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1. EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK 

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak martxan jarritako Euskadi Lagunkoia 

Sustraietatik Sareari atxikitako programa da Irun Lagunkoia. Ekimen horren helburua da herritarren 

eta sektore publikoaren, pribatuaren eta sozialaren parte hartzea sustatzea, Euskadin zahartzen 

diren pertsonen bizitza erraztuko duten inguruneak sustatzeko lagunkoitasun mugimendu bat 

garatzeko asmoz. 

Proiektu hau Osasunaren Mundu Erakundeak sustatutako Age-friendly Environments Programme 

ekimenean oinarritzen da. 

Zer da? 

“Zahartze aktiboa sustatzen duen hiri ingurune integratzailea eta irisgarria da adineko pertsonekiko 

hiri lagunkoia”. 

Helburu zehatzak: 

 Adineko pertsonek Euskadiko herri eta hirietan ongizatea sortzeko duten potentziala 

aprobetxatzea. 

 Komunitatean parte hartzeko prozesuak sortzea eta sustatzea. 

 Euskadiko ekimen lagunkoien sarea sortzea. 

 Herritarren bizi kalitatea hobetze aldera, inguruneetan aldaketak egin daitezela ahalbidetzea. 

Biztanleriaren zahartzeak munduko herrialde guztietan sorrarazten dituen erronkak elkarren 

osagarri izan daitezkeen bi ikuspegitatik azter daitezke: aberastasuna sortzeko aukera gisa edo 

zahartutako gizarte baten ongizateak sorrarazten duen gastuarengatiko kezka gisa. Bi ikuspegiek 

lehentasunez aztertu, ikertu eta esku hartu beharreko alderdi gisa lantzen dute prozesu hau, 

aukera sozioekonomikoak sortu ahal izateko.  

Euskadin gertakari horrek are garrantzia handiagoa hartzen du, EAEn dugun bizi itxaropen altua 

kontuan hartuta. Adineko pertsonen multzoak (gehienak lan merkatutik kanpo dagoeneko) duen 

potentzial handiak eragina izan behar du gizartearen ongizatean, eta are gehiago krisi garaian. 

Adineko pertsonek lehendik ere ongizatea sorrarazten dute, beren seme alabei bilobak zaintzen 

lagunduz, familiari ekonomikoki lagunduz, egungo langabezia tasa handiaren ondoriozko arazo 

sozialak gutxituz (eta, beraz, gure sistema babestuz) eta elkarteetan edo erakundeetan 
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borondatezko lana eginez. Krisi garaian, inoiz baino gehiago, adineko pertsonak gizarte 

konpromisoan barneratu behar ditugu, ongizatearen gizarteari eusteko eta ongizatea eraikitzeko 

erantzukizunaren zati bat haien esku utziz.  

Donostia izan zen Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) sustatutako ekimen honetan parte hartu 

zuen Euskadiko lehen hiria. Geroago Bilbo eta Gasteiz elkartu zitzaizkien. Gobernuaren asmoa da 

mugimendu hau euskal lurralde osora zabaltzea, udalerri txikiak eta landako herriak ere 

ekimenarekin bat eginez. 

Bizitza aktiboa eta autonomoa luzatzea, hein handi batean, hiri diseinuaren lagunkoitasunaren, 

segurtasunaren eta etxeko giroaren egokitasunaren menpe dago. Egungo sektore estrategikoetako 

bat, osasunarekin batera, inguruneetako esku hartzea da. 

Pertsonekiko lagunkoia den herri batek bere egiturak eta zerbitzuak berrantolatzen ditu, pertsona 

guztiei, beren ahalmenak edonolakoak izanda ere, kalitatea, segurtasuna eta erosotasuna eskaini 

ahal izateko. Hala, pertsona horiek gizarte bizitzaren esparru guztietan parte hartzea sustatzen da. 

Garrantzitsua da nabarmentzea udalerri lagunkoi batek adin guztietarako diseinatuta egon behar 

duela, eta ez adineko pertsonentzat hobekuntzak lortzera bakarrik bideratuta. Horrela 

egituratutako udalerrien abantailak eta onurak biztanle guztiek aprobetxatzen dituzte. 

 Oztoporik gabeko eraikinek eta kaleek dibertsitate funtzionala duten pertsonen (gazteak 

nahiz adinekoak) mugikortasuna eta independentzia hobetzen dute. 

