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Diagnostikoa

AGURRA

Getxok bere biztanleriaren bizitza-luzeraren erronkari aurre
egiten dio, udalerri integratzaile eta adimentsu bat, herritarren
beharrizan eta interesetatik abiatuta sustraitzen eta garatzen
dena, eraikitzeko erantzukizun eta konpromiso irmoekin.
Horrexegatik, getxotarrek euren esperientziaren eta jakituriaren bidez eguneroko bizitzan egin dezaketen ekarpena balio
handiko lanabesa da, jendeak “Getxo pozik bizi dezan”
helburua betetze aldera bideak bilatzeko eta aukerak sortzeko
erantzukizuna dugunontzat.
Udal taldearen lehentasunen artean getxotarrei parte hartzeko
aukera nahikoak bermatzea dago, erantzukidetasunetik “guztion onura” eta “auzolana” garatu ahal izateko.
Txosten honetan aurkezten dugun diagnostikoa, hain zuzen
ere, partekatutako eta elkarlanean egindako ekintza arduratsu eta helduaren emaitza da. Espazio
honetan, adineko pertsonak gainerako herritarrekin berdintasun egoera batean jarri dira: ez dute
errespetu gehiago eskatzen, baizik eta eskubide eta betebehar berberak edukitzea. Horregatik,
batera edo bestera lan hau taxutzen euren ekarpenen eta esperientzien bidez lagundu duten pertsona guztiei esker ona eman nahi nieke.
Getxo Lagunkoiak, txosten honen bidez, ibilbide luzeko eta etengabeko hobekuntzako bidea hasten
du. Beharrizanak detektatu eta hobekuntza-eremuak nabarmendu ditugu. Orain, denon artean,
lehentasunak ezartzeko eta konponbideak eta proposamenak topatzeko aukera daukagu, ibilbide
honetan, poliki-poliki baina tinko, aurrera egiten jarraitzeko, denok gura dugun Getxo lagunkoi
horretara iristeko bidean.
Gauzak hobeto egin gura ditugu, baina baita gauza hobeak egin ere. Bauman ﬁlosofoak inspiratzen
gaitu: “ez gara urruti iritsiko ez baditugu erbestetik ekartzen herri-onuraren, gizarte onberaren,
berdintasunaren eta justiziaren ideiak; ideia horiek ez daukate zentzurik modu kolektiboan lantzen
ez badira”.
Hori guztia lortzeko, erakundeen kulturan aldaketa bat egin beharra dago, jakinik konpromisoak,
harreman horizontaleko bideek eta osagarritasunaren onarpenak nolako balioak ematen dizkiguten.
Amaitzeko, berriro ere jakinarazi gura dizuet borondate irmoa daukagula elkarrekin eta malgutasunez lan egiteko, orainean zentratuta baina geroari begira.

Imanol Landa Jauregi
Getxoko Alkatea
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1

HITZAURREA

Getxo Lagunkoia proiektuaren oinarrizko premisetako bat da adinekoak prozesuko fase guztietan
partaide nagusi sartu beharra.
Ekimenean ezarritako ikerketaren barnean, hauexek biltzen dituen diagnostikoaren garapena dago
jasota:
· Udalerrian eskuragarri dauden bigarren mailako iturrien azterketa.
· Ikuspegi-taldeen partaidetza-prozesuaren emaitzak.
· “Getxo Lagunkoia” Inkestaren azterketa.
Gogoeta egiteko eta hobetu beharreko arloak detektatzeko partaidetza-prozesuaren ondorioa da
ondoren aurkeztuko den txostena, herritarren zahartze egokirako beharrezko osasun, segurtasun
eta partaidetzaren gaineko aukerak sortzeko gai den udalerria eraikitzeko.
Prozesu honen ardatza 74 adineko pertsona izan dira, askotariko adinekoen ordezkaritzan, baita 8
profesional ere (udalaren gizarte zerbitzuaren, boluntarioen elkarteen eta zerbitzu
gerontologikoekin loturiko elkarteen eremukoak), eta udalerrian egunez egun dituzten beharrak
aztertu dira. Hartara, oztopo nagusiak eta eskaintzen dituen hobetzeko aukerak eta alderdi
positiboak identiﬁkatzeko ahaleginak egingo dira.

Parte hartzearekin eginiko ikerketa-prozesu horretan, martxoaren 13, 14, 15 eta 27an gauzaturiko
ikuspegi-taldeen baliabide metodologikoa erabili da. Bi ordu eta erdiko saioak egin dira talde
bakoitzeko, Algortako Gizarte Zerbitzuen egoitzan (Urgull kalea, z/g).
Metodologia garatzeko, Vancouver-eko Protokoloaren gomendioak jarraitu dira (2007 OME), eta
bederatzi talde fokal eratu dira, betiere eraketa horretan zenbait aldagai kontuan hartuta hala nola
adina, sexua, aniztasun funtzionala eta egoitza-aldea.
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ADINEKO PERTSONEN ENFOKE-TALDEAK.
PARTE HARTZAILEEN PROFILAK 8 TALDETAN.
(Ez dira sartzen 9. taldeko –Profesionalak– partaideak)

PARTAIDEAK GUZTIRA: 86
ADINEKO PERTSONAK GUZTIRA: 78
(Emakumeak: 38
Gizonak: 40)
MUGIKORTASUN MURRIZTUA DUTENAK GUZTIRA: 10 (tresnekin: gurpil-aulkiak, taka-takak, makilak).
ADINAREN
ALDAGAIA

ZENBATEKOA

EMAKUMEAK

GIZONAK

74

56

23

33

79

74

15

12

3

79

74

3
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ZENBATEKOA

EMAKUMEAK

GIZONAK

PARTE HARTZAILE ERREGISTRO ZK

KOP

ALDAKORRA

60-74

79

75-85
+85
BIZILEKUA

PARTE HARTZAILE ERREGISTRO ZK

KOP

ALDAKORRA

ALGORTA

79

66

31

18

13

LAS ARENAS

79

66

10

5

5

ANDRA MARI

79

66

8

6

2

ROMO

79

66

14

6

8

UDAL
EGOITZA

79

66

3

2

1

ZENBATEKOA

EMAKUMEAK

GIZONAK

IKASKETA
MAILA

PARTE HARTZAILE ERREGISTRO ZK

KOP

ALDAKORRA

I. MAILAKO
IKAKSKETAK

79

65

9

8

1

ESKOLA
GRADUATUA

79

65

5

4

1

(Oinarr./Goi Mail.)

79

65

12

4

8

LH

79

65

2

1

1

GOI MAILAKO
IKASKETAK

79

65

37

16

21

BATXILERGOA
UBI

Administraria (3), Arkitektura (1), Arte Ederrak (1), Zuzenbidea (2), Ekonomia (3), Ingeniaritza (3),
Medikuntza (4), Musika/Pianoa (2), Irakasle eskola (1), Erizaintza (2), Pedagogia (1), Kazetaritza (1),
Perituak (6), Psikologia (2), Idazkaritza (3), Industriako oﬁziala (1), Gizarte lana (1).
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HITZAURREA

Bederatzi talde horietatik zortzi udalerrian bizi diren 60 urtetik gorako pertsonekin osatu dira soilik,
eta bat adinekoen zerbitzuen eta zaintzaren arloan lan egiten duten udal arduradunekin eta erakundeekin eratu da (telalaguntza, etxeko laguntza, keak detektatzea, egoitza, etab.).
Gizarte Ekintza saileko udal teknikariaren, “Getxo Lagunkoia” proiektuko arduradunaren eta 3D
Social Movement aholkularitza-enpresaren laguntza izan da prozesuan.

BEHETIK GORAKO METODOLOGIA da, eta horren bidez, oro har herritarren eta bereziki adinekoen
partaidetza da proiektuaren oinarria.

Eragileak, behetik gora (Bottom-up)

Sektore
publikoa

Gizarte eragileak,
Sektore pribatua

Herritarrak,
Adinekoak

1
5

2

3

6

7

4
8

8
Adinekoen 8 talde, era guztietako adinekoekin
osatuak generoaren, adinaren, autonomia
mailaren, prestakuntzaren eta abarren aldetik.

1
1

- Zaintzaileen taldea.
- GKEak.
- Zahartzearekin loturiko zerbitzuak hornitzen
dituzten erakundeak.
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Ondoren, ikuspegi-taldeetan parte hartu duten pertsonek emandako ondorioak aurkeztuko dira.
3 ingurunetan dago egituratuta txostena:
Fisikoa, Partaidetzakoa eta Gizarte eta Osasunekoa.

Azterketa
eta Ekintzarako
8 ardatz

GIZARTE ETA OSASUNEKO
INGURUNEA

1
Aire zabaleko
guneak eta
eraikin publikoak

8
Gizarte eta
osasun
zerbitzuak

2
Garraioa

3
Etxebizitza

4
Parte-hartzea
eta
gizarte-sarea

7
Komunikazioa
eta Informazioa

Transbertsala
inguru guztietarako.

INGURUNE
FISIKOA

6
Begirunea
eta
herritarren
inklusioa

5
Herritarren
parte-hartzea eta
enplegua

PARTAIDETZAKO
INGURUNEA

5

2

IKUSPEGI-TALDEEN AZTERKETA

6

2.1

INGURUNE FISIKOA

7

2.1

INGURUNE FISIKOA

2.1.1.
Aire zabaleko guneak
eta eraikin publikoak
2.1.2.
Zirkulazioa eta garraioa
2.1.3.
Etxebizitza

Ingurune honetan azaltzen denez, kanpoko
guneek eta eraikin publikoek eragin handia
dute adinekoen mugikortasunean, mendetasunik
ezean eta bizi-kalitatean, eta "etxean zahartzeko"
duten gaitasunean zelan eragiten dion ikusiko
dugu.
Era berean, garraioa, garraio publiko eskuragarria barne alderdi ﬁsikoetan eta ekonomikoetan,
funtsezko faktorea da zahartze aktiboan, eta
hirian zehar mugitzeko ahalmenaren araberakoa
izango da, neurri handi batean, gizartean parte
hartzeko eta gizarte eta kultura zerbitzuetan parte
hartzeko modua.
Etxebizitza ere funtsezkoa da adinekoen segurtasuna eta ongizatea bermatzeko. Etxebizitzen
diseinuak, kokapenak eta eskuragarritasunak
neurri handian eragiten diete mendetasun ezari,
segurtasunari eta osasun ﬁsiko eta emozionalari.
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INGURUNE FISIKOA

2.1.1

AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK

1. ARDATZA : Aire zabaleko guneak eta eraikin publikoak.

Ardatz honetan, Getxok bere egoiliarrei aire zabaleko gune erosoak, seguruak eta ondo argiztatuak
eskaintzen dizkien ala ez aztertu nahi zen, hain zuzen ere aisialdia igarotzeko, paseatzeko edota
jendearekin harremanak izateko.
Honako alderdik hauek aztertu dira:

Aire zabaleko jarlekuak.

• Ondorio orokorrak
Esertzeko zonaldeak edukitzea behar garrantzitsua da adinekoentzat. Horietako askorentzat, zaila da
oinez ibiltzea beren tokiko eremuan atsedena hartzeko tokiren bat izan barik.
Ikuspegi-taldeetan parte hartu duten pertsonek diotenez, jarleku gehiago behar dira udalerrian, eta
horien kokalekua, mantentzea eta ergonomia xehetasun handiz planiﬁkatu beharko lirateke.
Haien arabera, sarritan irizpide estetikoak eta diseinuaren arlokoak lehenesten dira, jarlekuen
erosotasunaren gainetik.
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2.1.1

AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK

Azpimarratzen dutenez, batzuetan kokalekua ere ez da oso egokia, eta zenbait kasutan, toki
arriskutsuak dira, galtzadatik hurbilegi daudelako.
Garrantzizkotzat jotzen dute kokalekua lagungarria izatea elkartzeko eta hitz egiteko.
Tabernetako terrazek gune komunak hartzea ere ez da oso lagungarria, haiek aipatu dutenez. Izan
ere, zenbait tokitan udal jarlekuak kendu dira terrazako mahaiak jarri ahal izateko.

• Hobetu beharrekoak
· San Inazioko elizaren inguruko bankuen egoera berrikustea.
· San Nikolas plazan “lagunkoiak ez diren” banku batzuk birkokatzea.
· San Nikolas zonan pasealekuetako eremuak inbaditzen dituzten terrazak
erregulatzea. Modu berean, bankuak birjartzea.
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AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK

Komun publikoak.

• Ondorio orokorrak
Aire zabaleko guneetan komun publikoak izatea garrantzi handikoa da adinekoentzat. Komun horiek
garbi, toki estrategikoetan kokatuak eta behar bezala seinaleztatuak egotea eta pertsona guztientzat
erabilgarri izatea aipatu dute, bereziki mugikortasun urritua duten pertsonengan arreta jarrita.
Adinekoek, oro har, toki gehiago dute aisialdirako eta denbora libreko jardueretarako. Taldeetan
parte hartu duten pertsonen arabera, pasealekuen eta parkeen oso ingurune erakargarria dago
Getxon, gozatzeko modukoa, eta horregatik aholkatzen dute behar bezala gozatu ahal izateko
beharrezko baliabideak eta zerbitzuak ezartzea toki horietan.
Ikuspegi-taldeetan parte hartu duten adineko ia guztiak bat datoz esatean udalerrian komun publiko
gutxi dagoela, eta zalantzan jarri dira komun gehienen egoera eta mantentzea. Horregatik, komun
publiko nahikoak egotea da haien eskarien ardatza, eta irisgarriak eta erosoak izatea.
Komunak diseinatzeko gomendagarriak izango liratekeen ezaugarriei dagokienez, diseinu
modernoko komunetan arreta berezia jarri behar dela aipatu da, zeren eta sarritan ate astunegiak
edo itxiera konplexuak baitituzte, baita erabiltzeko denbora nahikoa eman gabe martxan jartzen
diren garbiketa-sistema automatikoak ere.
Getxon egun dauden komun publikoei dagokienez, Ereaga hondartzan kokaturikoa aipatzen da
kalitateko erreferentea. La Bola eta Aixerrotakoak, berriz, onartezinak direla irizten diote. Bataren eta
bestearen arteko bitarteko mailak daude, baina gehienak berrikusi behar dira.
Haien ustez, gai honetan eta irudiaren aldetik, Getxok Europako herrialdeen mailan kokatu beharko
luke.

“… Frantzian edo Alemanian hobeto konpondu dute gaia”.
Adinekoek etorkizunerako komun publikoen diseinuan parte hartu beharko luketela irizten diote,
hain zuzen irisgaitzak, segurtasunik gabekoak, garbitasun nahikoa gabekoak edo txarto
seinaleztatuak izan ez daitezen.
Kokalekurako proposatzen den gomendioen artean, pertsona asko dabilen parkeetan kokatu
beharko liratekeela azpimarratu dute, arreta berezia aititek eta amamek ilobak zaintzean bat egiten
duten tokietan jarrita, halako moldez non txikienentzako arazoak ere konpontzeko modua izango
baita.
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AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK

• Hobetu beharrekoak
· La Bola, Aixerrota, Romo eta Bizkaia Zubia inguruetan egoera txarrean dauden
komun publikoak konpontzea.
· Areetako hondartzako komunak neguan irekitzea erregulatzea, eta komunak irisgarri
izatea.
· Komun publikoen balizko kokalekuetarako gomendioak baloratzea:
· Metroko irteerak.
· Aiboako parkea.
· Xake plaza.
· La Galea pasealekuka.
· Gobelaurre parkea.
· Villamonte parkea.
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Bizikletak, oinezkoak eta ibilgailuak elkarrekin ibiltzea.

