta zabala dago. Osasun zerbitzuak kalitatezkoak dira. Oinarrizko gizarte zerbitzuetan gizarte lana dago, berariazkoa adinekoen kontuei 
kasu egiteko. Gizarte langileak prest daude beti, profesionalak dira eta azkar erantzuten diote eskariari. Gizarte zerbitzuei buruzko informazioa dago (telelaguntza, etxez 
etxeko laguntza, etab.), guztiek horrela baloratu ez arren. Nolabaiteko informazio falta dago zenbait zerbitzuri buruz (gizarte jantokiak edo bakarrik bizi diren 
pertsonentzako beste zerbitzu batzuk, etab.). Adinekoen artean ezaguera urria adierazten da mendekotasunaren balorazioari buruz, eta izapide gehiago dagoela 
komunitate eta osasun zerbitzuak eskuratu ahal izateko. Gizarte eta osasun zerbitzuen arteko koordinazioa zuzena da, baina, batzuetan, dauden baliabideen arteko 
nolabaiteko lotura falta sumatzen da. Anbulatorioak irisgarriak dira baina gaixotasun kronikoak, etxekoak, dituzten pertsonak, ezin dira anbulatoriora iritsi harako bidaian 
oztopo arkitektonikoak daudelako. 

Anbulatorioek zerbitzu ona ematen dute. Osasun zerbitzuek begirunea dute mendeko adinekoekiko. Adinekoenganako tratua begirunezkoa eta inklusiboa da, baina 
batzuetan nolabaiteko bazterketa sumatzen da, adinagatik, emandako azalpenei dagokienez. Oro har, osasun langileek era egokian dihardute adinekoen beharrizanei 
dagokienez: mezuak bidaltzen dituzte mugikorrera hitzordua gogoratuz, ondo idazten dute preskripzioa eta hizkera egokia erabiltzen dute. Jarrera egokia dago pazienteen 
idatzizko erreklamazioen aurrean. Ginekologiako, osasun mentaleko, eta abarretako zerbitzuak hurbilak dira. Larrialdiak ondo artatzen dira. Espezialistenganako 
bideratzeak, ordea, gainezka daude, hitzorduak epe oso luzekoak dira, baita interbentzioak (ebakuntzak, etab.) egiteko ere. Horregatik, batzuetan sentitzen da osasun 
zerbitzu publiko batzuk falta direla. Zehazki, aipatzen da langileak falta direla osasun zerbitzuetan (mediku gutxi San Migelen, etab.) eta ez dagoela itxarongelan dauden 
pertsonei laguntza emateko profesionalik. 

Borondatezko laguntzari dagokionez, adinekoei laguntzeko boluntariotza sustatzen da. Izan ere, laster boluntario talde berri bat hasiko da adinekoen egoitzak bisitatzen, 
baina sumatzen da laguntza gehiago behar dela pertsonak ospitalera, anbulatoriora, auzo etxera... joateko. Zerbitzua urria da. Adineko batzuek nolabaiteko arbuioa edo 
lotsa sentitzen dute boluntarioen laguntza jasotzean. “Laguntza teknikoko zerbitzu” bat dago Gurutze Gorrian (gurpil-aulkiak, makuluak, etab. ematen dituzte), baina orain 
ez da doakoa, eta osasunari buruzko informazio solasaldiak egiten dira (bularreko minbizia, etab.), auzo-elkarteek antolatuta. 

Adinekoei euren etxean lagun egiteari dagokionez, egun nolabaiteko laguntza ematen dute Caritasek eta Gurutze Gorriak, baina baloratzen da zerbitzua hobetu behar dela 
eta boluntarioak falta direla zerbitzua gauzatzeko. Bakarrik bizi diren adinekoen familiek, batzuetan, ez dute baimentzen pertsonak haiei lagun egitera joatea. Halaber, ez da 
ezagutzen konpainia-zerbitzua dagoela edo nola eskatu. 