 Auzoetako ingurunea segurua izateak haurrak, gazteak eta adineko pertsonak kanpora 

konfiantzaz ateratzea dakar, edozein motatako gizarte edo aisialdi ekimenetan parte 

hartzeko. 

 Familiek presio txikiagoa jasaten dute bertako adineko pertsonek komunitatearen babesa 

(publikoa nahiz pribatua) eta behar dituzten osasun zerbitzuak jasotzen dituztenean. 

 Adineko pertsonek hiriko bizitzan parte hartzea onuragarria da komunitate osoarentzat. 

 Adineko pertsonek esparru desberdinetan aktiboki parte hartzeak mesede egiten dio 

tokiko ekonomiari. 

Proiektu honen helburua hiriko ekimenei eta espazio publikoari lotutako praktikek sortzen dituzten 

gizarte berrikuntzako prozesuen transferentziak sustatzea da. Herritarren gizarteko parte hartzea, 

gizarte erantzunkidetasuna, belaunaldien arteko harremanak eta herritarren eta administrazioaren 

arteko komunikazioa sustatuz, pertsona guztien bizi kalitatea hobetu nahi da. 
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Sortutako gizarte eragina eta onurak ugaritu egingo dira herritarren, administrazioen, sektore 

pribatuen eta gizarte eragileen hedapen, onarpen eta inplikazio mailaren arabera.  

 

1.1. Proiektua OMEren esparruan eta Zahartze Aktiboaren paradigmaren 

baitan 

Adineko pertsonekiko lagunkoitasunaren mugimendua Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) 

bultzatuta sortu zen 2005ean, Rio de Janeiroko Gerontologiaren XVIII. Mundu Biltzarrean, Age-

Friendly Cities izenarekin. Ekimen honen ideologoak, Alexandre Kalache doktoreak (une hartan 

OMEko Ageing and Life Course programako zuzendaria), munduko biztanleria garaikidearen bi 

joera bereizgarri hartu zituen oinarri gisa programa hau martxan jartzeko: zahartze demografikoa 

eta urbanizazio prozesua. Gero eta gizarte zahartuagoetan eta gero eta ingurune 

urbanizatuagoetan, alegia hiri handietan, bizi gara. Ekimen honen asmoa bi joera horiei erantzuna 

ematen saiatzea da, adineko pertsonek eskaintzen duten potentziala ahalik eta gehien 

aprobetxatzeko helburuarekin. Herritarren parte hartze prozesu handi bat sustatu nahi da, adineko 

pertsonak protagonista izango dituena (ongizatearen sortzaile gisa) 

2002an Zahartzaroari buruzko Munduko II. Batzarrean, “Zahartze aktiboa, esparru politiko bat” 

dokumentuan, zehaztutako zahartze aktiboaren paradigmak barne hartzen duen teorian 

oinarritzen da ekimen hau. “Osasun, parte hartze eta segurtasun aukerak optimizatzeko prozesua 

da zahartze aktiboa, pertsonak zahartzen ari diren heinean beren bizi kalitatea hobetzeko 

helburuarekin” (Active Ageing: A Policy Framework. Geneva, OME, 2002). 

Adineko pertsonekiko hiri lagunkoi batean, politikek, zerbitzuek, inguruneek eta egiturek 

pertsonen zahartze aktiboa babesten eta errazten dute. “Adineko pertsonak kontuan hartzen 

dituzten ingurune fisikoek independentziaren eta dependentziaren arteko aldea zehatz dezakete” 

(OME, 2002) 

 

Zahartze prozesua: adinaren eta gaitasun funtzionalaren arteko erlazioa 
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Iturria: Kalache eta Kickbusch, 1997. 

Gaitasun funtzionala haurtzaroan garatzen da, heldutasun goiztiarrean iristen da bere goreneko 

puntura eta zahartze prozesuarekin batera murrizten da. Murrizte tasa hori, hein handi batean, bizi 

estiloarekin eta pertsonaz kanpoko faktore sozial, ekonomiko eta ingurumenekoekin lotuta dago. 