• Ondorio orokorrak
Bidegorriak ingurune egokiak dira adinerako eta osasuna sustatzeko. Bizikletan ibiltzea garraiobide
zoragarria da, merkea, ez da energiarik behar, ez du kutsatzen eta osasuntsua da.
Hala ere, udalerrian bizikletaz ibiltzea jarduera egokia izan dadin guztientzat, garraiobideak
elkarrekin izateari eta garatzeari buruzko plangintza integrala behar da, premiazkoa da, segurtasuna
bermatzeko eta oinezkoak, txirrindulariak eta ibilgailuak elkarrekin modu egokian egon daitezen.
Hainbat arazo aipatu dira atal honetan, bidegorriak sortzerakoan plangintza eza aipatuta lehenik eta
behin. Honako arazo hauek dakartza: loturarik gabeko bideak; seinale eza edo seinale nahasgarriak
hainbat gunetan; oso bide-hezkuntza txarra herritar gehienen artean, udaltzaingoaren aldetik ia
kontrolik gabea.
Haien ustez garrantzizkoa nabarmentzea bide-hezkuntzarik eta gizalege eza Getxoko herritarren zati
handi batean, eta ohikoak dira honako baieztapen hauek:

“… txirrindulariak eskubide guztiak ditu, eta badirudi oinezkoak bat ere ez duela”,
“beldurra ematen du bidea zeharkatzeak, ez direlako zebra-bideetan gelditzen”,
“bizkorregi doaz eta espaloira sartzen dira etengabe”.
Bestalde, bizikletaren erabiltzaileen kexak daude, hauxe esatean:

“... Jendea bidegorritik joaten da eta kendu ere ez dira egiten”,
“bidegorria bukatzen bada, ez dugu espaloitik joatea beste erremediorik ez dugu”.
Zenbait toki beltz ere antzeman dira hala nola Cervantes kalea,

“… azkenean ezbeharren bat gertatu beharko da gaian esku har dezaten”.
Zehazki, seinale eza edo seinale nahasgarriak dira, haien ustez, arazo nagusienetakoa, eta horien
ondorioz, txirrindulariak eta ibilgailuak elkarren kontra aritzen dira eta arriskuak sorrarazten dituzte.
Motordun aulkiak dituztenek bidegorria erabiltzen dute, eta komenigarria izango litzateke araudi
argia egitea, zeren eta gero eta jende gehiagok erabiliko baititu horrelako baliabideak mugikortasuna
hobetzeko.
Aipaturiko beste alderdi bat bizikleten aparkaleku eza da.
Hobetzeko proposamen gisa, inguruko herriekin "alokairu bateratu"ko sistema sortzea aipatu da,
bizikleta herri batean hartu eta beste batean utzi ahal izateko, Leioan, Sopelan, etab.
Bizikletak Urdulizko metroko irteeran jartzea ere proposatu da ospitalerainoko tartea egiteko.
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• Hobetu beharrekoak
· Bizikleten aparkaleku kopurua handitzea.
· Cervantes inguruan, bidegorriaren seinale horizontal eta bertikalak berrikustea.
· Bidegorriaren erabileraren araudia berrikusi eta osatzea.
· Bizikletak alokatzeko sistema bateratuaren sorrera bultzatzea.

Espaloiak.

• Ondorio orokorrak
Espaloien egoera garrantzi handiko gaia da udalerri baten egokitasun maila baloratzean. Espaloi
estuak, desberdinak, hautsiak, zintarri altukoak, beteak edo trabak dituztenak balizko arriskuak dira,
eta eragina dute adinekoak oinez ibiltzeko duten ahalmenean.
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Ikuspegi-taldeetan parte hartu duten pertsonek oro har uste dute udalerriko espaloiak egoera onean
daudela eta bizkor konpontzen direla. Romo inguruko partaideak dira espaloien egoerarik okerrena
dutela uste dutenak.

“… Romoko espaloiak nahiko higatuta daude”.
Oso garrantzizkoa da haien ustez espaloiak beheratuta egotea, eta partaideetako batek esan duenez:

“… etorkizuneko helburuak 30 eremua deritzona lortzea izan beharko luke…”,
oinezkoak errespetatuko dituen hiri-eremua sustatzeko, ibilgailuentzako abiadura mugatuta eta
espaloiak eta galtzadak maila berean egonik.
Espaloietan oztoporik ez egotea ere garrantzizkoa dela irizten diote. Ildo horretan, tokiren bat aipatu
da, non farolak espaloiaren erdian kokaturik dauden. Horren ondorioz, gurpil-aulkian doanak
galtzadara jaitsi behar izaten du pasatu ahal izateko. Berebiziko garrantzia du espaloi zabalak izateak
gurpil-aulkietan edo haurtxo-autoarekin doazenentzat.
Ildo horretan, garrantzizkoa da herritarrek arduratsu joka dezatela gune komunak erabiltzean, baita
arauak errespetatzea ere. Ugariak dira mugikortasun arazoak dituzten adinekoen kexak, zeren eta
askotan ikusten baitute ibilgailuak espaloien gainean igota. Hori dela-eta, haien aulkiak mugitzeko
zailtasunak dituzte, eta batzuetan ezinezkoa zaie.
Zoruari dagokionez, nahiago dituzte ahalik eta zorurik lauenak. Zoruak erliebeak dituenean, mina
eragin dezakete, edo oso mingarriak izan daitezke, gurpil-aulkia daramatenentzat. Beste kasu
batzuetan, zoru labainkorrengatiko kexa izaten da, San Isidroko pasagunekoan adibidez.

• Hobetu beharrekoak
· Romoko baldosen egoera berrikustea.
· Makalen Etorbideko markesina aldatzea, jendea galtzadara jaitsi arazten duelako.
· San Isidroko pasabidearen bidezorua berrikustea, labaingarria delako.
· Udaltzaingoaren aparkalekuko sarbidea baloratzea, gaur egun arriskutsua
baita gurpil-aulkientzat.
· Ertzainetxearen inguruko espaloia handitzea.
· Herritarren artean sentsibilitatea sortzea espazio publikoaren erabilera arduratsuaz.
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Eskailerak, arrapalak eta igogailuak.

• Ondorio orokorrak
Gune ﬁsikoaren barruan, oso garrantzitsua da udalerriko orograﬁak ekar litzakeen oztopo
ﬁsikoetarako konponbideak aurkitzea.
Adinekoek oso begi onez ikusten dituzte eskailera mekanikoak, arrapalak eta igogailuak jartzeko
konponbideak, eta horrexegatik dira haien erreklamazio nagusiak udalerriko ingurune ﬁsikorako
beharrezko hobekuntzak aipatzean.
Igogailuak aukerarik onena direla irizten diote, zeren eta gutxiago hondatzen baitira eta hainbat
lagun joan baitaitezke, baina garrantzizkoa da ikusteko moduko tokian egotea, ondo argiztatuan eta
seguruan.
Horrelako konponbide mekanikoak jartzeak berekin dakar konponbide bizkorrak eta arinak sartzea
eskailerok berrikusteko eta konpontzeko. Partaiderik gehienak bat datoz esatean nahiko erraz
hondatzen direla. Alde horretatik, Ereaga hondartzako sarbidea nabarmentzen da:

“… sarri askotan hondatuta egoten da”, eta Salsiduko arrapaletan “…beti egoten da
tarteren bat hondatuta”.
Hona hemen horrelako konponbideak ezartzeko beharrezkotzat jotzen diren zenbait eremu:
Areneko anbulatorioko sarbidea, gorantz joateko (alde horretan, ikastolako ume asko ere izaten da).
V-etatik anbulatoriorainoko eremuan desnibel handia dago. Areneondora iristen den azken zatia oso
bertikala da, eta metro azpiko tunelerako bidea ematen du. Gainera, toki beltza da (Berdintasun
Planean aipatua).
Urbanizazio-proiektu berriek irisgarritasunaren aldetik dituzten beharrak zorrozki planiﬁkatu
beharra ere jarri da mahai gainean.
Sutsuak izan dira, azkenean, Udal Egoitzak Aiboako metroko irteeratik duen sarbideak planteatzen
duen oztopoa aipatzean. Adinekoentzat hain zerbitzu garrantzitsua izanik, bertara joateko baldintzak
bermatu beharko lirateke, kontuan izanda, gainera, udal zerbitzua dela. Egoiliarren nahiz senideen,
bisitarien eta egoitzako langileen mugikortasunari eragiten dion arazoa da. Ekintza bat aztertu
bitartean, mikrobus-lanzadera jar daiteke.

• Hobetu beharrekoak
· Ereagako igogailuko eta Salsiduko arrapaletako matxurak gutxitzeko
neurriak proposatzea.
· Igogailuen instalazioa osatzea, Alangoko anbulatoriora Areneazpitik eta
V-etatik iritsi ahal izateko.
· Areneondoko desnibela kentzea.
· Aiboan igogailu edo arrapala gehiago sortzea planeatzea.
· Aiboako metro geltokitik udal egoitzara irisgarritasuna erraztea.
16

2.1

INGURUNE FISIKOA

2.1.1

AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK

Zebra-bideak / semaforoak.

• Ondorio orokorrak
Adinekoentzat egokia den udalerria eraikitzerakoan, galtzadetako bidegurutzeetan herritarren
segurtasuna bermatzeko beharrezko baldintzak ezarri behar dira.
Hona hemen adinekoek eskatzen dituzten jarduketetako zenbait: bidegurutzeetan ez labaintzeko
tirak izatea, semaforoen iraupena berrikustea mugikortasun urriko pertsonak pasatzeko denbora
nahikoa dutela bermatzeko edo semaforoetan denbora-adierazleak eta entzuteko seinaleak jartzea.
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Ikuspegi-taldeetan parte hartu duten pertsonek nabarmendu dute bide-hezkuntzarik ez dagoela oro
har, bai oinezkoen aldetik, bai gidarien aldetik. Behin eta berriz aipatu da eztabaidan honako hauek:

“… adinekoak begiratu ere egin gabe hasten dira bidea zeharkatzen, zebra-biderik ez
dagoen tokian...”,
edo oinezkoen aldetik,

“… zeharkatzeko beldur gara, gehienak ez direlako gelditzen zebra-bideetan”,
“…urduri jartzen gaituzte, motorra martxan dutela, azeleratu nahian; ez digute lasai
pasatzen uzten”.
Oinezkoak lehenetsiko dituen udalerria eraikitzea proposatzen da, zeren eta, gaur arte, ibilgailuak
lehenesten direla uste baita. Hirigunean 30 km-ko abiadura muga jartzeko arauak proposatzen dira,
eta ildo horretan Ponferradako adibidea aipatzen da, jardun ona den aldetik.

• Hobetu beharrekoak
· Arriskugarritasuna murriztea Berangoko errepideko gurutzean.
· Semaforoak jartzea hemen:
- Getxoko Andra Mari (babes oﬁzialeko eraikin berriak).
- Telletxe-Euskalherria, biribilgunearekin.
- Bidezabal kalearen eta Aralar kalearen arteko gurutzea.
· Jendea, oro har, bide heziketako gaietan sentsibilizatzea.
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Argiztapena / segurtasuna.

• Ondorio orokorrak
Segurtasun irudipena izatea oso garrantzitsua da adinekoak udalerrian mugitzeko prest egon
daitezen. Haien mendetasun ezari, osasun ﬁsikoari, gizarteratzeari eta ongizate emozionalari
eragiten die.
Oro har, ingurune segurutzat jotzen dute udalerria, irudipen ona dute oro har, baina hobetu
beharreko zenbait alde edo toki aipatzen dituzte.
Lapurretei eta delinkuentziari dagokienez, oro har, Getxo udalerri segurutzat jotzen dute, baina
berriki zenbait lapurreta izan dira kalean ekimen solidarioaren aitzakia jarrita ("besarkada
solidarioa") jendeari iruzur egiteko.
Dagoeneko Berdintasun Planean aipatu diren zenbait toki beltz ere aipatu dira, eta alde horretan
emakumeak dira, haien ustez, bereziki egoera ahulean daudenak. Alde horretatik, oinezko polizia
gehiago eskatzen dute.
Argiztapenari dagokionez, beti ona ez dela adierazi dute, batzuetan farolak irizpide estetikoen
arabera aukeratzen dira eta argiztapena altuegia da.

“… behar ez den tokian argiztatzen dute”.

• Hobetu beharrekoak
· Tunelen argiztapena hobetzea Romoko biribilgunean, gaztetxearen inguruan,
Faduran eta Andra Mariren kanpoaldean.
· Berdintasun Planak dakartzan puntu beltzak berrikustea eta sartzea.
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Zarata.

• Ondorio orokorrak
Udalerrian zarata handiegia eragiten duten hiru arrazoiak aipatu dira: tabernak, makina ekortzaileak
eta txakurren adausiak.
Lehenik eta behin, taberna inguruak daude, adibidez:

“… Basagoitin zarata izaten da goizaldeko laurak arte; egoitzen aldeetan ez litzateke
horrelako baimenak eman behar ordu horietan”.
Makina ekortzaileek egiten duten zarata handiegia ere aipatzen da, eta elektrikoak izatea
proposatzen da, hain zaratatsuak eta kutsakorrak ez direnak.
Arrigunagan bizi diren zenbait partaide kexatu egin dira txakurren zaunken eragozpenengatik.

• Hobetu beharrekoak
· Basagoiti inguruko tabernen zarata maila murriztea.
· Arrigunagan zaunkek sortzen duten zarata maila kontrolatzea.
· Makina ekortzaileen zarata murriztea.
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Garbitasuna / Zaborrak.

• Ondorio orokorrak
Partaideek, oro har, udalerria garbi dagoela uste dute, baina lehen zegoena baino zikinago dagoela
irizten diote batzuek. Partaideren batek hauxe aipatu du:

“… orain, Leioa garbiago dago Getxo baino”.
Udalerriaren garbitasunari dagokionez, bi gai izan dira gehienbat eztabaidaren ardatza, talde
guztietan aipatuak hain zuzen ere: txakurren gorozkiak eta zaborrontzi berriak.
Txakurren gorozkiei dagokienez, animalien jabeen gizalege eta erantzukizun arazoa dela irizten
bazaio ere, bat datoz esatean poliziaren aldetik nolabaiteko onargarritasuna dagoela, eta udal
ordenantza zorrotzago betearazi beharko litzatekeela uste dute.
Haien ustez, Getxon txakur asko dago, eta neurri egokiak hartu ezean, arazo larria bihurtu daiteke.
Taldeetako batean, kalean txakur kaka zapaltzeagatik erori izanaren ondorioz makuluekin dabilen
emakume bat izan da.
Arazoa konpontzeko zenbait ideia proposatzen dira, horien artean, txakurren zentsuan ADN laginak
gehitzeko posibilitatea aipatu da halako moldez non, gorozkia aztertutakoan, animaliaren jabea
identiﬁkatzeko modua izango baita. Analisia garestiegia izango balitz, txakurraren jabeak ordaindu
beharko lukeen arau-haustearen ziozko isunarekin konpentsa liteke. Batzuk haratago doaz, eta
txakurra edukitzeagatiko kanona edo tasa ordaindu beharko litzatekeela uste dute.
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Emakume batek Burgoseko adibidea eman du, non gorozkia argidun spray batekin inguratzen duten,
oinezkoek, garbiketa-zerbitzuek eta poliziak ikus dezaten.
Txakurrak uhalarekin lotuta joatea garrantzitsua dela ere aipatu dute, zeren eta solte badoaz
arriskutsuak izan baitaitezke, bereziki adin-talderik ahulenentzat hala nola adinekoentzat eta
haurrentzat. Poliziak kontrol handiagoa egin beharko lukeela azpimarratzen da, txakurrak lotuta joan
daitezen.
Aipatu den beste arazo bat “botelloia” egiten den tokietan sortzen den zikintasuna da, Makalen
inguruan adibidez.
Garbiketa-zerbitzuari dagokionez, eta egungo zaborrontziak direla-eta, diseinu berriak egokiak ez
direla irizten zaio, erabiltzeko zailak direlako eta ez direlako higienikoak.
Hainbat taldetan, jantzietarako edukiontzien kopurua nahikoa ez dela aipatu da.
Balorazio positiboa egiten da udalerriaren epe luzerako helburua birziklatzea izatea, biltzen den
zaborraren %50 jatorrian birziklatzea alegia, baina ezarri beharreko sistemen gaineko informazio
nahikoa emateko eskatzen dute. Komenigarria izango litzateke metodo berri horiek herritarren
iritziarekin erkatzea ezarri baino lehen.

• Hobetu beharrekoak
· Udalerri osoan txakurren kaka hobeto kontrolatzea.
· Makaleta inguruan litroak kontrolatzeko neurriak jartzea.
· Arropa-edukiontzien kopurua handitzea.
· Zabor edukiontzien irisgarritasuna hobetzea.
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Parkeak / Berdeguneak / Iturriak.