Etxez etxeko laguntza zerbitzua ondo dabil orokorrean, baina adinekoa bakarrik bizi eta mendekoa bada, etxez etxeko laguntzarako orduak ez dira aski. Laguntza gutxi 
sumatzen da eguneroko laguntza behar duten pertsonentzat. Langile gehiago behar da etxeko asistentzia-zaintzarako. Zerbitzua ekonomikoki arrazoizkoagoa izan daiteke 
eta ez da identifikatzen etxez etxeko laguntzan diharduten profesionalen gainbegiratze zuzenik. Ez dago asteburuko zerbitzurik eta orduak murriztu dira. Kasu batzuetan, 
hautematen da mendekotasunerako laguntza ekonomikoak senideek gordetzen dituztela eta ez dituztela erabiltzen pertsona bat zaintzetarako ordu gehiagotan 
kontratatzeko. 

Telelaguntza ondo dabil, zerbitzu onuragarria da; eta prezioa arrazoizkoa da: diru-sarreren arabera ordaintzen da. Gainera, antzeko zerbitzu osagarri bat dago Gurutze 
Gorriko boluntarioen bitartez. Zerbitzua erabiltzean, hautematen da bakarrik bizi diren adineko batzuk, larrialdien aurrean, ez direla iristen atea irekitzera (sartzeko sarraila 
bortxatu beharra), eta eskatzeko prozesua motela dela eta zerbitzua ez dela ondo ezagutzen. 

Eguneko zentroko zerbitzuak itxura ona ematen du, langileak adeitsuak dira, eta irisgarria da guztientzat. Zentro horien prezioa arrazoizkoa da Aldundiaren laguntzak 
jasotzen dituzten pertsonentzat, erabiltzaileei joan-etorrietan laguntzekoak barne. Ezin da zehaztu, ordea, zentroak adinekoen beharrizan guztiak betetzen dituen. 
Asteburuetan ez dago zerbitzurik. Plaza gutxi eta prezio garestiak. Eguneko zentroaren eta egoitzaren arteko baliabide bat behar da. Eguneko zentroko erregimena nahi ez 
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baina eguneko arreta eskatzen duten adinekoek gertuko udalerri batera joan behar dute. Bizkotxalde eguneko zentroak alta ematen die buruaren eta portaeraren 
nahasmenduak dauzkaten erabiltzaile batzuei. 

Adinekoen egoitzan, arreta ona jasotzen dute erabiltzaileek. Irisgarriak dira guztientzat, baina Bizkotxalde egoitzak eskailerak dauzka sarreran. Aldundiak plaza batzuk 
ordaintzen laguntzen du, baina oro har prezioak altuak dira eta ez oso arrazoizkoak. Kasu egiten zaie pertsona autonomoen beharrizanei, kontuan hartzen dira (adib., 
menua egiteko). Pertsona autonomoak Basaurin antolatzen diren jardueretara joaten dira. Basauriko egoitzak beteta egon ohi dira: adinekoak beste udalerri batzuetara 
joaten dira eta egoitzan premiaz sartzeko zerbitzuak ez dira azkarrak. 

Zaintzaileentzako Zainduz programa dago, eta ondo dabiltzan ikastaroak eta solasaldiak antolatzen dituzten elkarteak, mendeko pertsona nola artatu planifikatzen 
laguntzen dutenak. Bidaiak antolatzen dituzte elkarte horiek zaintzaileentzat. Gurutze Gorriaren zerbitzuek zaintzailea lagundu eta haren karga murrizten dute.  
Prestakuntza ikastaro gehiago behar dira, ordea, zaintzaileentzat eta askok ez dute Zainduz programan parte hartu nahi. Informazioa ez da biztanle guztiengana iristen 
(adibidez, Zainduz programarekin). Azkenik, esan behar da ez dagoela baliabide askorik senideen karga arintzeko eta zaintzaileen aukerak hobetu behar liratekeela 
zerbitzura joan ahal izateko (mendeko pertsona ezin da etxean bakarrik utzi). 