Banakako erabakiek eta politika publikoek (esate baterako, adinarekiko ingurune lagunkoi baten 

sustapena) eragina izan dezakete gainbehera horren abiaduran eta, kasu batzuetan, gaitasuna 

lehengoratu ere egin dezakete. “Ingurune lagunkoi batek bizitza independentea, zahartze aktiboa 

eta autonomia pertsonala sustatzen ditu, osasun, parte hartze eta segurtasun aukerak hobetuz; 

betiere pertsonen bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin". (OME, 2007) 

Zahartze aktiboa pertsonen zahartze prozesuaren kalitatea hobetzeko aukera bat da. Zalantzarik 

gabe, zahartze aktiboak eragin zuzena du norbanakoen gaitasun funtzionalari eusteko 

ahalmenean, horrek berekin daramatzan abantaila guztiekin maila pertsonalean, familiakoan edo 

sozialean. 

Hain dimentsio handiko paradigma honek ezerezte prozesu bat jasan du 2002an teorizatu zenetik, 

eta ikuspegi “positiboa” eta “aktibista” duen adineko pertsonentzako edozein jarduerari lotu zaio. 

Hori dela eta, adinekoek ikusle, kontsumitzaile edo erabiltzaile papera besterik ez duten programei 

lotzen zaie, jardueretan eta erabakiak hartzeko prozesuetan izan dezaketen inplikazioa eta parte 

hartzea alde batera utzita. 

Lagunkoitasun programan, adineko pertsonak ongizatea sortzeko prozesu baten protagonistak 

dira. Ongizate horrek gure eguneroko bizitzan eragina izango du, espazio publikoak zentzuz 

berreskuratzea eskatuko du, herritarren harremanetan eta zaintzen transferentzian eragina izango 

du …. Azken finean, udalerriko eguneroko bizitza denentzat pixka bat onberagoa eta pozgarriagoa 

izan dadila ahalbidetzen duten gauza txiki horietan guztietan eragingo du. 
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Mundu mailan, programari hasiera eman zitzaion mundu osoko hirietan (besteak beste, New York, 

Rio de Janeiro, Tokio, Istanbul eta Nairobi) lagunkoitasun maila neurtzeko 33 ekimen pilotu eginez. 

Ikerketa horretatik abiatuta, Adinekoentzako Hiri Lagunkoi Globalak: Gida bat lana argitaratu zen 

2007ko urriaren 1ean, Adineko Pertsonen Nazioarteko Eguna zela eta. Gida hori, Vancouverko 

Protokoloarekin batera, mundu mailako beste hiri batzuetako diagnostikoaren lehen fasearen 

garapenerako oinarri metodologiko gisa erabili da. 

Ordutik, OMEk koordinatutako Hiri eta Komunitate Lagunkoien Mundu Sarea osatu da. Estatuan, 

IMSERSOk lankidetza hitzarmen bat sinatu zuen erakunde horrekin, Adineko pertsonekiko 

lagunkoiak diren hiri eta komunitateen sare iberoamerikarra sortzeko, Espainiako eta 

Latinoamerikako ekimen guztiak bateratzeko asmoz. 2011ko irailean Irlandan egindako Hiri eta 

Komunitate Lagunkoien Nazioarteko I. Biltzarrean, mundu guztiko 38 udalerri ordezkatzen zituzten 

alkateek eta tokiko agintariek Dublingo Adierazpena sinatu zuten. Adierazpen horrek ekimenarekin 

bat egiten duten udalerriek beren gain hartzen dituzten hainbat balio eta printzipio hartzen ditu 

barne. Urte horretako ekainean, beste 40 hirik sinatu zuten konpromiso hori A.H.A. Conference 

biltzarrean. 2013ko irailean, Hiri eta Komunitate Lagunkoien Nazioarteko II. Biltzarra egin zen 

Quebecen, goiburu honekin: “Elkarrekin biziz eta zahartuz gure komunitatean”. 

Zalantzarik gabe, programa martxan jarri zenetik igaro diren 9 urte hauetan aurrerapen itzela egin 

dugu. OMEren babesa, erreferentziazko nazioarteko erakunde gisa, eta ekimen honekin bat egin 

duten udalerri eta ingurune guztiena (2014ko maiatzean, guztira 210), bai nazioartean bai nazio 

mailan, espero izandakoa baino askoz ere handiagoa izan da, eta ingurune guztietara egokitzen 

den programa aldakor eta malgu baten aldeko apustu sendoa egitea ekarri du, helburu 

bakarrarekin: gizarte berrikuntza eta erantzunkidetasun mugimendu bat sortzea, inguruneen 

lagunkoitasuna hobetzeko, adineko pertsonak protagonista gisa hartuta.  