• Ondorio orokorrak
Parkeak eta berdeguneak udalerriko arnasguneak dira eta, beraz, berebiziko garrantzia dute
zahartze egokiaren garapenean.
Ezinbestekotzat jotzen da berdeguneak mantentzea eta sortzea. Ez dira ulertzen zuhaitzak botatzeko
erabakiak edo lorategiak desagertzea aparkalekua egiteko, “arborizidio kriminalak” partaideetako
baten iritziz. Kontsultatu beharreko erabakiak direla uste dute.
Parte hartu duten talde guztiek adierazi dute lasai hitz egiteko tokirik ez dagoela; toki estaliak nahiz
aire zabalekoak falta dira. Algortako metroko plaza aipatzen dute, aire zabaleko gunea duen
parkearen arrakastaren etsenplu.
Batzuek adierazi dutenez, zenbait taberna eta hotel ixteak are gehiago gutxitu ditu elkartzeko tokiak
(adibidez, Maitena Hotela ixtea).
Hainbat taldetan proposatu denez, Areetako Geltokiko plaza, Xake plaza, zuhaitzak dituen parke gisa
lehengoratu beharko litzateke, gune bat zati batez estalita, urte osoan erabili ahal izateko. Plaza
horretan karpa erabilita egiten diren ekitaldiei beste kokaleku bat bilatzea proposatu da.
Elkartzeko beste toki bat Gobela errekako bazterra izango litzateke. Gune estalia sor liteke euritik
babesteko, Xake plazatik Kiroldegiraino.
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Aire zabaleko guneetan, iturri gehiago behar direla aipatu da, eta sakagailuak ondo doituta egotea:

“... sarritan ez da urik ateratzen edo mela-mela uzten zaituen ur-zurrusta irteten da”.
Leioan jarri diren eta egokitzat jotzen dituzten zenbait iturriren eredua nabarmentzen dute, beheko
aldean uraska bat dutenak txakurrek edan dezaten.
Bioparkeetako aparatuei dagokienez (aire zabaleko gimnasia aparatuak), parkeetan gehiago jartzea
gomendatzen da, eta erabiltzeko modua irakatsiko duen begirale-taldea duen zerbitzua sortzea
proposatzen da, behar bezala erabil daitezen eta benetan onuragarriak izan daitezen.

• Hobetu beharrekoak
· Xake Plazan eta Gobela ibaiaren ertzean jendea elkarrekin egoteko espazio berriak
sortzeko eta estalkia daukaten berdeguneak berreskuratzeko proposamena baloratzea.
· Iturri publikoen kopurua areagotzea, txakurrentzako ur-aska bat jarriz eta txorrota
kontrolatzeko sistema hobetuz.
· Bioparke (kalean gimnasia egiteko makinak) gehiago ipintzea eta ondo erabiltzen
irakastea.

Hondartzak.

• Ondorio orokorrak
Pribilegiotzat jotzen da bost hondartza dituen udalerri batean bizi izatea. Arrigunaga, Ereaga, Areeta,
Aizkorri eta Barinatxe. Hala ere, bi hondartzak betetzen dituzte adinekoentzako beharrezko
irisgarritasunaren gaineko beharkizunak: Ereagakoak, uretarainoko sarbidea duenak, eta
Areetakoak, hareatzarainoko sarbidea duenak.
Autoan hondartzara joateko sarbidea, oro har, zaila da mugikortasun urriko pertsonentzat, zeren eta
ezinduentzako aparkaleku gutxi baitago.

• Hobetu beharrekoak
· Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, hondartzetarako irisgarritasuna
hobetzea.
· Hondartzen zonan ezindutako pertsonek aparkatzeko plaza kopurua areagotzea.
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Eraikin publikoak.

• Ondorio orokorrak
Beti da garrantzitsua eraikinak irisgarriak izatea; eraikin publikoak direnean, berriz, ezinbestekoa
baldintza izan behar da. Horrek esan nahi du eraikin publikoek hauexek izan behar dituztela:
· Sarbide bermatua eraikineraino bertaraino.
· Gurpil-aulkira egokituriko sarbidea.
· Eskailera mekanikoak/arrapalak/igogailuak barnealdean.
· Igarobide eta sarrera zabalak, gurpil-aulkiak igarotzeko modukoak.
· Ez labaintzeko zoruak.
· Atseden-guneak.
· Seinaleztapen egokia.
· Ezinduentzako sarrera duten komunak.
Eraikin publikoetan sartzeko zailtasunik duten galdetu zioten partaideei, eta gehienek esan zuten
ezetz. Hala eta guztiz ere, mugikortasunean zailtasunak dituzten partaideek zenbait kasu zehatz
nabarmendu zituzten:
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“… funtzionarioek kalera irten behar dute paperak betetzera norbait gurpil-aulkian
dagoenean”,
“… Eiﬀel Dorrera igo ahal izan dut gurpil-aulkiarekin, baina ezin dut igo Zubi Esekira”,
“… Romoko Kultur Etxean, ate ederrak daude, baina oso astunak dira eta,
gurpil-aulkian bazoaz, laguntza behar duzu”.
Nabarmendu dutenez, denda, taberna, banku-sukurtsal, etab. irisgarri gutxi dago, oso gutxi. Lizentzia
berriak ematerakoan irisgarritasunarekin zorrotzagoak izan dadila eskatzen diote udalari, eta
laguntzak erraztu ditzala denda eta zerbitzu zaharrak birmoldatzeko, irisgarritasunaren gaineko
beharrezko baldintzak betetzeko moduan izan daitezen.

• Hobetu beharrekoak
· Espazio hauetan irisgarritasuna hobetzea:
- Gizarte Segurantzaren eraikina Areetan, Barria kalean (hiru eskailera-maila
daude).
- Posta eraikina Areetan.
- Bizkaia Zubia (ezin da gurpil-aulkiarekin igo).
- Gobelako metro geltokia (gurpil-aulkiarekin sartzea zaila da).
- Ereagako igogailua (sarbide oso zaila du gurpil-aulkientzat).
- Romoko Kultur Etxea.
- Adinekoen Udal Egoitza (metroko geltokitik egoitzara iristea).
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Ezinduentzako aparkalekuak.

• Ondorio orokorrak
Gai hori dela-eta, desadostasunak izan dira taldeen artean, are gehiago, mugikortasun urriko
pertsonen artean ere bai. Izan ere, horietako batek hauxe adierazi du:

“… oro har aparkaleku nahikoak daude, baina sarbideren bat hobetu beharko litzateke,
galtzadatik jaitsi behar baita ezinbestean“.
Mugikortasun urriko beste partaideetako batek, ordea, hauxe uste du:

“… ez dago aparkaleku nahikorik, eta gehiago kontrolatu beharko litzateke, zeren eta
batzuek txartela erabiltzen baitute ezintasunik izan barik”.
Aparkaleku horiek egun osorako aparkamendu gisa erabiltzen direla ere aipatu da, ezinduentzako
aparkaleku pribatu gisa.
Taldeetan mugikortasun arazorik ez duten partaideen iritziz, aparkaleku nahikoak daude, eta
horietako asko hutsik egoten dira beti.

Autokarabanetarako aparkalekuak.

• Ondorio orokorrak
Aparkalekuak direla-eta, adinekoentzako berebiziko garrantzirik ez duen gaia izanik ere,
autokarabanek hartu ohi dituzten aparkalekuekin dagoen arazo bat aipatu da taldeetan. Cervantes
kalean, modu iraunkorrean daude aparkatuta autokarabana asko, eta horrek arazoak dakarzkie
auzokideei.

“… beheko solairuan bizi direnek ezin dute kalea ikusi autokarabanak direla-eta”.
Inguru horretan, segurtasun-kamerak daudenez gero, toki lasaia eta egokia da horrelako ibilgailuak
aparkatzeko. Hori dela-eta, erakargarria da, eta gero eta gehiago daude. Gaia arautzeko premia
dagoela adierazi da.
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• Hobetu beharrekoak
· Cervantes kalean autokarabanak aparkatzea erregulatzea eta kontrolatzea.
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2. ARDATZA : Zirkulazioa eta garraioa.

Garraio publikoa alde ﬁsikotik eta ekonomikotik irisgarria izatea funtsezko gakoa da zahartze
aktiboan, eta udalerrian mugitzeko ahalmenaren araberakoak dira, neurri handi batean, gizartean
parte hartzeko posibilitateak, baita gizarte zerbitzuak eta osasun zerbitzuak eskuratzekoak ere.

Metroa eta autobusa.

• Ondorio orokorrak
Ikuspegi-talde guztiek uste dute Getxo ondo komunikaturiko udalerria dela, eta nahikoa irizten diote
metroak eta autobus-sareak ematen duten estaldurari.
Hobetzekoen artean, batzuek aipatu dutenez, komenigarria izango litzateke zerbitzua Getxon
emango duen autobusa jartzea.

“… mikrobus moduko bat, Barakaldon edo Leioan dagoenaren modukoa”.
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Beste partaide batek hauxe adierazi du:

“… orain dela zenbait urte bazegoen zerbitzu hori, eta kendu behar izan zen ez zelako
errentagarria, hutsik joaten zen sarritan …”.
Udan, EHUko autobusa martxan ez dagoenean, Leioarekiko komunikazioa nahikoa ez dela ere aipatu
da.
Hobetu beharreko beste arlo bat Gobelako geltokirako (kiroldegiaren aurrean) bigarren sarrera
zuzenagoa jartzea izango litzateke, Gobelaurren eta inguruetan bizi direnak errazago sar daitezen.
Partaideetako batek honako hau desabantaila dela aipatu du: autobusak, Gurutzetara joateko, orain
ez dira Romotik pasatzen (71 - 72). Gurutzetara joateko modua metroaren zerbitzuarekin bermatuta
badago ere, kontuan izan behar da adineko zenbaiti beldurgarria gertatzen zaiela garraiobide hori,
segurtasunik ez dakarkielako.

Garraio publikoaren plangintza zerbitzu berrien aurrean.

• Ondorio orokorrak
Oso gai esanguratsua izan da talde guztietan garraio zerbitzua planiﬁkatu beharra, pertsona kopuru
handia mugituko duten bi zerbitzu berritan:
· Urdulizko ospitalea.
· Antzoki berria.
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Urdulizko ospitalea:
· Beharrezkotzat jotzen dute Bizkaibusen autobusen maiztasun-tartea txikitzea ospitalea
%100ean jardunean izango denean.
· Leioa-Urdulizko ospitalea lineako zati bat Areeta-Romoko barnealdetik egitea ere proposatu da.
· Lanzadera zerbitzua jartzea Urdulizko metro geltokitik ospitalera.
· Norbaitek proposatu du bizikletak jartzea bidaia hori egin ahal izateko, distantzia ez baita oso
handia.
Antzoki berria:
· Jarduera eta publikoa mugituko dituen kultur ekipamendu berriak plangintza ona beharko du
garraio publikoa bertara joateko erabili ahal izateko.

Garraio publikoko gidariak.

• Ondorio orokorrak
Garrantzizkotzat jo da autobus gidariak sentsibilizatzea arrapala jaitsi dezaten mugikortasunean
edozein zailtasun ikustean, ez bakarrik gurpil-aulkia dagoenean bakarrik; adinekoei denbora
nahikoa eman behar zaie, lotuta egon daitezen autobusa martxan hasi baino lehen, inor ez dadin
jausi. Garrantzitsua da pertsona horiek ezagutu ditzaten eta sentsibilizatuta egon daitezen
adinekoek zahartu ahala (mugitzeko zailtasunak, oreka, ikusmena eta entzumena galtzea, etab.)
dituzten ezaugarri funtzionalen inguruan.
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Oso positibotzat jotzen dute metroko azken bagoiak duen “botoi gorria”; izan ere, horri esker,
gidariak ikusi egin dezake mugikortasun txikiko pertsona bat dagoela sartzean eta irtetean. Partaide
askok ez dakite botoi gorri hori dagoenik.

Taxi zerbitzua.

• Ondorio orokorrak
Azkenik, taxia adinekoentzat oso garraiobide egokia izan daitekeela diote, baina oso garestia da
pentsio ertainak edo txikiak dituztenentzat.

• Hobetu beharrekoak (2. ardatza. Zirkulazioa eta garraioa)
· Garraio publikoan Urdulizko ospitalera iristeko plangintza berrikustea.
· Garraio publikoan Antzoki berrira iristeko plangintza berrikustea.
· Areeta-Romoko barnealdeko autobus ibilbidea birformulatzea: Eduardo Coste,
Kale Nagusia, Negubide, Ezequiel Aguirre eta Kresaltxu.
· Gobelako geltokian sarbide berri bat sortzea baloratzea (Kiroldegiaren aurrean).
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3. ARDATZA : Etxebizitza.

Etxebizitza funtsezkoa da adinekoen segurtasunerako eta ongizaterako, eta diseinuak, kokalekuak
eta irisgarritasunak eragin handia dute haien mendekotasunik ezean, segurtasunean eta osasun
ﬁsikoan eta emozionalean.

Etxebizitzaren eskuragarritasuna.

Atal honetan, irisgarritasunaren eta eskuragarritasunaren aldetik aztertuko da etxebizitza, eta
Gizarte eta Osasun Zerbitzuei buruzko 8. ardatzerako utziko da etxean bertan zahartzearekin loturiko
aukerei eta zerbitzuei eta etxebizitzen gaineko beste aukerei (egoitzak, etxe partekatuak, pisu
babestuak, co-housing-a, etab.) buruzko gogoeta.
Ikuspegi-taldeetan parte hartu duten gehienek diote pisu bat dutela jabetzan, baina argi dute gaur
egun ezinezkoa izango litzatekeela Getxon etxebizitza erostea egungo prezioekin. Are gehiago,
alokairuak ere garestiegiak dira.

“… ez dago hilean 800 eurotik beherako alokairurik” .
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Bizkaiko pentsioen batez besteko prezioa 900 eta 1.800 euro (%34) bitartekoa dela eta emakume
gehienak 601-900 €-ko tartean daudela kontuan hartuta, adinekoek udalerrian etxebizitza erosteko
edo alokatzeko aukera bideraezina da. Horrez gain, diru-sarreren maila adinarekin aldatzen da; hala,
65-79 urtekoen taldean, 900 eta 1.200 bitartean kokatzen dira; eta 80 urtetik gorakoetan, 600 eta 900
bitartean.

Viviendas de alquiler en Alango.

Etxebizitzaren irisgarritasuna.

Ikuspegi ﬁsikotik, etxebizitzarako irisgarritasun eza da lehentasunezkotzat jotzen den arazoa.
Udalerrian oraindik igogailurik ez duen etxebizitza kopuru handia dago. Romo da (Santa Ana
ingurua), aipatu dutenez, igogailurik gabeko etxebizitzen gune handienetako bat. Are gehiago,
etxebizitza askotan, igogailua eduki arren, bestelako oztopo arkitektonikoak daudela diote hala nola
eskailera-maila handiak, pasabide estuak, bazterrak, etab.
Udalerrian igogailurik ez duten etxebizitzen zentsua egin beharra dagoela ere aipatu da,
zertarako-eta etxebizitza horretan mugikortasun arazoak dituzten pertsonen kopurua zein den jakin
ahal izateko, halako moldez non bestelako konponbideak eskaini ahal izango baitira, pertsona horiek
bizitza duina izan dezaten eta segurtasun, partaidetza eta osasunaren aldetik dituzten beharrak
bermatuta geldi daitezen.
Arrapalak jartzeko laguntzak eta atari komunitarioetako oztopo arkitektonikoak kentzeko laguntzak
sustatuko duten irisgarritasunaren gaineko politikak planteatzea komeni dela ikusi da, irisgarritasuna
beharkizun ukaezina izan dadin komunitateetan, hain zuzen auzokideetako batek arlo horretan
beharrak dituenean.
Eginiko beste proposamen bat udalak araudia egitea izan da, etxebizitza librearen eraikuntza berri
guztietan irisgarritasuna bermatzera bideratua, ez bakarrik babes oﬁzialeko etxebizitzetan.
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Zahartzea etxean bertan planiﬁkatzearekin loturiko gaiak planteatu zaizkienean, etorkizunerako
ikuspegi handirik ez dutela ikusi da arlo horretan. Etxebizitzako irisgarritasunaren gaineko
konponbideak bilatzen dituztela aitortzen dute, baina arazoa dutenean, ez lehenago.
Berrikuntzarik ugariena komunena da, hots, bainu-ontziaren ordez lurraren mailako dutxa jartzea.
Partaide gehienek adierazi dute ez dakitela laguntzarik dagoen beren etxebizitzetara egokitzeko.
Aitortu dute galduta daudela gaiari buruzko informazio egokia bilatzerakoan.