Hileta-zerbitzuak egokiak dira eta sinesmen erlijiosoen aniztasuna errespetatzen dute, baina ez dago agur espiritualetarako espazio publikorik (erlijioa gorabehera). Hilerria 
garbi eta txukun dago, baina eskailera gehiago dauzka, eta malda handiko aldapak, atseden hartzeko jesarlekurik gabe. Hileta-zerbitzuak ez dira merkeak. 

Larrialdietako zerbitzuak eraginkorrak dira, ondo dabiltza eta kontuan hartzen dute adinekoen gaitasuna. 
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Zure ustez... BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

gizarte eta osasun zerbitzu sorta nahikoa 
da adinekoentzat? 

3,51 0,84 % 1,4 % 10,2 % 31,5 % 47,2 % 7,9 % 1,9 

gizarte eta osasun zerbitzuak nahikoak 
dira (kopuruan) adinekoentzat? 

3,40 0,89 % 2,3 % 13,9 % 29,6 % 45,8 % 5,6 % 2,8 

gizarte eta osasun zerbitzuak ondo 
koordinatuta daude? 

3,42 0,84 % 1,4 % 9,7 % 39,8 % 36,1 % 7,9 % 5,1 

nahikoa informazio dago gizarte eta 
osasun zerbitzuei buruz eta haiek 
eskuratzeko baldintza eta eskakizunei 
buruz? 

3,21 0,94 % 3,7 % 15,7 % 39,4 % 29,2 % 6,9 % 5,1 

 

Zure ustez... 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

gizarte eta osasun zerbitzu sorta nahikoa 
da adinekoentzat? 

3,64 0,79 3,36 0,90 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez osasun eta komunitate zerbitzuen 
instalazioen eraikuntza segurua eta guztiz irisgarria 
da desgaitasuna duten pertsonentzat, eta 
garraiobide guztien bidez iris daiteke haietara? 

3,62 0,97 % 4,2 % 7,4 % 22,7 % 48,6 % 13,4 % 3,7 
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 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez gizarte eta osasun zerbitzuetako 
langileek begirunez eta sentiberatasunez tratatzen 
ditu adinekoak eta profesionalek trebetasun eta 
prestakuntza egokiak dauzkate adinekoekin 
komunikatzeko eta haiek eraginkortasunez 
artatzeko? 

3,79 0,86 % 1,9 % 5,6 % 20,8 % 52,3 % 17,1 % 2,3 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

 
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez osasun zerbitzuak behar dituzten 
adineko guztiengana iristen dira eta haiei buruzko 
informazioa nahikoa eta eskuragarria da? 

3,55 0,94 % 3,2 % 10,2 % 23,1 % 49,5 % 10,2 % 3,7 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez etxez etxeko laguntza zerbitzua behar 
duten adineko guztiengana iristen da eta hari 
buruzko informazioa nahikoa eta eskuragarria da? 

3,14 0,93 % 4,2 % 16,7 % 43,5 % 25 % 6,5 % 4,2 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez konpainia-zerbitzua behar duten 
adineko guztiengana iristen da eta hari buruzko 
informazioa nahikoa eta eskuragarria da? 

3,01 0,87 % 3,7 % 19,9 48,15 % 18,5 % 4,6 % 5,1 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez telelaguntza behar duten adineko 
guztiengana iristen da eta hari buruzko 
informazioa nahikoa eta eskuragarria da? 

3,32 0,93 % 2,8 % 13,9 % 37,5 % 33,8 % 8,3 % 3,7 

 

 
75 urte edo 

gehiago 
60-74 urte 
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BB DE BB DE 

Zure ustez telelaguntza behar duten adineko 
guztiengana iristen da eta hari buruzko 
informazioa nahikoa eta eskuragarria da? 

3,50 0,97 3,14 0,86 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez eguneko zentroak behar dituzten 
adineko guztiengana iristen dira eta haiei buruzko 
informazioa nahikoa eta eskuragarria da? 

3,05 0,94 % 6 % 18,5 % 38,9 % 28,7 % 3,2 % 4,6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez zaintzaileen arreta zerbitzua behar 
duten guztiengana iristen da eta hari buruzko 
informazioa nahikoa eta eskuragarria da? 