1.2. LAN METODOLOGIA UDALERRIETAN 

Euskadiko udalerrietako ekimen honek izan duen garapenaren ezaugarri nagusia OMEk ezarritako 4 

faseko lan metodologiaren jarraipena izan da, etengabeko hobekuntzarako ziklo bati jarraituz (1. 

Diagnostikoa eta Plangintza, 2. Inplementazioa, 3. Ebaluazioa, eta 4. Etengabeko hobekuntza)  
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Lan metodologia, gainera, “Bottom-up” gerturatzean oinarritzen da (behetik gora). Metodologia 

horretan, herritarren parte hartzea, oro har, eta adineko pertsonena, bereziki, izango dira 

proiektuaren oinarri nagusiak. Bertan parte hartzen duten eragile guztien parte hartze prozesua 

sortuz garatzen da: 

Metodologia behetik gora 

 

 Adineko pertsonek eta, oro har, herritarrek, beren egungo, iraganeko eta etorkizuneko 

egoeraren analisian parte hartzen dute, beren zahartze prozesuarekiko lagunkoia iruditzen 

zaiena azalduz, baita beren udalerriko eguneroko bizitzan jasaten dituzten arazoak eta horiek 

izan ditzaketen konponbideak adieraziz ere.  

 Tokiko komunitateko administrazioaren, borondatezko langileen, zerbitzu hornitzaileen eta 

merkatarien parte hartzea, eta adineko pertsonen informazioa, erabilgarriak dira udalerri batek 

lagunkoitzat hartua izateko dituen indarguneen eta oztopoen irudi osoagoa emateko.  
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 Ikerketaren arduradunek tokiko ebaluazioaren berri ematen diete arduradun politikoei, 

planifikatzaileei, adineko pertsonei eta, oro har, herritar guztiei, esku hartzeko eta 

adinekoekiko lagunkoiagoa izango den udalerri bat lortzeko abiapuntu gisa. 

Prozesu honek ikerketa/ekintza postulatuei jarraitzen die, zortzi esku hartze esparrutan oinarrituta: 

aire zabaleko espazioak eta eraikinak, garraioa, etxebizitza, gizarte parte hartzea, errespetua eta 

inklusioa, herritarren parte hartzea eta enplegua, komunikazioa eta informazioa, eta gizarte eta 

osasun zerbitzuak.  

Ikerketa-Ekintza eremuak 

 

Lehen hiru gaiek (Aire zabaleko espazioak eta eraikinak, Garraioa eta Etxebizitza) udalerriko 

ingurune fisikoko funtsezko ezaugarriak biltzen dituzte. Alderdi horiek eragin handia dute 

mugikortasun pertsonalean, segurtasunean, osasunaren sustapenean eta gizarte parte hartzean. 

Hurrengo hirurek (Parte hartzea eta Gizarte Sarea, Enplegua eta Parte hartzea eta Errespetua eta 

Inklusioa) nagusiki pertsonen parte hartzeari eta ongizate subjektiboari eragiten dioten hainbat 

elementu islatzen dituzte. Parte hartzea eta Gizarte Sareak eremuak gizarte babeserako sare 

informalei buruzko informazioa biltzen du. Herritarren Parte hartzea eta Enplegua eremuan, 

adineko pertsonei lan ordaindua eta ez ordaindua gauzatzeko eskaintzen zaizkien aukerei, 

erretiroaren esperientziari, herritarren parte hartze jarduerei eta aisialdiari buruzko informazioa 

biltzen da. Errespetua eta Inklusioa eremuan, adineko pertsonenganako pertzepzioak, jarrerak eta 

portaerak biltzen dira (adineko pertsonenak, beste pertsona batzuenak eta komunitatearenak oro 

har). Azken bi eremuetan (Komunikazioa eta Informazioa eta Gizarte eta Osasun Zerbitzuak), 

egungo baliabideen eta komunikazio nahiz informazio bitartekoen azterketa egiten da, baita 

adineko pertsonek egiten duten hiriko babeserako gizarte zerbitzuen eta osasun zerbitzuen 

erabilerarena eta ezagutzarena ere. Hiriko bizitzaren zortzi alderdi horiek gainjarri egiten dira eta 
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elkarri eragiten diote; esate baterako, gizarte parte hartzea gizarte inklusioarekin erlazionatuta 

dago eta lotura handia du, aldi berean, informazioa eskuratzearekin. 