• Hobetu beharrekoak
· Etxebizitzaren arloko informazioari eta orientazioari buruzko udal bulegoa sortzea,
hain zuzen ere norberaren etxean behar bezala zahartzera bideraturiko laguntzen,
zerbitzuen eta programen gaineko informazio garrantzitsu guztiak biltzeko eta
sustatzeko.
· Adinekoen erantzukidetasunaren ideia sendotzeko ekimenak sustatzea, euren
zahartzea planeatzean, gai garrantzitsuetan (etxebizitza, mendetasuna, eta abar).
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2.2.1.
Parte-hartzea eta
gizarte-sarea
2.2.2.
Herritarren parte-hartzea
eta enplegua
2.2.3.
Begirunea eta herritarren
inklusioa

Adinekoek ez diote uzten beren komunitateentzako ekarpenak egiteari lan jarduera ekonomikoaren erretiroa hartzen dutenean, baizik eta
askok lan boluntarioa egiten jarraitzen dute
familien eta komunitateen alde.
Adina errespetatzen duen komunitateak aukerak
eskaintzen ditu adinekoek beren komunitateek
ekarpenak egiten jarrai dezaten, dela ordaindutako lanaren bidez, dela lan boluntarioaren
bidez, eurek aukeratzen dutenaren arabera.
Aisialdi, kultura, espiritu, politika, eta abarren
gaineko gizarte jardueretan edo familiako
jardueretan parte hartzeari esker, adinekoek
beren ahalmena erakutsi dezakete, errespetua
eta estimua irabazi eta laguntza eta zaintzako
erlazioak izan.
Gizarte eremuetan parte hartzeak integrazioa
sustatzen du, eta gakoa da adinekoak gizarteratzeko.
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4. ARDATZA : Parte-hartzea eta gizarte-sarea.

Gizarte harremanak garrantzitsuak dira bizitza osoan, baina are garrantzitsuagoak dira zahartzaroan.
Bizitzako aldi horretan “laguntza-sare“ sendoa eta iraunkorra behar da, ahulezia eta bakardadea
gainditu ahal izateko. Izan ere, horrelakoak maizago gertatzen dira zahartu ahala.

Gizarte laguntza eta sareak.

Partaide gehienak bat datoz hauxe esatean betiko laguntza sareen inguruan: familia, auzokideak,
tokiko merkataritza, parrokia, etab. eraldaketa handia bizi izaten ari dira gertatzen ari diren gizarte
aldaketen ondorioz. gizarte indibidualizatuagoak, sistema eta zerbitzu globalagoak, jaiotze-tasa
txikiagoak, emakumea lan-merkatuan sartzea eta bizi-itxaropen handiagoa, besteak beste.

Familia.

Familia da orain ere laguntza sarerik egonkorrena adinekoentzat, baina familian “nagusia” izatetik
askotan arreta eta zaintzaren “hartzaile” izatera igaro da, familiari laguntza “emaile” aktiboa izatera
alegia.
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Familia askok behar du adinekoak diren gurasoen diru-laguntzak (pentsioak) bizimodua aurrera
atera ahal izateko. Horrez gain, familien baitan betetzen ari diren zaintza-lan handia ere aipatu behar
da (seme-alabak eta ilobak zaintzea).

Auzokideak.

Auzokideekin dauden harremanak ere aldatu dira, eta lehenago auzokideen artean zeuden
elkartasuna eta laguntasun harreman handiak orain harreman indibidualizatuagoak bihurtu dira,
non konﬁantza eta segurtasuna ahulagoak diren.

Tokiko merkataritza.

Tokiko merkataritzari dagokionez, partaideek balorazio positiboa egiten duten Getxok tokiko
merkataritza-sare garrantzitsua duen udalerria izatearen inguruan, bereziki Romon eta Algortan.
Uste sendoa dute politikek tokiko denda txiki horiek mantentzeko eta laguntzeko apustua egingo
dutela.

Gizarte eta aisialdi jarduerak.

Ikuspegi-taldeetan parte hartu duten gehienek nabarmendu dutenez, aisialdi eta denbora libreko
jarduera ugari eskaintzen duen udalerria da.
Egunez egun egiten dituzten jarduerei buruz galdetu zaie partaideei, eta askotariko proposamenak
bildu dira. Ohikoenak: paseatzea, oinez ibiltzea, bizikletan ibiltzea, gimnasiora joatea, dantza egitea...
Ondoren, etxeko lanak datoz, enkarguak egitea, boluntarioen elkarteetan eta lanetan parte hartzea,
senideak eta ilobak zaintzea, lagunekin eta bikotekidearekin irtetea eta prestakuntza.
Partaideek adierazi dutenez, udalerrian aisialdi eta denbora libreko aukeren eskaintza zabala dago:
jaialdiak, zinema, antzerkia, kontzertuak, etab.
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Eskaintza horren osagarri, eskaintza zabala dago, adinekoen elkarteek eta zentroek eurek emana eta
askotariko jarduera motak biltzen dituena:
Ariketa ﬁsikoa (mendira joatea, paseatzea, kirola, gimnasia, etab.), turismoa (txangoak, bidaiak),
kulturakoak, prestakuntzakoak, ondo pasatzekoak eta gaitzekoak. Nagusien Etxetik (Adinekoen
Zentroa) datozen parte hartzaileetako batzuek jarduera batzuk azpimarratzen dituzte: estimulazio
kognitiboa, irakurketaren estimulazioa, eta zahartze aktiboa sustatzeko hitzaldi interesgarriak. Hala
eta guztiz ere, paradoxikoa bada ere, eta ikusi ahal izan denez, udalerrian bizi diren adinekoen
ehuneko altu batek ez du elkarte horiek eskaintzen duten jarduera-sorta zabal horren berri. Komeni
da nabarmentzea horren gaineko gogoeta egin beharra dagoela, ez jakite horren kausak zehazteko
(informazio eza, interes eza, informazio-bide desegokiak, aurreiritziak, segurtasun eza, etab.).

Alde batetik elkarteen arteko guneak sortu beharra proposatu da, koordinazioa eta elkarlana
errazteko, halako moldez non programazioak bateratu eta sinergiak baliatu ahal izango baitira
egungo eskaintza zabaltzen eta hobetzen laguntzeko. Bestetik, informazio-bideak hobetzea, halako
moldez non udalerrian bizi den edonork jakingo baitu zein jarduera eskaintzen zaion eta horietan
erraz parte hartzeko modua izango baitu.
Hobetu beharreko arlo esanguratsuenetako bat, beharbada, hauxe da, zenbait partaidek aipatua:
aisialdirako eta parte hartzeko eskaintza murriztu eta zaildu egiten da mugikortasun arazoak edo
arazo kognitiboak dituzten 85 urtetik gorako adinekoentzat. Pertsona horiek elkartzeko tokiak behar
dituzte, atsedena hartzeko eta hitz egiteko, pertsonekin egoteko gune erosoak, eta zahartze
emozional eta ﬁsiko egokia behar dute.
• Hobetu beharrekoak (4. ardatza. Parte-hartzea eta gizarte-sarea)
· Tokiko komertzio txikia mantentzea eta laguntzea, familia-babeseko sarea
laguntzen duen laguntza komunitarioko sare gisa.
· Adineko pertsonen elkarteek eskaintzen dituzten aisialdiko ekimenei buruzko
informazioa zentralizatzea edota koordinatzea bermatzea.
· Aisia eta parte hartze izaerako eskaintza bermatzea 75 urtetik gora edota
mugikortasun edota kognizio arazoak dituzten pertsonentzat.
· Koordinaziorako elkarte arteko espazioak sustatzea.
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5. ARDATZA : Herritarren parte-hartzea eta enplegua.

Asociacionismo.

Elkarteei dagokienez, agerian gelditu da Getxok askotariko elkarteen mugimendu zabala duela.
Elkarte-sorta zabal horretako pertsona ugarik hartu dute parte ikuspegi-taldeetan. Besteak beste,
honako elkarte hauek hartu dute parte: ADANE, GIZATIAR, BERDINTASUNA, SAREKIDE, HELDUAK,
MUGABARIK, URTE ALAIAK, IBAR NAGUSIEN ETXEA, FEKOOR, etab. Elkarte horietan egiten ari den lan
zabala erakutsi dute; izan ere, honako erronka hau dute, elkarteetako zuzendari baten hitzetan:

“… gizartean parte hartzea, parte hartzeko ilusioa eta interesa piztea…”.
Udalerriko 60 urtetik gorako pertsona guztien (23.789) %25 gutxi gorabehera adinekoen elkarte
bateko kide da, baina oraindik oso altua da horrelako zentroetara joaten ez diren adineko pertsonen
portzentajea.
60 urtetik gorakoen proﬁlak ere aldatzen ari dira gizartean duten parte-hartze aktiboari
dagokionez. 60 eta 75 urte bitarteko adinekoak, gaur egun, ez dira adinekoen zentroetara joaten, eta
toki horietara doazenak, gehienbat, “jardueren kontsumitzaileak” diren aldetik joaten dira, betiere
elkartean parte hartzeak, zuzentzeak eta kudeatzeak dakartzaten erantzukizunetan parte hartu
barik.
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Parte hartzaileetako batzuek horrelako elkarteetan parte ez hartzeko arrazoiak azaldu dituzte:
- Horrelako zentroak badirela ez jakitea.
- Ez dute gustuko “soilik adinekoentzat” izatea.
- Adinekoen zentroetako ohiko erabiltzaileak baino gazteagoak direla uste dute.
- Bestelako elkarteak nahiago dituzte, zaletasunekin, boluntarioekin, eta abarrekin lotuagoak
direnak.
- Aldarrikapenak egiteko helburuekin lotzen dituzte.
Elkartegintzak berak jarri ditu mahai gainean egunez egun aurkitzen dituen zenbait zailtasuna hala
nola zuzendaritza batzak ez berritzea, edo horrelako zentroetara joateko lehen urratsa ematea kosta
egiten zaien pertsona berriengan iristeko gai izatea.

Prestakuntza / Gaikuntza.

Partaideetako batek, EHUko Esperientzia Gelako ikasleak, balorazio ona egin du ekimenaren
inguruan, goi-mailako ikasketak egiteko aukera ematen baitzaie adinekoei. EHUrekin sinaturiko
hitzarmen horrek adinekoen aldetik harrera bikaina duen ekimena da, eta plazarik gabe gelditzen
diren eskaera asko daude. Horrez gain, ikasleen ia %25 Getxoko egoiliarrak dira eta, beraz, oso
zentzuzkoa izan liteke udalaren eta EHUren arteko akordioa sustatzea, gela bat (50 lagunekoa gutxi
gorabehera) udalerrian kokatzeko.

Enplegua.

Lanerako aukerak izatea garrantzizkoa den galdetu zaienean, gehienek adierazi dute ez dela
lehentasunezkoa edo garrantzitsua, betiere enplegurako aukera malguak eta erretiroko adina bete
ondoren ordaindutako lanean jarraitu nahi duten adinekoentzako egokiak. Enplegua gehiago gazteei
zuzentzea nahiago dute, eta haien jarduerak boluntario-lanetara bideratzea.

Boluntarioak.

Ikuspegi-taldeetan, GKEetan boluntario lana egiten duten pertsonek hartu dute parte, Gurutze
Gorrian, Cáritasen, etab. Behartsuenekin egiten dute lan, etorkinekin, elikagaien bankuekin,
berdintasuna eta inklusioa lortzeko ekintzak egiten dituzte, etab.
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Partaideen taldeetan atera den beste gaietako bat “adinekoen talentua” aprobetxatu beharra izan da.
Adinekoek bizitzan, arlo profesionalean nahiz bizitzako esperientzian, eskuratu duten jakintza
baliatzeko ekimenak falta dira, hain zuzen jakintza hori gizarteari itzultzeko eta gizartean garatu
dadin. Adibidez, mentoring ekimenak bultzatzea proposatzen dute, laneko belaunaldien arteko
erreleboan laguntzeko.

Zahartzea, aukera-gunea.

Aukera ugari ematen ditu biztanleriaren bizialdia luzeagoa izateak garapen ekonomikoari begira:
domotika eta robotika teknologiarik aurreratuenak, laguntza produkturik errazenak, telelaguntzaren
eta zerbitzu pertsonalaren garapena, dela etxean bertan, dela beste ostatu edo egoitza mota
batzuetan.
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Azken ﬁnean, zeharkako garapenerako aukera baten aurrean gaude, industriaren, merkatuaren eta
enpleguaren sektore askori eragiten diena. Adinekoak kontsumitzaileak ere badira, eta alde
horretatik, aukera handia antzematen da zahartze-prozesuan dauden pertsonen taldean, hainbat
arlotan:
Diseinua, moda, kosmetika produktuak, turismoa, aisialdia, hezkuntza, ariketa egiteko gune
osasuntsuak, etab. Gainera, inoiz laguntza behar dutenean eskatuko dituzten produktuak eta
zerbitzuak. Hori guztia lagungarria izan daiteke adinekoen errealitatearen gaineko ikuspegi askoz
positiboagoa eta errealitate horri lotuagoa zabaltzeko; izan ere, herrialde garatu guztietan bultzatzen
ari den merkatu “gris” handi horren balizko kontsumitzaileak dira, betiere zahartzeak garapen
ekonomikorako eta enplegurako ahalmen handia dakarrela uste delako.
Taldeetan parte hartu duten adinekoei “silver economy” kontzeptuaren gainean dagoen ikuspegiari
buruz galdetu zaienean ikusi denez, adinekoak eurak ez daude jabetuta sortzen duten “botere gris”
horretaz, eta zenbait negozio-ideia baino ez dituzte aipatu, hala nola:
· Motordun aulkien alokairua gune estrategikoetan.
· Itsasoetako bidaietatik iristen diren adinekoentzako berariazko programak.
· Tai-chia hondartzan.
· Liburutegi zerbitzua hondartzetan.

• Hobetu beharrekoak (5. ardatza. Herritarren parte-hartzea eta enplegua)
· Adinekoen elkarteetan parte hartzen duten pertsonen proﬁla aztertzea, jardueren
eskaintza adinaren, generoaren edo autonomiaren arabera egokitzeko eta
horrela baliabideen eta ekipamenduen irisgarritasuna optimizatzeko.
· Adinekoen elkarteek euren jarduerak hedatzeko gaitasun handiagoa izan
dezatela sustatzea.
· Koordinazioko eta lankidetzako elkarte arteko espazioak sortzea.
· “Nagusien talentua” aprobetxatzea mentoring ekimenetarako, enpleguan
belaunaldi txandaketa lortzeko eta abar.
· Biztanleria zahartzeak ekar dezakeen garapen ekonomikoa bistaratzea: “silver
economy” edo “botere grisa”.
· Getxon UPV-EHUren Esperientziaren Aretoa sortzeko aukera baloratzea.
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6. ARDATZA : Begirunea eta herritarren inklusioa.

Begirunea eta gizarteratzea.
Talde fokalen barruan, beren udalerrian gizarteratuta daudela sentitzen duten partaideak izan dira,
eta balorazio ona egiten dute belaunaldien arteko jardueretan duten parte-hartzeaz. Eskertu egin
dute, gainera, Getxo Lagunkoia moduko bideak eta aukerak eskaintzeagatik, non udalerriaren
eraikuntzan eta garapenean pate-hartze aktiboa izateko aukera ematen zaien. Ikuspegi hori bereziki
partekatua da adinekoen artean gazteenak direnen aldetik (60-75 urtekoak).
Bestalde, 75 urte eta gehiago dituztenen irudiaz ari garenean, haien gizarteratzea ahultzen hasten
dela uste da, eta askotan erabakiak hartzeko arduretatik aparte uzten dira, horretarako gai ez
direlakoan.
Adinekoen etiketa sozial eta estereotipatuaren emaitza dela uste dute. Adinekoak zaharkituak direla,
ahulak, gaixoak, haserrekorrak, bakartiak, inoren mendekoak, ahanzkorrak, motelak, burugogorrak
eta tristeak; traba egin dutela.
Partaideetako batek adierazi du, oro har, adinekoak “zaintzearen” balioa galdu dela familietan; izan
ere, adinekoak ez dira lehentasuna:

“…traba dira, ia ez dira ezertarako aintzat hartzen; zintzotasuna, begirunea,
apaltasuna, sentsibilitatea, errukia, borondatea, pazientzia, tolerantzia eta antzeko
balioetan hezi beharra dago berriz ere. Adinekoa esperientzia eta jakituria handiko
pertsonatzat hartu beharra dago berriz ere. Adinekoak gizarteratzeko kultura sortzea“.
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• Hobetu beharrekoak
· Balioetako heziketa indartu beharra.
· Adinekoen irudia esperientziarekin eta jakituriarekin lotuta egotea berriro
ere, lehen izaten zen moduan.
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2.3.1.
Gizarte eta osasun
zerbitzuak
2.3.2.
Profesionalen taldearen
gogoetak

Osasun eta gizarte laguntzako zerbitzuak funtsezkoak dira adinekoek gizartean duten independentziari eutsi diezaioten. Zaintzarekin nahikoarekin eta kalitatezko zaintza egokia eta eskuragarria
izatearekin dute zerikusia adinekoek, zaintzaileek
eta zerbitzu-hornitzaileek aipatzen dituzten kezketako askok.
Era berean, doako osasun sistema izatea oso onuragarria da adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko.