2,89 0,90 % 7,9 % 18 47,75 % 18,5 % 2,3 % 5,6 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Hala-hola 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez egoitzak behar dituzten adineko 
adineko guztiengana iristen dira, komunitatean 
integratuta daude eta informazioa nahikoa eta 
eskuragarria da? 

2,47 1,00 % 15,7 % 36,1 % 25,9 % 14,8 % 1,4 % 6 

 

 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

Zure ustez egoitzak behar dituzten adineko 
adineko guztiengana iristen dira, komunitatean 
integratuta daude eta informazioa nahikoa eta 
eskuragarria da? 

2,59 1,03 2,27 0,92 

 

 BB DE 
Desadostasun  

handia 
Desados  

  
Desados 

Ados  
  

Adostasun  
handia 

EE 

Zure ustez larrialdietarako plangintzan adinekoen 2,91 0,93 % 6,5 % 20,8 % 44,4 % 18,5 % 2,8 % 6,5 
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beharrizanak eta gaitasunak sartzen dira? 
 

 

75 urte edo 
gehiago 

60-74 urte 

BB DE BB DE 

Zure ustez larrialdietarako plangintzan adinekoen 
beharrizanak eta gaitasunak sartzen dira? 

3,04 0,93 2,69 0,89 
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ARLOA AZPIARLOA ALDERDI ONAK ALDERDI TXARRAK PROPOSAMENAK 
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Zerbitzuen eskaintza 

• Kalitatezko osasun zerbitzuak. 

• Koordinazioa gizarte eta osasun 
zerbitzuen artean. 

• Oinarrizko gizarte zerbitzuetan gizarte 
lana, berariazkoa adinekoen kontuei 
kasu egiteko. 

• Gizarte langileak beti prest, 
profesionalak dira eta azkar bertaratzen 
dira. 

• Informazioa dago gizarte zerbitzuei 
buruz (telelaguntza, etxez etxeko 
laguntza, etab.). 

• Batzuetan, lotura falta da dauden 
baliabideen artean. 

• Informazioa falta da komunitate eta 
osasun zerbitzuei buruz. 

• Informazio falta dago zenbait zerbitzuri 
buruz (gizarte jantokiak edo bakarrik 
bizi diren pertsonentzako beste zerbitzu 
batzuk, etab.). 

• Adinekoek gutxi dakite 
mendekotasunaren balorazioari buruz. 

• Izapide gehiegi komunitate eta osasun 
zerbitzuak eskuratu ahal izateko. 

 

Zerbitzuen irisgarritasuna 

• Anbulatorioa irisgarria da. • Gaixotasun kronikoak, etxekoak, 
dituzten pertsonak, ezin dira 
anbulatoriora iritsi harako bidaian 
oztopo arkitektonikoak daudelako. 

 

 

Borondatezko laguntza 

• Adinekoei laguntzeko boluntariotza 
sustatzen da. 

• Laster boluntario talde berri bat hasiko 
da adinekoen egoitzak bisitatzen. 

• “Laguntza teknikoko zerbitzu” bat dago 
Gurutze Gorrian (gurpil-aulkiak, 
makuluak, etab. ematen dituzte).  

• Osasunari buruzko informazio 
solasaldiak (bularreko minbizia, etab.), 
auzo-elkarteek antolatuta. 

• Zerbitzu urria. 

• Laguntza gehiago behar da pertsonak 
ospitalera, anbulatoriora, auzo etxera... 
joateko. 

• Adineko batzuek nolabaiteko arbuioa 
edo lotsa sentitzen dute boluntarioen 
laguntza jasotzean. 

• Gurutze Gorriaren “laguntza teknikoko 
zerbitzua” orain ez da doakoa. 

 

Osasun zerbitzuak 

• Anbulatorioek zerbitzu ona dute. 

• Osasun zerbitzuek begirunea dute 
mendeko adinekoekiko. 

• Adinekoenganako tratua begirunetsua 
eta inklusiboa da. 

• Osasun langileek ondo errespetatzen 

• Espezialistenganako bideratzeak 
gainezka daude, hitzorduak ope oso 
luzekoak dira. 