Era horretan, zahartze prozesua erabaki politikoen muin gisa ezartzen da, gizarte zerbitzuetatik edo 

osasun eremutik haratago doazen esparruetan, ikuspegi integratzaile eta zeharkakotik begiratuta. 
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2. DIAGNOSTIKOA 

Osasunaren Mundu Erakundeak ezarritako estandarren barnean edozein udalerri lagunkoitzat 

hartzeko gauzatu beharreko faseetako lehenengoa, adineko pertsonei, bereziki, eta herritar 

guztiei, oro har, eguneroko bizitzan aurkitzen dituzten arazoei buruz galdetzean datza, beren 

udalerrien alderdi negatiboak eta positiboak identifikatzen saiatuz. 

Proiektuaren premisetako bat da adineko pertsonak etapa guztietan parte hartzaile nagusi gisa, 

hauxe da, protagonista gisa, sartzea, beren egoera deskribatuz eta adieraziz edo aldatzeko 

iradokizunak eginez. Horrez gain, udalerrian identifikatutako arazoak konpontzeko ezarri behar 

liratekeen hobekuntza proiektuei buruzko erabakiak hartzen lagundu beharko lukete.  

Diagnostiko hau egiteko, informazioa biltzeko honako tresna hauek erabili ziren: 

A. Bigarren mailako iturrien azterketa. 

Helburua: Udalerrian eskuragarri dagoen informazio guztia biltzea, bai alderdi 

soziodemografikoei dagokiena bai bertan parte hartzen duten eragileena edo garatzen ari 

diren programena. 

B. Herritarren topaketak eta taldeak, baita eragileekin ere. 

Helburua: Herritarrekin beren udalerriko lagunkoitasun mailari buruz eztabaidatzea, ideiak 

biltzea eta proiektua garatzeko lantaldeak osatzeko herritar liderrak identifikatzea. 

C.  Lagunkoitasun galdetegiak. 

Helburua: Udalerrien lagunkoitasun maila ezagutzea, herritarren eskutik, adierazle 

kuantitatiboak erabiliz. 

2.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA 

Bigarren mailako iturrien azterketa egiteko, Estatistika Institutu Nazionalak (INE), Eustatek, Eusko 

Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, Behagik eta Irungo Udalaren barne iturriek 

emandako informazioa bildu zen. 
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2.1.1. DATU SOZIODEMOGRAFIKOAK 

 Kokalekua, tamaina eta topografia 

42,8 km2-ko hedadurarekin, Irunek, Lesaka (Nafarroa), Oiartzun, Lezo eta Hondarribia (Gipuzkoa) 

ditu muga, eta baita Frantzia ere, eta Bidasoa ibaia da aldameneko herrialdearekiko mugalerroa 

osatzen duena. Eremu natural handia du Irungo udalerriak, eta hiriaren guztizko azaleraren % 13,59 

besterik ez du hartzen (Udalplan, 2016) hiri lurzoruak. Behe Bidasoa edo Bidasoaldea eskualdean 

dago, eta 71 Km2-rekin hedadura txikieneko Gipuzkoako eskualdea da. 

Biztanleen Udal Erroldako datuen arabera, 2017ko urtarrilaren 1ean 61.943 biztanle zituen, eta 

horietatik 13.110 lagun 65 urtetik gorakoak dira. Hauxe da, biztanleria irundarraren % 21,16 

adineko pertsonak dira. Irungo biztanleria dentsitatea km2-ko 1.471,06 biztanlekoa da (INE, 2016), 

eta Gipuzkoan biztanleria dentsitate handiena duten udalerrietako bat da horrenbestez.   