Ardatz hau garatzeko, 2 ezaugarri metodologiko berri erabili dira, aurreko ardatzetatik ezberdinak
direnak:
· Batetik, komenigarritzat jo da udalak eskaintzen dituen gizarte zerbitzuetako bakoitzaren
deskribapen laburra egitea, terminologiak argitu eta bateratzeko helburuarekin.
Foku-taldeen garapenean bertan, argipen hauek egin behar izan dira, parte hartzaileen
artean ezagutza eza izugarria delako.
· Beste alde batetik, foku-talde berezi bat sortzea egokitzat jo da, gizarte zerbitzuetako udal
teknikariekin eta udalerrian eskaintzen diren gizarte zerbitzuen hornikuntza-erakundeen
arduradunekin.
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8. ARDATZA : Gizarte eta osasun zerbitzuak.

Adinekoei autonomia eta gizarte ongizatea edota integrazioa hobetzen laguntzeko
profesional-taldearen laguntza behar duen Getxoko edozein auzokiderentzat, lehenbiziko atea
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema da, hots, oinarrizko gizarte zerbitzuak deritzenak.
Getxok hiru egoitza ditu, hauexetan kokatuak:
· Algorta-Neguriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzua.
· Romo-Areetako Oinarrizko Gizarte Zerbitzua.
· Getxo-Andra Mariko Oinarrizko Gizarte Zerbitzua.
Taldeetan parte hartu dutenei galdetu diegu zerbitzu horiek ezagutzen dituzten ala ez. Eta oso
irudipen desberdinak ageri dira haien artean. Oro har, zerbitzuok oso eraginkorrak diren uste dute
(partaide asko ez dira inoiz bertara joan), baina, hala ere, batzuek uste dute gizarte laguntzaileekin
dauden itxaronzerrendak luzeegiak direla. Zenbait kasutan, 2-3 hilabetekoak dira, baina
ikuspegi-taldeetan ere parte hartu duten gizarte zerbitzuetako udal arduradunek 15-20 eguneko
epea zehaztu dute1.

1

Bederatzigarren foku-taldean parte hartu duten udal arduradunek zehaztu dute itxarote epea 15 eta 20 egun
artekoa dela.
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Zerbitzuei buruzko informazioa.

Partaide guztiak bat datoz esatean herritarrek ez dutela informaziorik udalaren gizarte zerbitzuei,
prestazioei eta bizi-kalitatea hobetzeko adinekoei eskaintzen ari zaien laguntzari buruz.
Horrexegatik, hobetu beharreko arloa da hori argi eta garbi. Hala, udalerrian eskatzen diren gizarte
zerbitzuen berri izango dute Getxoko adinekoek, informazio-adierazle argiak bide eta kanal
egokietan, horien erabilera hobetze aldera.
Nabarmendu denez, zenbait zerbitzu lagungarriak dira etxean laguntzeko nahiz egoera ahulak,
babes eza, bakardadea, etab. detektatzeko eta horietan laguntzeko: kea detektatzeko zerbitzua edo
etxez etxeko zerbitzua.

Telelaguntza zerbitzua.

Zerbitzu honek segurtasuna eta berehalako laguntza ematen dizkie ezgaitasun maila handia edo
osasun arriskua duten eta bakarrik dauden pertsonei eta familiei. Egoera hori dela-eta, zail egiten
zaie, edo ezinezkoa, larrialdietako telefono zenbakia markatzea. Gailu berezia da: deia eginaraz
dezake larrialdia dagoenean edo ezohiko egoera gertatzen denean. Oso eskuragarri dagoen
sakagailua du, toki ﬁnko batean jar daitekeena edo aldean eraman daitekeena, lepoan edo
poltsikoan, sakagailu gisa. SOS-DEIAK zerbitzuak hartzen du eginiko deia, eta eskaria jasotakoan,
pertsonarekin edo sortutako arazoa konpondu dezakeen zerbitzuarekin jartzen da harremanetan
(pertsonal medikoa, anbulantzia, gizarte langilea, familia, etxeko laguntzailea, zerbitzua eskatzen
duen pertsona).
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Getxoko adinekoek gehien ezagutzen duten eta onartuen dituzten zerbitzuetako bat da. Zerbitzuaren
erabiltzailearen proﬁla, oro har, bakarrik bizi den 80 urtetik gorako emakumea da. Zerbitzu honek
EAEn duen batez bestekoa adinekoen %10 da, eta Getxon, berriz, %7,7an dago, batez bestekotik
pixka bat beherago. Ikuspegi-taldeetan parte hartu duten eta zerbitzuotan adituak diren pertsonek
ehuneko txikiago horren arrazoiak aipatu dituzte, besteak beste, udalerrian bakarrik bizi diren
pertsona gutxiago egotea.

Kea detektatzeko zerbitzua.

Soinudun alarma zerbitzua da, hain zuzen sutea dagoenean bizkorrago jarduteko helburua duena.
Oso lotuta dago aurreko telelaguntza zerbitzuarekin: oso balorazio ona egin dute zerbitzuari buruz
diagnostikoan parte hartu dutenek. Haien ustez, oso ona izango litzateke estaldura handitzea, adina
jaitsita, 80 urtetik gorakoek zerbitzua eskuratzeko modua izan dezaten, ez soilik 85 urtetik gorakoek.
Izan ere, 85 urtetik gorakoei eskaintzen zaie zerbitzua gaur egun.
Diagnostikoan parte hartu duen eta zerbitzuko arduraduna den pertsona batek ildo horretan uste
du, EAEko beste udalerriekin alderatuta, honelaxe daudela adinekoak Getxon:

“… bereziki mimatuak. 85 urtetik aurrera ez da beharrezkoa gizarte zerbitzuak
agertzea, zeren eta udala bera joaten baita haien etxeetara beharrak zein diren
ikusteko”.

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua.

Zerbitzu integrala da, arreta pertsonalean eta etxeko lanak egitean zailtasunak dituzten
pertsonengana edota familiengana bideratuta. Hartara, etxeko laguntzaileek hartzen dute parte
etxeetan bertan, beren ohiko ingurunean jarraitzea eta integratzea errazteko eta autonomia
pertsonala mugatua konpentsatzeko.
Diagnostikoan parte hartu duten zerbitzu honetako arduradunek diote oso handia dela
zerbitzuarekin dagoen asebetetasun-maila, ez dagoela itxaronzerrendarik, eta erabiltzaileek jasotako
eskaririk ohikoena zerbitzua ordu gehiagotan eman ahal izatea da. Prestazioen eta zerbitzuen
zorroan, bateragarria da Eguneko Zentroarekin eta mendetasunean bizi diren senideen
zaintzaileentzako prestazioekin.
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Taldeetan parte hartu duten adinekoak nahiz parte hartu duten gizarte zerbitzatuetako arduradunak
bat datoz nabarmentzean garrantzizkoak direla Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (EELZ) modukoak,
bakarrik bizi diren pertsonak identiﬁkatu ahal izateko. Detektatzeko modu zuzena da, baina beste
aukera bat bilatu beharko litzatekeela zehaztu dute, detekzio hori zuzenago egiteko programa
berriak. Ildo horretan, “Begirada aktiboa” programa aipatu da, non gizarte eragileak (boluntarioak,
auzokideak, etab.) giza “antenak” baitira bakarrik bizi diren edo gizarte laguntza behar duten
pertsonen gaineko abisuak bildu ahal izateko.

Laguntasun zerbitzua.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren berezko eta egiazko prestazioa da. Hori dela bide, gizarte
laguntzailearen eta beste profesional batzuen laguntza eta laguntza-erlazioa izateko modua dago,
hain zuzen ere egoera erkatu, erabakiak hartzen lagundu, aldaketak indartu eta oinarrizko
gaitasunak eskuratzen edo garatzen laguntzea ahalbidetzeko, beren bizitza-proiektua autonomiaz
egiteko modua izan dezaten.
Diagnostikoan parte hartu dutenen ustez, adinekoak medikuarenagana laguntzeko zerbitzua
beharrezkoa eta oso ona da, baina aisialdi eta denbora libreko jardueretara laguntzeko erabiltzea ere
proposatzen dute.

Zaintzan atseden hartzeko zerbitzua.

Zaintzan atseden hartzea Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren aldagaia da, mendetasun arriskuan
edo egoera horretan dagoen pertsonarekin edo hainbat pertsonarekin bizi diren zaintzaile
nagusiarengana bideratua. Zaintzaileak beretzako denbora izateko aukera eskaintzen du.
Zerbitzu honen erabiltzaileetako batek oso ona dela deritzo, eta profesionalek bikaintzat jo dute,
baina estaldura txikia da. Beste udalerri batzuetan urtean ordu gehiagoko estaldura dagoela aipatu
da, Santurtzin adibidez.
Zerbitzua hobetzeko arlo bat proposatu da. Gaur egun, “atsedena hartzea” mendetasunean bizi den
pertsona zentro batera aldatzean datza (eguneko zentroa / Egoitza), zaintzaileari atsedena hartzeko
zenbait ordu emateko. Hobetzeko proposamenaren arabera, mendetasunean bizi den pertsona ez
litzateke tokiz aldatu behar izango, baizik eta etxean bertan bermatzea arreta2 .

2

Getxoko Udalak eskaintzen duen atseden-zerbitzua etxean bertan ematen da. Baliteke parte hartzaileak beste
zerbitzu bat aipatu nahi izatea.
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Egoitzak.
Adineko gehienek nahiago izaten dute gaur egun ere beren etxean zahartzea egoitzara joatea baino.
Hala ere, errealitatean, pertsona mendetasunean denean, aukera urriak ematen dira norberaren
etxean mantendu ahal izateko.
Egungo egoitza eredua, oro har, ez da jendearen gustukoa, eta hirigunean kokaturiko egoitzen
eredurako bilakaera proposatzen dute, zerbitzu malguagoak eta pertsonalizatuagoak izanik, non
pertsonak mendetasun mailaren arabera banatuko diren.
Orain dela gutxira arte, laguntzako prestazioa izan da ereduaren ardatza, baina gaur egun uste da
egoitzek beren zerbitzuak gizarte-kulturako jarduerekin osatuko beharko lituzketela, edo
lan-terapiekin edo beste baliabide berritzaile batzuekin.
Ikusi ahal izan denez, pertsonak gero eta egoera txarragoan iristen dira egoitzetara. Horren kausak
bilatzerako orduan, gehienbat arrazoi ekonomikoak aipatzen dira, zeren eta egoitzetako plaza
pribatuak ez baitira oso eskuragarriak familien ekonomia askorentzat.
Ikuspegi-taldeetan, udal egoitzan bizi diren batzuek hartu dute parte, eta oso balorazio ona egin dute.

“… bikaina da”.
Bestalde, partaideetako batek udalerrian egoitzako plaza pribaturik ez dagoela azpimarratu zuen.
Zentroan sartu behar izan zuen larrialdi batengatik, eta bost egoitza pribatuak beteta egon ziren.
Udal egoitzan plaza libreak daude, baina ez dakigu zergatik ez zitzaizkion eskaini.
Eztabaidan, udalerrian egoitzetako plazak behar izatearen gaineko aurreikuspenen bat dagoen
galdetu ondoren, larrialdiak aurreikustea komeni dela aipatu da, hain zuzen ere egoera ahulean
dauden adinekoek ez ditzaten jasan administrazioen arteko koordinazio eskasaren edo
zerbitzu-zorro berriaren doikuntzen ondorioak,

“garrantzitsuena pertsonak izan behar du…”.

• Hobetu beharrekoak
· Adineko pertsonen udal egoitzan:
- Egoitzara joateko metroko irteerako irisgarritasuna.
- Ordenagailu gehiago (bakarra dago).
- Eurak bakarrik moldatzen direnak kexatu egiten dira langile falta dagoelako.
Izan ere, mendetasunean bizi direnak lehenesten dira, eta haiek laguntza barik
geratzen dira.
- Animazio soziokulturaleko lana indartzea, oso garrantzizkoa dela irizten baitiote.
- Arreta ereduetan berrikuntzak sartzea, norbanakoa ardatz hartuta.
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Zahartzearen inguruko aukerak etxean bertan (pisu babestuak, Co-housing-a, etab.).
Arestian esan denez, adineko gehienek nahiago izaten dute etxean zahartu. Egoitzen eredua ez da
oraindik gustukoa, eta zahartu ahala bizitzeko behar den tokirako aukera erakargarririk edota
eskuragarririk ez dagoela nabarmendu dute.
Hainbat partaidek zenbait aukeraren alde egiten dute, “pisu babestuak”3 deritzenen alde esaterako,
non bakoitzak bere pribatutasunari eutsi ahal izango dion, baina, aldi berean, partekaturiko zenbait
zerbitzu osagarri dituzte, betiere udal administrazioaren babespean.
Udal etxabeak erabiltzeko aukera proposatzen da, adinekoentzako etxebizitza aukerak eskaintzeko,
etxebizitza eskuragarriak, irisgarriak, haien segurtasuna bermatzeko modukoak.
Behin eta berriro aipatu da adinekoentzako etxebizitzako kolaborazio-eredu berrietan (co-housing-a)
ikertu beharra dagoela. Adineko gehienek entzun dituzte etxebizitza partekatuko esperientziak,
baina azaleko informazioa da, sakonago aztertu daitekeena.
Oro har, adinekoek eurek zahartzeko moduaren inguruko aurreikuspenik egiten ez dutela gelditu da
agerian. Oso gutxik egiten dute euren bizitza antolatzeko moduaren gaineko plangintzarik baldin eta,
bat-batean, mendetasun ﬁsikoa edo kognitiboa agertzen bazaie.

“… arazoa gainean dugunean baino ez gara kezkatzen…”.

3

Argitu denez, gaur egun udalak 46 apartamentu babestu ditu (Zabala, López Oses); oso ondo funtzionatzen
dute, baina ez dira nahikoak egungo eskarirako. Txandaketa oso motela da, bizi-itxaropenak gora egin
duelako. Gainera, udal araudi baten bidez dago araututa pisu horietan sartzea.
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Profesionalen taldearen GOGOETAK.

Gizarte eta Osasun Zerbitzuen ardatz hau osatzeko, zahartze aktiborako zerbitzuetako
profesionalek eraturiko ikuspegi-taldea ere osatu da, zerbitzu publikoak edo pribatuak, edo gizarte
ekimenekoak, hala nola:
· A TIEMPO (Kea detektatzea).
· URGATZI (etxeko laguntza).
· OSATEK BETION (telelaguntza).
· GURUTZE GORRIA.
· CÁRITAS.
· UDAL EGOITZA.
· UDALAREN GIZARTE ZERBITZUAK.
Talde honetatik ateratako ondorioak:
a) Bereziki gizarte zerbitzuak direla-eta, baina oro har zahartzeari dagokionez, hona hemen
agerian gelditu den lehenbiziko kontua: diagnostiko osoan, plangintza garatu beharra dagoela
adinekoen aniztasunari erantzuna emateko, betiere pertsonak ardatz hartuta. Ondorio horiek
ikusita, askotariko zahartze erak ere oinarri hartuta planiﬁkatu behar dugu lana. Aldagai ugari
erabili behar dira (sexua, adina, aniztasun funtzionala, aldagai sozioekonomikoak, kulturalak,
prestakuntzakoak, jatorria, bizitokia, egoera zibila, seme-alabak, egoitza eredua, etab.).
b) Itxaronzerrendak hobetzea eta laburtzea Gizarte Zerbitzuetan, eta aurrera egitea pertsona
guztien behar guztiak beteko dituen arreta pertsonalizaturako ereduetan, ez bakarrik laguntzako
beharrak.
c) Zahartze-prozesua ikuspegi zeharkakoagoekin lantzea, zerbitzuak eta programak eraginkorragoak izan daitezen.
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d) Aurrerapen teknologikoak aprobetxatu eta “pertsona” ardatz hartzea.
Ez pentsatu horrenbeste baliabidean, eta helburua betetzera bideratu gehienbat.
e) Berrikuntzak ezartzea zerbitzu osagarrietan, adinekoen segurtasuna eta erosotasuna
bermatzeko.
f) Gizarte Zerbitzuen irudia eta komunikazioa berriz planteatu beharra. Gizarte Zerbitzuak toki
erakargarrietan kokatu behar dira, gizarte mugimenduaren eta herritarren partaidetzaren
eragileak direnak. Zerbitzu horiek bazterketarekin eta ongintzarekin lotzen dituzten
estereotipoak desagerrarazi behar dira.
Eskaintza jakinarazteko moduak eskuragarria izan behar du adinekoentzat, errazak egiten
zaizkien bideak erabiliz hala nola hizkera erraza, prozedura argiak eta adinekoen aniztasunerako
egokituak (ikusi 7. atala: Komunikazioa eta Informazioa).
g) Boluntarioen erakundeak egiten ari diren lana ezagutarazi beharra hala nola GURUTZE
GORRIA, CÁRITAS, eta beste batzuk.
h) Azkenik, topaguneak sorrarazi behar dira, zahartze egokia lortzeko programen eta zerbitzuen
eskaintzan parte hartzen ari diren eragileen arteko KOORDINAZIOA lantzeko, topagune
publikoak nahiz pribatuak, baita zerbitzuon arteko loturak eta sinergiak ezarri ahal izatea ere.
Hala, bikoiztasunak eta hutsuneak edo estaldurarik gabeko eremuak saihestuko dira.
Bukatzeko, eta ikuspegi erraza erabiliz, erraza baina nolabait zahartze-prozesuak dakarren
konplexutasuna ulertzeko lagungarria, hitz egiten eta planiﬁkatzen hastea proposatzen da, bi
estrategia bereizi oinarri hartuta:
A) Estrategia horretan, adin-taldeak edo aldiak bereizten dira.
1. aldia (60 - 75 urte, 80 urtera arte luza liteke).
Oro har, adinekoak direla esan daiteke. Osasunaren eta bizi-baldintzen arloko aurrerapenei
esker, oro har osasun egoera ona dute gaur egun.
Zahartzearen lehenengo seinaleak agertzen hasi dira, baina baliabide orokorrak erabiliz,
eutsi egin dakioke autonomia nahikoari; mendetasun maila txikiak hasten dira azaltzen.
2. aldia (75/80 urtetik aurrera).
Aldi honetan, osasun egoera okerragoak hasten dira agertzen, ﬁsikoak nahiz kognitiboak, eta
85 urtetik aurrera areagotu egiten dira autonomia mugatzen duten egoerak. Mendetasun
mailarik handienetara iristen dira egoera horiek.
B) Baliabideak aniztasun funtzionalaren arabera banatzen dituen estrategia.
· 60 urtetik gorako adineko autonomoak.
· Autonomia galera txikiarekin bizi diren 60 urtetik gorako adinekoak.
· Mendetasun maila handia duten pertsonak.
Bi estrategiotan, politika bereiziak behar dira, zerbitzuak gero eta gehiago beharrekin zentratu
eta hobetzeko modua izan dadin.
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2.4.1.
Komunikazioa eta
informazioa
2.4.2.
Genero-ikuspegia