• Epe luzerako hitzorduak interbentzioak 
(ebakuntzak, etab.) egiteko.  

• Zenbait osasun zerbitzu publiko falta 

• Prestakuntza eman osasuneko 
profesionalei komunikazio eta enpatia 
trebetasunetan. 

• Osasun langileen kontrola hobetu haien 
eraginkortasuna handitzeko. 
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dituzte adinekoen beharrizanak. 

◦ mezuak bidaltzen dituzte 
mugikorrera hitzordua 
gogorarazteko 

◦ ondo idazten dute preskripzioa 

◦ hizkera egokia erabiltzen dute. 

• Jarrera egokia pazienteen idatzizko 
erreklamazioen aurrean. 

• Ginekologiako, osasun mentaleko, eta 
abarretako zerbitzu hurbilak daude. 

• Larrialdiak ondo artatzen dira. 

dira. 

• Osasun zerbitzuetan langileak falta dira 
(mediku gutxi San Migelen, etab.) 

• Nolabaiteko bazterketa sentitzen da, 
adinagatik, azalpenak ematean. 

• Profesionalak falta dira itxarongelan 
dauden pertsonei laguntza emateko. 

 

Etxez etxeko laguntza 

• Etxez etxeko laguntza ondo dabil. • Adinekoa bakarrik bizi eta mendekoa 
bada, etxez etxeko laguntzarako orduak 
ez dira aski. 

• Laguntza gutxi eguneroko laguntza 
behar duten pertsonentzat. 

• Langile gehiago behar da etxeko 
asistentzia-zaintzarako. 

• Zerbitzua merkeagoa izan daiteke. 

• Etxez etxeko laguntza zerbitzuan 
diharduten profesionalak ez dira 
gainbegiratzen. 

• Ez dago asteburuko zerbitzurik. 

• Orduak murriztu dira. 

• Senideek laguntza ekonomikoak gorde 
eta ez dituzte erabiltzen pertsona bat 
zaintzetarako ordu gehiagotan 
kontratatzeko. 

• Kontratatzeko laguntzak kontrolatu. 

Konpainia-zerbitzua 

• Egun Caritasek eta Gurutze Gorriak 
nolabaiteko laguntza ematen dute. 

• Zerbitzua hobetu egin behar da. 

• Boluntarioak falta dira zerbitzu hori 
gauzatzeko. 

• Bakarrik bizi diren adinekoen familiek ez 
dute baimentzen pertsonak haiei lagun 
egitera joatea. 

• Ez da ezagutzen konpainia-zerbitzua 
dagoela edo nola eskatu. 

• Mendekotasuneko egoeran dauden 
adinekoei laguntzeko antolatutako 
boluntariotza bultzatu (osteratxoak 
egin, haien etxeak bisitatu, etab.). 

Telelaguntza zerbitzua • Telelaguntza ondo dabil, zerbitzu • Bakarrik bizi eta larrialdietan atea • Telelaguntza osatzeko zerbitzu bat jarri, 
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onuragarria da.  

• Telelaguntzaren prezioa arrazoizkoa da: 
diru-sarreren arabera ordaintzen da. 

• Antzeko zerbitzu osagarria Gurutze 
Gorriko boluntarioen bitartez. 

zabaltzera iristen ez diren adinekoak 
daude (sartzeko sarraila bortxatu 
beharra). 

• Eskatzeko prozesu motela. 

• Zerbitzua ez da ezagutzen. 

zeinean udalak bakarrik bizi den 
adineko herritar bakoitzaren giltzen 
kopia bana zaintzen duen. 

Eguneko zentroko zerbitzua 

• Irudi ona, langile adeitsuak. 

• Irisgarriak guztientzat. 

• Eguneko zentroaren prezioa arrazoizkoa 
da Aldundiaren laguntzak jasotzen 
dituzten pertsonentzat.  

• Erabiltzaileei laguntzen diete joan-
etorrietan. 

• Ezin da zehaztu adinekoen beharrizan 
guztiak betetzen dituen. 