Hondako ardatz honetan, egungo komunikazio
eta informazio bideak eta moduak aztertu dira,
baita adinekoek zelan erabiltzen eta ezagutzen
dituzten ere. Formatuak adinekoen ezaugarrietarako irisgarriak diren ala ez aztertzen dira.
Gailu digitalen erabileran dagoen aldea eta
horrek adinekoengan dituen ondorioei buruzko
gogoeta sartu da.
Azkenik, euskararen jakintzari eta erabilerari
buruzko aipamena sartu da.
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7. ARDATZA : Komunikazioa eta informazioa.

Hona hemen zahartze aktiboan berebiziko garrantzia hartzen duten baldintzetako bat: udalerriak
eskaintzen dituen programen, zerbitzuen eta aukeren gaineko informazioa egokia izatea adinekoek,
bai gizarte eta osasun zerbitzuaren arlokoa, bai etxebizitzaren, aisialdiaren, hirigintzaren,
zirkulazioaren, garraioaren, berdintasunaren, eta abarren gainekoa.
Horiek badirela jakitun egotea da zerbitzuok eskuratzeko eta erabiltzeko funtsezko premisa.
Udalerrian dauden komunikazio eta informazio bide eta moduak aztertu dira ikuspegi-taldeetan, eta
azterketa horrek agerian utzi duenez, hobetu beharreko zenbait arlo daude eremu horretan, zeren
eta, esandakoaren arabera, informazioa ez baita nahikoa edo, osterantzean, informazio hori
helarazteko bideak ez baitzaizkie lotzen adinekoen beharrei eta ezaugarriei.

Informazio bideak.

Adineko partaideek onartu dutenez, kontua ez da informaziorik ez dagoela, baizik eta erabiltzen
diren bideak ez direla nahikoak edo komenigarriak. Adinekoek ez dituzte askotan erabiltzen
teknologia berriak; konpondu gabe dagoen arazoa da oraindik. Horregatik, ez da eraginkorra
zahartze-prozesuan garrantzitsuak diren zerbitzuak web euskarrietan, aplikazioetan, gizarte
sareetan, etab. ezagutaraztea.
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Taldeetan zenbait proposamen egin dira:
· Doako egunkariak postontzietan banatzea, etxeetara iritsi daitezen. Balorazio ona egiten dute
GetxoBerriri buruz, informazio bidearen aldetik, baina zenbait hobekuntza proposatu dituzte:
- Maketazioa pixka bat desordenatua egiten zaie eta galdu egiten dira.
- Talde politikoarentzako publizitate gehiegi ez jartzea.
- Zenbait partaide kexatu egin dira iristen ez zaiela eta.
· Irratia: oso hedabide eskuragarria da adineko gehienentzat eta, horregatik, zahartuz doazen
pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko eskaintzen diren zerbitzuak ezagutarazteko
zabalkunde-bide bikaina izan daiteke.
· Telebista: hedabide “garestia” dela onartu arren, adineko askorengana iristen den hedabidea
da. Informazioa emateaz gain, entretenitzekoa izan daiteke.
· Hitzaldiak adinekoen zentroetan, kultura etxeetan, elkarteetan, etab.
· Gutun pertsonalizatuak.
· Telefono abisuak.
· Zerbitzuak erabiltzea, esaterako, telelaguntza, etxez etxeko laguntza, kea detektatzea, etab.,
bestelako argibide garrantzitsuak sartzeko.
· Farmaziak.
· Osasun etxeak (ospitaleak, klinikak, anbulatorioak…).
· Udal Bandoa berreskuratzea.

Informazioa koordinatu beharra.

Informazio gehiago gehitu beharrean, egungo informazioa koordinatu behar da, informazioa
eskuratzeko lana errazteko. Informazioa bateratzea, “leihatila bakar” gisa, hauexei buruzkoa:
· Etxebizitza eta zahartzea.
· Aisialdirako eta denbora librerako jarduerak.
· Gizarte zerbitzuak (herri administrazio guztien eskaintzak koordinatzea).
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Informazio egokitua.

Zahartzeak dakartzan ezaugarrietara egokitu beharra dago informazioa, hala nola ikusmenera,
entzuteko zailtasunetara edo zailtasun kognitiboetara. Horregatik, hauexek dituzten formatuak
proposatzen dira:
· Letra handia eta irakurtzeko modukoa.
· Hizkera erraza eta ulerterraza.
· Informazio garrantzitsuena azpimarratzea.

Teknologia berriak.

Alde batetik adinekoek diote teknologia berriak komunikatzeko dugun era aldarazten ari direla, baina
haiek azaltzen dutenez, nahiago dituzte harreman pertsonalak oraindik ere (familiarekin egotea,
lagunekin egotea, auzokideekin, osasuneko profesionalekin eta gizarte zerbitzuekin, etab.).
Arestian aipatu denez, zahartzea hain da askotarikoa, non komunikatzeko modu bereziak behar
baitira:

“… ez da gauza bera informazioa 60 urteko pertsonari ematea edo 90 urteko bati, ezta
autonomia osoa duenari eta aniztasun kognitiboa duen beste bati ere…”.
Garrantzizkoa da adinekoak teknologia berrietan trebatzea, baina jabetuta egon behar dugu oraindik
gehienentzat tresna hauek “etsaia” direla.
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Udalaren informazio-panelak kalean.

Balorazio ona egiten da informazioa emateko baliabide horren inguruan, baina komenigarria izango
litzateke informazio gehiago eta askotarikoa duten panel gehiago sartzea. Horien kokalekua ondo
aztertzea da proposatu den beste ezaugarri bat.

Euskara.

Zenbait partaidek egin duten eskari nagusietako bat euskaraz berba egiteko aukerak eskaintzea izan
da. Gizartean euskaraz hitz egiteko eremuak sortu behar dira.
Gizarte elebidunean, zaila da hizkuntza egokitzea pertsona guztiek nahiago duten hizkuntzan hitz
egiteko aukera izan dezaten. Oro har, gune elebidunak dira, baina gaztelaniari uzten zaio tokia
euskararen kalterako. Partaideetako batek proposatu du interesgarria izango litzatekeela Getxoko
adinekoen "argazkia" aztertzea hizkuntzaren aldetik.
Udalerrian ikusi denez, gero eta gehiago erabiltzen da euskara orain, baina euskarazko zerbitzuetako
eta programetako jarduerak eta aukerak planteatu beharra aipatu da berriz ere. Esperientzia
zehatzen bat aipatu da, Irakurleen Txokoa proiektua adibidez.
Beste behin, badirudi egiten ari diren jarduerei buruzko informazioa falta dela, hain zuzen ere
hizkuntza erabiltzeko aukera horiek eskaintzeko, Berbalaguna ekimena esate baterako.

• Hobetu beharrekoak (7. ardatza. Komunikazioa eta informazioa)
· Adineko pertsonentzat hurbilak eta eskuragarriak diren informazio-bideak
eskaintzea: doako egunkariak, irratia, telebista, hitzaldiak elkarteetan, telefono
bidezko oharrak eta abar.
· Adineko pertsonentzat interesgarria izan daitekeen informazioa koordinatzea
eta taldekatzea (gizarte zerbitzuak, etxebizitza eta abar).
· Zahartzeak dakartzan beharrizanei egokitzea informazioa (hala nola, ikusmena,
entzumena edo ulermena galtzeari).
· Adineko pertsonak tresna teknologikoen erabileran prestatzea.
· Kalean informazio-panel gehiago jartzea.
· Adineko pertsonentzako jarduera eta espazioetan euskararen erabilera mesedetzea.
· Getxoberriren maketazioa hobetzea, argiagoa eta irakurterrazagoa izan dadin.
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Genero-ikuspegia.

Gure ikuspegi-taldeetan 74 adinekok hartu dute parte, eta horietatik 36 emakumeak izan dira eta 38
gizonak. Metodologiaren aldetik, soilik emakumez osaturiko taldea eratu nahi izan da, berariazko
gaiak ateratzeko posibilitatea bideratze aldera, edo adineko emakumeentzat garrantzitsuenak
direnak, hala nola honako gai hauek: zaintza, etxeko lana, mendetasuna, teknologia berriak
erabiltzea, alarguntasun pentsioak, etab. Azkenean, bi gizonek hartu dute parte, arrazoi operatiboak
direla medio.
Getxon, nahiko orekatuta dago 60 urtetik gorako adinekoen biztanleria generoaren aldetik. Adinean
gora egin ahala, aldea handituz doa emakumeen alde. Izan ere, 65 urte eta gehiago dituztenak
erreferentziatzat hartuta, biztanleriaren %58 dira dagoeneko. Gizonak, berriz, %42.
Ikuspegi-taldeen diskurtsoan ez dira generoaren gaineko berariazko gaiak agerian gelditu, baina
garrantzitsua da ikuspegi hori zeharka aintzat hartzea “Getxo Lagunkoia" ekimenak dakartzan 8
ardatzetan. Emakume adinekoen bizi-baldintzek berebiziko garrantzia dute emakume gehiago
direneko taldean, bai aniztasun funtzionalarekin loturikoak, bai informazioa, prestakuntza, etab
eskuratzeko eta trebatzeko gaiekin loturikoak. Izan ere, adinean gora egin ahala, gizonen eta
emakumeen arteko diferentzia handituz doa emakumeen alde.
Zaintzaz eta mendetasunaz batik bat emakumeak arduratzen dira. Emakumeek bizi-itxaropen
handiagoa badute ere, haien azken urteak aniztasun funtzionalen mailaren batekin igarotzen
dituztela esan beharra dago, eta horrek behar handiagoak dakartza arretaren eta laguntzaren
aldetik.
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Orokorrak.
1

Partaide gehienak bat datoz esatean udalerria oso egokia dela adinekoentzat. Ingurune atsegina
eta bizitzeko erakargarria dela deritzote. Horrelako ezaugarriak dituen udalerrian bizitzeko
harrotasuna eta asebetetasuna islatu dituzte une oro. Horrelako adierazpenak izan dira “…
bizitzeko toki pribilegiatua da”. Baten bat harago joan da, hauxe adierazi baitu Getxori buruz:
“paradisua” da. Ikuspegi hain positibo hori handitu egiten da Getxo eta Estatuko beste hiri eta
udalerri batzuk erkatzean.

2

Bizi diren udalerriari buruzko oso balorazio positiboa egiteak ez du galarazi toki eta egoera
zehatzak aipatzea, zeren eta egunez eguneko bizimodua zailtzen duten oztopo ﬁsikoak nahiz
psikosozialak baitira. Oztopo horiek are handiagoak direla antzematen da adinean gora egin
ahala (80 urte edo gehiago), edota mugikortasun urria edo ezintasun kognitiboa
dagoenean.

3

Nahiz eta gehienek onartu zahartze egokirako askotariko jarduera eta baliabide sorta
zabala duen herrian bizi direla, hobetu beharreko arlo hau aipatu dute argi eta garbi: baliabide
horiei buruzko informazioa eta komunikazioa. Adinekoen ezaugarrietara eta aniztasunera
ondoen egokitzen diren informazio bideak aurkitu behar dira. Izan ere, adinekoak ez daude
ohituta teknologia berriekin, eguneroko prentsa irakurtzearekin, etab.

4

Adinekoek eurek zahartzeko moduaren inguruko aurreikuspenik egiten ez dutela gelditu da
agerian. Oso gutxik egiten dute euren bizitza antolatzeko moduaren gaineko plangintzarik,
bat-batean, mendetasun ﬁsikoa edo kognitiboa agertzeko aukera irudikatuz.
“… arazoa gainean dugunean baino ez gara kezkatzen…”.

5

Azpimarratu da udalak udalerriko adineko pertsona guztiei (elkarte bateko kide izan nahiz ez
izan, eta kolektiboa bere dibertsitate osoan ordezkatuta) bermatu behar diela aisia-eskaintza
erakargarria, euren interesetarako egokia. Modu berean, udalak adineko pertsonen parte
hartzea bultzatu behar du herritarrei eskaintzen dizkien kontsulta edo erabakitze prozesuen
baitan, batik bat zahartze egokiaren garapenerako garrantzi berezia daukatenetan.