• Asteburuetan ez dago zerbitzurik. 

• Plaza gutxi. 

• Prezio garestiak. 

• Eguneko zentroaren eta egoitzaren 
arteko baliabide bat behar da. 

• Eguneko zentroko erregimena nahi ez 
baina eguneko arreta eskatzen duten 
adinekoek gertuko udalerri batera joan 
behar dute.  

• Bizkotxalde eguneko zentroak 
erabiltzaile jakin batzuk kanporatzen 
ditu. 

• Eguneko zentroen eta psikiatria 
unitateen/egoitzen arteko koordinazioa 
hobetu (hobetu kudeatu kasu kliniko 
konplexuak). 

Egoitza zerbitzua 

• Erabiltzaileek arreta ona jasotzen dute. 

• Irisgarriak guztientzat. 

• Aldundiak plaza batzuk ordaintzen 
laguntzen du. 

• Kasu egiten zaie pertsona autonomoen 
beharrizanei, kontuan hartzen dira 
(adib., menua egiteko). 

• Pertsona autonomoak Basaurin 
antolatzen diren jardueretara joaten 
dira. 

• Basauriko egoitzak beteta egon ohi dira: 
adinekoak beste udalerri batzuetara 
joaten dira. 

• Egoitzen prezioa ez da arrazoizkoa 
(garestia). 

• Larrialdietan egoitzan sartzeko 
zerbitzuak ez dira azkarrak. 

• Bizkotxalde egoitzan, eskailerak 
sarrerara igotzeko. 

• Aukera Basaurin egoitzan suspertzeko 
aldirako sartzeko (kirurgia...). 

• “La Basconia” eraikina egoitza-zentro 
berri bat eraikitzeko erabili. 

• Egoitzak tutoretzapeko pisu txikiekin 
ordeztu (etxe eta erosotasun sentipen 
handiagoa). 

Zaintzaileen arreta zerbitzua 

• Zainduz programa dago 
zaintzaileentzat. 

• Elkarte batzuek ondo dabiltzan 
ikastaroak eta solasaldiak antolatzen 
dituzte. 

• Bidaiak antolatzen dituzte elkarteek 
zaintzaileentzat. 

• Mendeko pertsona nola artatu 
planifikatzen laguntzen dute. 

• Prestakuntza ikastaro gehiago behar da 
zaintzaileentzat. 

• Zaintzaile askok ez dute Zainduz 
programan parte hartu nahi. 

• Informazioa ez da biztanle guztiengana 
iristen (adibidez, Zainduz 
programarekin). 

• Ez dago baliabide asko senideen karga 
arintzeko. 

• Baliabide gehiago aurkitu zaintzaileak 
“zaindu” eta haiei irakasteko. 

• Zaintzaileak ikastaroetara doazen 
bitartean mendeko pertsonak zaintzen 
laguntzen duen zerbitzu bat jarri. 

• Zainduz programa maizago argitaratu 
prentsan (irratia, kazetak...). 
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• Gurutze Gorriaren zerbitzuek zaintzailea 
lagundu eta haren karga murrizten 
dute. 

• Aukerak hobetu zaintzaileak zerbitzura 
joan ahal izateko (mendeko pertsona 
ezin da etxean bakarrik utzi). 

Hilerria 

• Hileta-zerbitzu egokiak, sinesmen 
erlijiosoen aniztasuna errespetatzen 
dutenak. 

• Hilerri garbia eta txukuna. 

• Hileta-zerbitzuak ez dira merkeak. 

• Hilerriak eskailera gehiegi dauka, eta 
malda handiko aldapak. 

• Ez dago jesarlekurik atseden hartzeko. 

• Ez dago espazio publikorik agur 
espiritualetarako (erlijioa gorabehera).   

 

Larrialdiak 

• Larrialdietako zerbitzuak eraginkorrak 
dira eta ondo dabiltza. 

• Larrialdietako zerbitzuek kontuan 
hartzen dute adinekoen gaitasuna. 
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VI. Komunikazioa eta 

zabalkundea 
 

 

 

 

 

 

 

 