6

Zahartze-prozesuaren konplexutasuna dela-eta, komenigarria izango litzateke hitz egiten eta
planiﬁkatzen hastea, bi estrategia bereizi oinarri hartuta:
- Adin-taldeen edo etapen inguruko bereizketa egiteko estrategia
(60 - 75 urte bitartekoak, eta 80 urtera edo gehiagora luza daiteke).
- Baliabideak aniztasun funtzionalaren arabera banantzeko estrategia
(60 urtetik gorako adineko autonomoak / autonomia galera txikia duten 60 urtetik gorakoa
pertsonak / mendetasun maila handiagoa duten pertsonak).
Bi estrategia horietan, gero eta gehiago zerbitzuak beharretan zentratu eta hobetzea
ahalbidetuko duten politika bereiziak behar dira.
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Inguruneen arabera.
INGURUNE FISIKOA.
• Partaide gehienek onartu dute bikainak direla udalerriak paseatzeko eta aire zabaleko
aisialdirako eskaintzen dituen aukerak (hondartzak, pasealekuak, klima). Hori dela-eta,
hobetu beharrekoek gune horiek gozatzearekin dute zerikusia, eta zerbitzu osagarriak
handitu, zaindu eta mantentzeko eskaerak dira gehienbat hala nola:
- Komun publikoak.
- Bidegorriak.
- Iturriak.
- Topagune “erdi-estaliak” euria egiten duenerako.
• Irisgarritasuna funtsezko osagaia da adinekoez ari garenean. Oso balorazio ona egiten
dute udalerrian egiten ari diren jarduketen inguruan, udalerriko orograﬁa zaila konpontzeko
mekanismoak jarri baitira (igogailuak, arrapala mekanikoak, etab.). Ildo horretan,
oraindik irisgarritasun oztopoak dituzten eremuetan horrelako baliabideak handitzearen
ingurukoak dira eskari nagusiak, baita baliabideon erabilera eta funtzionamendu egokia
bermatzekoak ere.
• Askotan, garbitasuna, zarata edo gainerako eragileekin (oinezkoak, ibilgailuak, bizikletak,
animaliak, etab.) herri guneetan elkarrekin izatearen gainekoak berrikusi direnean
nabarmendu denez, gizalegearekin eta erabilera komuneko guneetan elkarrekin
izatearekin loturiko balioetan hezi beharra dago. Gizalegezko erantzukizuna behar duten
elementu horietako batzuek hauexekin dute lotura:
- Txakurren gorozkiak.
- Espaloietako trabak (txarto aparkaturiko autoak).
- Ezinduentzat gordetako aparkalekuak ez errespetatzea.
- Bizikletak, oinezkoak eta ibilgailuak elkarrekin izatea.
- Tabernetako zarata.
- Etab.
• Oro har, partaideek ez dute eraikin publikoetan sartzeko zailtasunik, baina premiaz hobetu
beharreko zenbait arlo aipatu dituzte (Gizarte Segurantzaren egoitza eta postako eraikina,
biak Areetan). Mugikortasun urria duten partaideek, ordea, irisgarritasunaren aldetik
beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituzten denda, taberna eta zerbitzu pribatuak
(notarioak, medikuak, etab.) gutxi direla azpimarratu dute. Hobetu beharreko arlo gisa,
irekitzeko lizentziak ematerakoan zorroztasun eta kontrol handiagoak eskatu dituzte, baita
irisgarritasun baldintzak betetzen ez dituzten lokal pribatuak egokitzeko laguntzak eta
baliabideak eskaintzea ere.
• Garraioa dela-eta, partaide gehienek uste dute udalerria oso ondo komunikatuta dagoela,
eta metroak eta autobus-sareak ematen duten estaldura nahikoa dela irizten diotela azaldu
dute. Hobetu beharreko arloei dagokienez, udalerri barruko komunikazioa “zeharka”
ezartzea aipatu da, eta hiri barneko garraioa jartzeko aukera proposatu da.
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PARTE HARTZEKO INGURUNEA.
• Elkartegintzari dagokionez, udalerriak askotariko elkarte-sare zabala duela gelditu da
agerian, hauexek biltzen dituena:
- Hainbat arrazoi direla-eta (ekonomikoak, ﬁsikoak, psikologikoak, etab.) egoera ahulean
edo gizarte bazterketan dauden pertsonentzako “boluntario” lana egiten duten elkarteak
daude hala nola parte hartu dutenetako zenbait: Gurutze Gorria, Cáritas, Fekoor,
Berdintasuna, etab.).
- Zahartze aktiborako jarduera-sorta zabala eskaintzen duten adinekoen zentroak.
- Zaletasunak edo kausa komunak lotzen dituzten pertsonen elkarteak (ekologia, euskara,
kirola, kultura, etab.).
• Adineko pertsonen egoitzei dagokienez, ondokoa ikusi da:
- 60 urtetik gorakoen proﬁlak ere aldatzen ari dira gizartean parte-hartze aktiboaren
aldetik. 60 eta 75 urte bitarteko adinekoak, gaur egun, ez dira adinekoen zentroetara
joaten, eta toki horietara doazenak, gehienbat, “jardueren kontsumitzaileak” diren aldetik
joaten dira, betiere elkartean parte hartzeak, zuzentzeak eta kudeatzeak dakartzaten
erantzukizunetan parte hartu barik. Adinekoen elkartegintzak mahai gainean jarri ditu
zuzendari batzak berritzerakoan dituzten zailtasunak.
- Udalerriko 60 urtetik gorako pertsona guztien (23.789) %25 gutxi gorabehera adinekoen
elkarte bateko kidea da, baina oraindik oso altua da (gutxi gorabehera guztizkoaren %75)
horrelakoetara joaten ez direnen ehunekoa. Zenbait partaidek hainbat arrazoi aipatu
dituzte:
- Horrelako zentroak badirela ez jakitea.
- Ez dute gustuko “soilik adinekoentzat” izatea.
- Adinekoen zentroetako ohiko erabiltzaileak baino gazteagoak direla uste dute.
- Bestelako elkarteak nahiago dituzte, zaletasunekin, boluntarioekin, eta abarrekin
lotuagoak direnak.
- Aldarrikapenak egiteko helburuekin lotzen dituzte.
- Udalerriko adineko pertsona guztiei parte hartzeko aukerak bermatu beharko zaizkie,
elkarteko bazkide izan edo ez, kolektiboak dauzkan interes eta premia ugariak
errespetatuz.
• Ekimen gutxi dago “adinekoen talentua” baliatzeko, udalerriaren garapen sozialerako eta
ekonomikorako jakintza-iturria eta esperientzia diren aldetik. Adibidez: mentoring-eko
ekimenak, belaunaldien erreleboa lanean, etab.
• Partaide gehienek onartu egin dute udalerriko gizarte bizitzaren barruan daudela, baina oso
balorazio ona egiten dute udalerria eraikitzen eta garatzen parte hartzeko aukera
eskaintzearen inguruan (adibide gisa, Getxo Lagunkoia ekimena aipatu dute).
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GIZARTE ETA OSASUN INGURUNEA.
• Adinekoen aniztasunari erantzuna eman eta pertsonak ardatz hartuko dituen plangintza
garatu beharra.

ZEHARKAKOAK.
• Udalerrian dauden Informazio eta Komunikazio bide eta moduen gaineko azterketan
agerian gelditu denez, erabiltzen ari diren informazio bideak aztertu beharra dago, adineko
gehienen ezaugarrietarako egokienak diren ala ez egiaztatu ahal izateko. Hona hemen
ezaugarri orokor horietako zenbait:
- Bide teknologikoak erabiltzeko zailtasun handiagoak (web euskarriak, aplikazioak,
mugikorrak, sare sozialak, telefono bidezko arreta mekanizatua, etab.).
- Ikusmena, entzumena eta ulermena murriztea.
• Hobetu beharreko arloak:
- Informazio bideak berrikustea eta egokitzea.
- Informazio egokitua: letra handia eta irakurtzeko modukoa, hizkera erraza eta
ulerterraza, informazio garrantzitsuena azpimarratzeko bitartekoekin.
- Informazioaren koordinazioa. Informazio-iturriak gutxitzea edo zentralizatzea
(“leihatila bakarra”).
- Adinekoak informazioaren teknologia berrien erabileran trebatzea.
- Euskara erabiltzeko aukerak. Getxoko adinekoen “argazkia” aztertzea hizkuntzaren
aldetik.
- Zahartze aktiboaren irudi jakin bat hedatzea, zahartze horren aniztasuna islatuko
duena. Adinekoak soilik gizarte arretako eta laguntzako “objektu” izatearekin
lotzen dituzten estereotipoetatik urrundu beharra dago, eta “parte hartzen duten
subjektu aktibo"tzat hartu, udalerri modernoa eta garatua eraikitzeko bidean.

• Azkenik, genero-ikuspegiari dagokionez, ikuspegi-taldeen diagnostikoan azaldu denez,
generoaren ziozko diskriminazioetan jarri behar da arreta gehienak emakumeak diren
taldean.

68

4

PARTEHARTZAILEAK

69

4

PARTEHARTZAILEAK

1. TALDEA

1

2

• MARIAN CUETOS 5
• ANDONI REKAGORRI 1
• ANABELLA BLAVE 3

3

4

5

6

• ENRIQUE CAGIGAS 6
• IÑAKI FERNÁNDEZ ARRIAGA 2
• ARANTZA MUJIKA 4

2. TALDEA

2

1

4

5

6

7

3

• RAMÓN RUIZ 1
• PEDRO HORMAETXE 6
• INMA LEGARRETA

• BEGOÑA EZKURRA
• PORFI HERNÁNDEZ 3
• EMILIO ALBERTO FRANCO VICARIO 5

• TXARO GARCIA REVILLA 7
• FÉLIX IZAGUIRRE 4
• LUCIA LABORDA 2
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3. TALDEA

4

7
9

2
10

8
1

5

6

3

• ANTONIO ÁLVAREZ 1
• JOSÉ LUIS BURGOS 2
• ÁNGELA MERCEDES PÉREZ ZUÑEDA 5
• JOSÉ IGNACIO IRAZABAL
MAESTRIARTUA 4

• MARÍA CAMINERO 10
• ROSALÍA FALAGÁN 8
• ALFONSO PALOMERO 6

• HIPÓLITO AGUILELLA 9
• JORGE BARRÓN 7
• JOSÉ LUIS LEJARZA 3

4. TALDEA
8

4

2

10

7
5
1

11
9

12

3
6

• FÉLIX RAMPEREZ 8
• RAFAEL SAENZ 12
• JOSÉ ANTONIO BASTERRETXEA 10
• MARÍA VICTORIA MENDAZA 2
• MANUEL GARCÍA BARRANTES 6

• TEODORO RIOJA 4
• RAFAEL MARTÍN 5
• JORGE ALEGRÍA 1
• Mª BEGOÑA URRESTI 3

• ROSARIO LORENZO
• FRANCISCA PINEDA 9
• CASTOR PALACIOS 11
• FRANCISCO RODRÍGUEZ 7
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5. TALDEA

3
1

7

2

5
6
44

• ROBERTO OCEJO 1
• Mª JOSÉ CASTOSA 4
• JOSÉ IGNACIO GALDEANO 2
• JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ DE MARTIKORENA 5

• CANDI CALVO 6
• ASCENSIÓN BENITO 3
• RICARDO ANSOTEGI 7

6. TALDEA
10
4

2

6

3

7

1

11
8

9

5

• RUPER ORMAZA 2
• ALBERTO COLAU 5
• IOSU ATXA 6
• IÑAKI LAKA

• FLORENCIA PEÑA 9
• YOSUNE ERAUZKIN 8
• EDUARDO GARRASTATXU 1
• JUANJO QUIÑONES 11

• ANA MARÍA LANDA 4
• ELISABET SAN MARTÍN 7
• MARGARITA CARRIAZO 3
• JAVIER DE MIGUEL 10
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7. TALDEA
7

4
6

8

5
2

1

3

• ANA GARCÍA ZUMENDI 7
• JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ VILLAVERDE 4
• MARÍA LUISA ROMARATE

• MARI CALZEDO 8
• KARMELE URQUIJO 3
• TRINIDAD ARNAIZ 6

• ISABEL OLABARRI 2
• RICARDO GONZÁLEZ 5
• ASUNCIÓN FUENTES 1

8. TALDEA
9

5

7

3
11

1
8

2

• CRISTINA EGUIA 5
• MARIAN RODRÍGUEZ 3
• SIMO ISUSKIZA 2
• MARÍA TERESA SANTOS 8

4

10

6

• JULIA ALICIA IGLESIAS 6
• ANDONI URIARTE 10
• AGUSTÍN HERRERO 7
• SAGRARIO GARCÍA 1

• TERESA ARBEX 9
• IDOIA LOROÑO 4
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9. TALDEA

1

PROFESIONALAK

2

3

4
5
6

• CARLOS DEL CAMPO (URGATZI)
• JON ENSUNZA (A TIEMPO) 4
• SONSOLES GORTAZAR (CRUZ ROJA) 2
• PACO CASTELLS (CÁRITAS) 1
• ELENA CORIA (CONCEJALA
AYTO. GETXO) 3

7

8

• EDURNE LEÓN (NAGUSIEN ETXEA-AYTO.GETXO) 6
• KITTY REBOLLEDO (SERVICIOS SOCIALES-AYTO.GETXO) 7
• ALFREDO ALDAY (BETION) 8
• ARANTZA MÍNGUEZ (RESIDENCIA MUNICIPAL GETXO) 5
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LABURPEN-TAULA: 1. Aire zabaleko guneak eta eraikin publikoak.
ARDATZA

AZPI-ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

Aire zabaleko jarlekuak.

Paseatzeko ingurune
paragabea.

Udalerrian jarleku gutxi.
Estetika, batzuetan, ez
da oso funtzionala.
San Inazio Eliza; egoera
txarrean daude.
Kokalekua ez da
segurua.
San Nikolas, zenbait
jarleku kendu dira
terrazetako mahaiak
jartzean.

San Inazioko elizaren
inguruko bankuen egoera
berrikustea.
San Nikolas plazan
“lagunkoiak ez diren” banku
batzuk birkokatzea.
San Nikolas zonan
pasealekuetako eremuak
inbaditzen dituzten terrazak
erregulatzea.
Modu berean, bankuak
birjartzea.

Komun publikoak.

Garrantzitsua da
udalerriaz gozatzeko:
Kantitatea eta higienea.
Adibidea: Ereagakoak.

Gutxi dira, eta batzuk
egoera txarrean.
Diseinua ez da egokia
erabiltzeko.
Plangintza hobea.
Areetako hondartzako
komunak itxita neguan.

La Bola, Aixerrota, Romo eta
Bizkaia Zubia inguruetan
egoera txarrean dauden
komun publikoak
konpontzea.
Areetako hondartzako
komunak neguan irekitzea
erregulatzea, eta komunak
irisgarri izatea.
Komun publikoen balizko
kokalekuetarako gomendioak
baloratzea: Metroko irteerak,
Aiboako parkea, Xake plaza,
La Galea pasealekuka,
Gobelaurre parkea,
Villamonte parkea.

Bizikletak, oinezkoak eta
ibilgailuak elkarrekin
ibiltzea.

Garraiobide ona.
Osasuntsua.
Ez du kutsatzen.

Plangintza eza.
Seinale nahasgarriak.
Bizikleten aparkaleku
falta.
Bide-hezkuntza arazoa.

Bizikleten aparkaleku
kopurua handitzea.
Cervantes inguruan,
bidegorriaren seinale
horizontal eta bertikalak
berrikustea.
Bidegorriaren erabileraren
araudia berrikusi eta osatzea.
Bizikletak alokatzeko sistema
bateratuaren sorrera
bultzatzea.

Espaloiak.

Oro har, egoera ona,
bizkor konpontzen dira.
Oso garrantzitsuak gune
egokiak izateko.

Baldosa higatuak,
beheratu gabeko
espaloiak, oztopoekin,
eta estuak.
Zoruak ez dira lisoak eta
labainkorrak dira.

Romoko baldosen egoera
berrikustea.
Makalen Etorbideko
markesina aldatzea, jendea
galtzadara jaitsi arazten
duelako.
San Isidroko pasabidearen
bidezorua berrikustea,
labaingarria delako.
Udaltzaingoaren
aparkalekuko sarbidea
baloratzea, gaur egun
arriskutsua baita
gurpil-aulkientzat.
Ertzainetxearen inguruko
espaloia handitzea.
Herritarren artean
sentsibilitatea sortzea
espazio publikoaren
erabilera arduratsuaz.

AIRE ZABALEKO
GUNEAK ETA
ERAIKIN
PUBLIKOAK
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ARDATZA

LABURPEN-TAULA: 1. Espacios al aire libre y ediﬁcios.

AZPI-ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

Eskailerak, arrapalak eta
igogailuak.

Bizigaitasun hobetzen
dute.

Erraz hondatzen dira.
Eremuetako batean
inklinazio nahiko behar
da.

Ereagako igogailuko eta
Salsiduko arrapaletako
matxurak gutxitzeko
neurriak proposatzea.
Igogailuen instalazioa
osatzea, Alangoko
anbulatoriora Areneazpitik
eta V-etatik iritsi ahal
izateko.
Areneondoko desnibela
kentzea.
Aiboan igogailu edo
arrapala gehiago sortzea
planeatzea.
Aiboako metro geltokitik
udal egoitzara
irisgarritasuna erraztea.

Zebra-bideak /
semaforoak.

Herritarren
segurtasuna.
Ez labaintzeko tirak
bidegurutzeetan.

Ibilgailuak lehenestea,
oinezkoak barik.
“Puntu beltzak” daude.

Arriskugarritasuna
murriztea Berangoko
errepideko gurutzean.
Semaforoak jartzea hemen:
Getxoko Andra Mari (babes
oﬁzialeko eraikin berriak),
Telletxe-Euskalherria,
biribilgunearekin, Bidezabal
kalearen eta Aralar kalearen
arteko gurutzea.
Jendea, oro har, bide
heziketako gaietan
sentsibilizatzea.

Argiztapena /
segurtasuna.

Segurtasun irudipena.
Argiztapen ona.

Hobetu beharreko
zonaldeak.
Zenbait farola ez dira
praktikoak.

Tunelen argiztapena
hobetzea Romoko
biribilgunean, gaztetxearen
inguruan, Faduran eta
Andra Mariren
kanpoaldean.
Berdintasun Planak
dakartzan puntu beltzak
berrikustea eta sartzea.

Makina ekortzaileen
zarata handiegia.
Taberna eta terrazetako
zarata.
Txakurren adausiak.

Basagoiti inguruko tabernen
zarata maila murriztea.
Arrigunagan zaunkek
sortzen duten zarata maila
kontrolatzea.
Makina ekortzaileen zarata
murriztea.

Txakurren gorozkiak.
Edukiontzi berriak ez
dira praktikoak.
Arroparako edukiontzi
eza.
Makina ekortzaileen
zarata gehiegi.

Udalerri osoan txakurren
kaka hobeto kontrolatzea.
Makaleta inguruan litroak
kontrolatzeko neurriak
jartzea.
Arropa-edukiontzien
kopurua handitzea.
Zabor edukiontzien
irisgarritasuna hobetzea.

AIRE ZABALEKO
GUNEAK ETA
ERAIKIN
PUBLIKOAK

Zarata.

Garbitasuna /
Zaborrak.

Udalerri garbia.
Birziklatzearekin
inplikatzea.
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ARDATZA

LABURPEN-TAULA: 1. Espacios al aire libre y ediﬁcios.

AZPI-ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

Parkeak /
Berdeguneak /
Iturriak.

Algortako metroko
plazako parkea.

Berdeguneen ordez asfaltozko
guneak jartzea.
Gune eza, batez ere estaliak.
Iturriak egoera txarrean.

Xake Plazan eta Gobela
ibaiaren ertzean jendea
elkarrekin egoteko espazio
berriak sortzeko eta estalkia
daukaten berdeguneak
berreskuratzeko
proposamena baloratzea.
Iturri publikoen kopurua
areagotzea, txakurrentzako
ur-aska bat jarriz eta txorrota
kontrolatzeko sistema
hobetuz.
Bioparke (kalean gimnasia
egiteko makinak) gehiago
ipintzea eta ondo erabiltzen
irakastea.

Hondartzak.

Pribilegioa.
Ereagako irisgarritasuna.

Irisgarritasun txarra mugikortasun urriko pertsonentzat.

Mugikortasun murriztua
duten pertsonentzat,
hondartzetarako irisgarritasuna hobetzea.
Hondartzen zonan ezindutako pertsonek aparkatzeko
plaza kopurua areagotzea.

Eraikin publikoak.

Irisgarritasuna
eraikin publikoetan.

Irisgarritasuna eraikin pribatuetan: jarlekuak, tabernak...
Segurtasunaren eraikina
Areetako Barria kalean, hiru
eskailera-maila dauden
sarreran, eta horren ondorioz,
funtzionarioek kalera irten
behar izaten dute paperak
betetzera norbait gurpil-aulkian
dagoenean.
Areetako postako eraikina ez
da irisgarria.
Zubi Esekira ezin da gurpil-aulkian igo, eta partaideak adierazi
du Eiﬀel dorrera igo ahal izan
dela, baina Zubi Esekira ez.
Gobelako metroan, zailtasunak
gurpil-aulkian sartzeko,
distantzia handia dago...
Ereagako igogailuak sarrera
zaila du gurpil-aulkientzat.
Romoko Kultur Etxea: “ateak
ederrak dira, baina pisu handia
dute eta, gurpil-aulkian joanez
gero, laguntza behar da”.
Adinekoen Udal Egoitza:
Metroko geltokitik egoitzan
sartzeko zailtasun handiak.

Espazio hauetan
irisgarritasuna hobetzea:
Gizarte Segurantzaren
eraikina Areetan, Barria
kalean (hiru eskailera-maila
daude), Posta eraikina
Areetan, Bizkaia Zubia (ezin
da gurpil-aulkiarekin igo),
Gobelako metro geltokia
(gurpil-aulkiarekin sartzea
zaila da), Ereagako igogailua
(sarbide oso zaila du
gurpil-aulkientzat), Romoko
Kultur Etxea, Adinekoen
Udal Egoitza (metroko
geltokitik egoitzara iristea).

Ezinduentzako
aparkalekuak.

Aparkaleku
nahikoak.

Ez dago plaza nahikorik
mugikortasun urriko pertsonentzat.
Autokarabanen aparkalekua.

Cervantes kalean
autokarabanak aparkatzea
erregulatzea eta
kontrolatzea.

AIRE ZABALEKO
GUNEAK ETA
ERAIKIN
PUBLIKOAK
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LABURPEN-TAULA: 2. Garraioa.
ARDATZA

AZPI-ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK

ALDERDI
NEGATIBOAK

Autobusa.

Udalerria ondo komunikatuta dago.

Getxo-EHUren arteko
zerbitzurik ez udan.

Taxia.

Egokia adinekoentzat.

Garestia.

Metroa.

Komunikazio ona,
garbitasuna, azkartasuna.
“Botoi gorriaren”
instalazioa.

Komunik ez.

GARRAIOA

HOBETU
BEHARREKOAK
Garraio publikoan Urdulizko
ospitalera iristeko
plangintza berrikustea.
Garraio publikoan Antzoki
berrira iristeko plangintza
berrikustea.
Areeta-Romoko
barnealdeko autobus
ibilbidea birformulatzea:
Eduardo Coste, Kale
Nagusia, Negubide, Ezequiel
Aguirre eta Kresaltxu.
Gobelako geltokian sarbide
berri bat sortzea baloratzea
(Kiroldegiaren aurrean).

LABURPEN-TAULA: 3. Etxebizitza.
ARDATZA

AZPI-ARDATZA
Irisgarritasuna.

Irisgarritasun ﬁsikoa.

ETXEBIZITZA

ALDERDI
POSITIBOAK
Jabeak izatea.

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

Oso garestiak, erosketa
nahiz alokairua.

Etxebizitzaren arloko
informazioari eta
orientazioari buruzko udal
bulegoa sortzea, hain zuzen
ere norberaren etxean
behar bezala zahartzera
bideraturiko laguntzen,
zerbitzuen eta programen
gaineko informazio
garrantzitsu guztiak biltzeko
eta sustatzeko.
Adinekoen
erantzukidetasunaren ideia
sendotzeko ekimenak
sustatzea, euren zahartzea
planeatzean, gai
garrantzitsuetan
(etxebizitza, mendetasuna,
eta abar).

Eraikin batzuek ez dute
igogailurik eta oztopo
arkitektonikoak daude.
Etxebizitzetan zahartzeko plangintza eza.
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LABURPEN-TAULA: 4. Parte-hartzea eta gizarte-sarea.
ARDATZA

AZPI-ARDATZA
Gizarte laguntza eta
sareak.

PARTE-HARTZEA
Gizarte eta aisialdi
ETA
GIZARTE-SAREA jarduerak.

ALDERDI
POSITIBOAK

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

Ezinbestekoak adinekoentzat.
Tokiko merkataritzari
buruzko balorazio
positiboa.

Adinekoen rola aldatzea
familietan, diru-laguntza, eta etxeko lanetan
eta zaintzan.
Auzokideen arteko
erlazio txikiagoa.

Jardueren eskaintza
handia.
Udalerriarekin inplikazio
handia lan boluntarioaren bidez.

Eskaintza txikia 85
urtetik gorakoentzat eta
mugikortasun urria
dutenentzat.

Tokiko komertzio txikia
mantentzea eta laguntzea,
familia-babeseko sarea
laguntzen duen laguntza
komunitarioko sare gisa.
Adineko pertsonen
elkarteek eskaintzen
dituzten aisialdiko ekimenei
buruzko informazioa
zentralizatzea edota
koordinatzea bermatzea.
Aisia eta parte hartze
izaerako eskaintza
bermatzea 75 urtetik gora
edota mugikortasun edota
kognizio arazoak dituzten
pertsonentzat.
Koordinaziorako elkarte
arteko espazioak sustatzea.

LABURPEN-TAULA: 5. Herritarren parte-hartzea eta enplegua.
ARDATZA

HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
ETA ENPLEGUA

AZPI-ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK

Herritarren
partehartzea.

Zabala eta askotarikoa.
Parte-hartzailea eta
laguntzailea.
Hitzarmena EHUrekin
goi-mailako ikasketak
egiteko.

Enplegua.

Gazteentzako enplegu
politikak bultzatzea
garrantzizkoago dela
uste dute.
Boluntarioen jarduera.

ALDERDI
NEGATIBOAK
Elkarteek zailtasunak
dituzte “bezero” berriak
erakartzeko eta
zuzendaritza batzak
berriztatzeko.
Belaunaldien arteko
bizikidetza eza.

HOBETU
BEHARREKOAK
Adinekoen elkarteetan
parte hartzen duten
pertsonen proﬁla aztertzea,
jardueren eskaintza
adinaren, generoaren edo
autonomiaren arabera
egokitzeko eta horrela
baliabideen eta ekipamenduen irisgarritasuna
optimizatzeko.
Adinekoen elkarteek euren
jarduerak hedatzeko
gaitasun handiagoa izan
dezatela sustatzea.
Koordinazioko eta lankidetzako elkarte arteko
espazioak sortzea.
“Nagusien talentua”
aprobetxatzea mentoring
ekimenetarako, enpleguan
belaunaldi txandaketa
lortzeko eta abar.
Biztanleria zahartzeak ekar
dezakeen garapen ekonomikoa bistaratzea: “silver
economy” edo “botere
grisa”.
Getxon UPV-EHUren
Esperientziaren Aretoa
sortzeko aukera baloratzea.
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LABURPEN-TAULA: 6. Begirunea eta gizarte inklusioa.
ARDATZA

BEGIRUNEA
ETA GIZARTE
INKLUSIOA

AZPI-ARDATZA
Begirunea eta
gizarteratzea.

ALDERDI
POSITIBOAK
Gizarteratuta daudela
iruditzen zaie.
Belaunaldien arteko
jardueretan parte
hartzea.

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

75 urtetik gorakoen
ikuspegi negatiboa edo
“baliagarritasun
txikikoa”.

Balioetako heziketa indartu
beharra.
Adinekoen irudia
esperientziarekin eta
jakituriarekin lotuta egotea
berriro ere, lehen izaten zen
moduan.

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

LABURPEN-TAULA: 7. Komunikazioa eta informazioa.
ARDATZA

KOMUNIKAZIOA
ETA
INFORMAZIOA

AZPI-ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK

Informazio bideak.

Getxoberri egunkaria
argitaratzea.

Kanalak ez dira
nahikoak eta, batzuetan, desegokiak:
Irratia-TB, udal
bandoa, osasun
etxeak eta botikak,
hitzaldiak...

Publizitate gutxiago eta
hobeto maketatua jartzea
Getxoberrin, eta etxebizitza guztietara irits
dadila.
Zabalkunde zerbitzuak
hobetzea eta planiﬁkatzea adinekoentzat.

Informazioa
koordinatu beharra.

Informazio nahikoa.

Sektoreen arteko
deskoordinazioa.

Etxebizitzari, gizarte
zerbitzuei eta aisialdiko
jarduerei buruzko
informazioa bateratzea.

Letra txikia.
Hizkera ulergaitza.

Informazioa adinekoentzat egokitzeko modua
berrikustea.

Arazoa dute zerbitzuen informatizazioarekin.

“Harreman pertsonalak”
behar izatea.
IKTak erabiltzeko
laguntza.

Informazio egokitua.

Teknologia berriak.

Informazio-panelak.

Baliabide praktikoa.
Oso ondo ikusia.

Panel gutxi.
Kokalekua.

Euskera.

Euskara gehiago
erabiltzea.
Esperientzia partekatuak egitea: “irakurleen txokoa”.

Gune asko ez dira
elebidunak.

Horien erabilera eta
plangintza hobetzea eta
bultzatzea.
Euskararen erabilera eta
sustapena (guneak,
jarduerak, etab. sortzea).
Udalerriaren elebitasun
errealitatea aztertzea.
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LABURPEN-TAULA: 8. Gizarte eta osasun zerbitzuak.
ARDATZA

AZPI-ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK

ALDERDI
NEGATIBOAK

HOBETU
BEHARREKOAK

Telelaguntza
zerbitzua.

Oso ezaguna da eta
ospe ona du.
Udalak etxeetan
eskaintzen du 85 urte
betetzean.

Kea detektatzeko
zerbitzua.

Balorazio ona du.

85 urtera jaistea zerbitzua eskuratzea.

Laguntasun
zerbitzua.

Garrantzizkotzat
jotzen da.

Beste jarduera batzuetan
laguntzea.

Zaintzan atseden
hartzeko zerbitzua.

Oso balorazio ona, bai
zerbitzuari buruz, bai
profesionalei buruz.

Egoitzak.

Mendetasunaren
alternatiba ona.
Udal egoitzako
egoiliarren balorazio
ona.

Desadostasuna
egungo ereduarekin
(urrutiratuak eta
mendetasun maila
desberdinak dituzten
pertsonak elkarrekin).
Plaza nahiko ez izatea,
pribatuak eta, batez
ere, publikoak.
Sarbide desegokia
metroaren eta
egoitzaren artean.
Ordenagailu gutxi.
Gizarte-kultura
animazioko langile
gutxi.

Adineko pertsonen udal
egoitzan:
Irisgarritasuna egoitzako
metro irteeran; ordenagailu gehiago (bakarra
dago); euren kasa
moldatzen diren pertsonak kexatu egin dira:
langile falta dagoenez,
daudenak mendetasuna
duten pertsonekin
egoten dira, eta eurei
laguntza gutxiago ematen
diete; animazio soziokulturaleko lana indartzea,
oso garrantzitsua
deritzote-eta; norbanakoarengan zentratzen
diren arreta-eredu
berriak asmatzea.

Pisu babestuak.
Co-housing-a.

Alternatiba
erakargarria
zahartzeko eredu
gisa.
Pribatutasun
handiagoa.

Ez dira nahikoak.
Bakarrik 46
apartamentu
babestu.
Errelebo motela.
Aukeratzean
adinekoen gaineko
aurreikuspen eza
haien zahartzeari
dagokionez.

Eredu berriak ikertzea.
(CO-HOUSING-a).
Plaza kopurua handitzea.
Adinekoen plangintzan
laguntzea.

ELZ.

GIZARTE ETA
OSASUN
ZERBITZUAK
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LABURPEN-TAULA: 8. Gizarte eta osasun zerbitzuak.
Foku-taldea, zahartze aktiborako zerbitzuetako teknikariekin.
Publikoak nahiz pribatuak:
A TIEMPO (ke-detekzioa), URGATZI (etxez etxeko laguntza), OSATEK BETION (telelaguntza), GURUTZE GORRIA,
CÁRITAS, UDAL EGOITZA ETA UDALEKO GIZARTE ETA KULTUR ZERBITZUAK.

ARDATZA

ALDERDI
POSITIBOAK
Adinekoen osasun egoera
ona.
Zahartzea atzeratzea.

ALDERDI
NEGATIBOAK
Adinekoen aniztasunari
arreta emateko plangintza
egin beharra, pertsonak
ardatz hartuta.
Itxaronzerrenda.
Gizarte Zerbitzuen kokapen
txarra, toki erakargarrietan
egon behar dute, gizarte
mugimenduari eta herritarren partaidetzari eragiteko.
Adinekoak bazterketarekin
eta ongintzarekin lotzen
dituzten estereotipoak.
Eskaintzaren jakinarazpena
ez da oso eskuragarria
adinekoentzat.

GIZARTE ETA
OSASUN
ZERBITZUAK

Boluntarioen elkarteen lana
gutxi ezagutaraztea.
Elkartzeko tokirik ez zahartze
egokiaren aldeko prozesuetan laguntzeko eta koordinatzeko.

HOBETU
BEHARREKOAK
Plangintza:
- Adinaren arabera, bi alditan
banatuta:
1., 60 - 75/80 urte. 1 eta 2.
mendetasun mailak.
2., 75/80 urtetik gora.
- Aniztasun funtzionalaren
arabera:
1. 60 urtetik gorako pertsona
autonomoak.
2. Autonomiaren galerako maila
txikiak dituzten 60 urtetik
gorakoak.
3. Mendetasun maila handiko
pertsonak.
Gizarte Zerbitzuetako itxaronzerrendak hobetzea eta murriztea,
eta aurrera egitea pertsonen
behar guztiak beteko dituen
arreta pertsonalizatuko ereduetan, ez soilik laguntzako beharrak.
Zeharkakoagoak diren ikuspegiak aintzat hartzea, zerbitzuak
eta programak eraginkorragoak
izan daitezen.
Aurrerapen teknologikoak
“pertsona”rengana bideratzea.
Berrikuntzak ezartzea zerbitzu
osagarrietan, adinekoen segurtasuna eta erosotasuna bermatzeko.
Gizarte Zerbitzuen irudia eta
komunikazioa berriz aztertzea,
egokitua eta eskuragarriagoa
adinekoentzat.
Boluntarioen elkarteen jarduera
gehiago hedatzea.
CO-WORKING-A ERAGILEEN
ARTEAN zerbitzuen kalitatea
bermatzeko, eragile publikoen
edo pribatuen artean.
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Eskerrik asko!!
www.getxo.eus/es/getxolagunkoia
Adin guztientzako udalerri hobea

Un municipio amigable con las personas mayores