Irungo biztanleria adinaren eta sexuaren arabera, 2016 

2016 
Bi sexuak Gizonak Emakumeak 

Guztira Ehunekoa Guztira Ehunekoa Guztira Ehunekoa 

Guztira 61.943 100 25.422 41,04 27.093 58,96 

0-15 urte 9.425 15,21 4.868 7,85 4.565 7,36 

16-34 urte 11.463 18,5 5.845 9,44 5.618 9,06 

35-64 urte 27.956 45,13 14.038 22,66 13.918 22,47 

65 urte eta 

gehiago 
13.099 21,15 5.539 8,94 7.560 12,21 

Iturria: INE – Biztanleen Udal Errolda, 2016 

Irun bi biztanleria unitatek osatzen dute, Irungo hiria bera eta Bidasoa auzoa. Izaera historikoko 

zazpi auzo ofizialetan (Anaka, Behobia, Bidasoa, Lapitze, Meaka, Olaberria eta Katea) banatua dago 

hiria, eta historikoak ez diren zenbait auzune ditu gainera: Antzaran, Arbes, Artia, Belaskoenea, 

Erdialdea, Dunboa, Larreaundi, Alde Zaharra, Pinudi, Urdanibia herrigunea, San Migel eta Santiago-

Beraun. 
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Guztizko biztanleria egoiliarra 

Irun: 1996 eta 2015 urteetako biztanleria piramideak 

 

Iturria: INE – Biztanleen Udal Errolda, 2015 

Udalerriko egitura demografikoan azken urte hauetan izan diren aldaketak erakusten dituzte 

biztanleria piramideek. Egungo piramideari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu estutu egiten dela 

15 – 24 urte arteko biztanleriaren kasuan, eta zabaldu, berriz, 25 – 44 urteetakoan. Aldiz, 1996ko 

piramidea zabaldu egiten da 10 urtetik hasi eta 24 urte bitarte, eta orduz geroztik mehartzen doa 

pixkanaka-pixkanaka. Piramide honen bidez bi fenomeno desberdin ikus daitezke: alde batetik, 

biztanle gazteen (15-34 urte) kopuruak behera egin duela, eta bestetik, adin handiagoko biztanleen 

(35 urte eta gehiago) kopuruak gora egin duela, eta horrek garbi erakusten du biztanleria irundarra 

zahartzen ari dela. Era berean, nabari da bizi itxaropenak ere nabarmen gora egin duela, 

“zahartzaroaren demokratizazioa” deitu zaio horri. 2060. urterako, aurreikusten da biztanleriaren 

ia erdiak laurogei urtetik gora izango dituela, eta horrenbestez, etorkizuneko gizartean funtsezko 

elementua izango da mendekotasun egoerei laguntzea. 

65 urte eta gehiagoko pertsonak Irunen, Gipuzkoan, EAEn eta Estatuan, 2016 

 BIZT. GUZTIRA +65 BIZT. +65 BIZT. % 

Irun 61.943 13.110 21,16 

Gipuzkoa 710.699 151.362 21,30 

EAE 2.171.886 465.174 21,42 

Estatua 47.052.745 8.657.705 18,4 
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Adineko pertsonen ezaugarri sozialak, idiosinkratikoak eta ekonomikoak 

Irunen adineko pertsonen kopurua 13.099 lagunekoa zen 2017ko urtarrilaren 1ean, hauxe da, 

Irungo herritarren % 21,15. Irungo adineko pertsona gehienak emakumeak dira, adineko pertsonen 

% 57,71 emakumeak baitira. Fenomeno hori are nabarmenagoa da urteak aurrera joan ahala, 80 

urtetik gorako adineko pertsonen % 65,72 emakumeak baitira.  

Adina Gizonak % Gizonak Emakumeak 
% 

Emakumeak 
GUZTIRA 

65 - 69 urte  1.692 47,6 1.860 52,4 3.552 

70 - 74 urte  1.433 46,3 1.664 53,7 3.097 

75 - 79 urte  939 43,7 1.208 56,3 2.147 

80 - 84 urte  832 39,0 1301 61,0 2.133 

85 - 89 urte  457 33,7 898 66,3 1.355 

90 - 94 urte  154 24,6 472 75,4 626 

95 - 99 urte  27 16,9 133 83,1 160 

100 urte edo 
gehiago 

5 17,2 24 82,8 29 

GUZTIRA 5.539 42,39 7.560 57,61 13.099 

Era askotakoa da auzo bakoitzean bizi diren adineko pertsonen kopurua, Elitxu-Lapitze da adineko 

pertsona gehien bizi diren lekua, Irungo adineko pertsonen % 12,96 han bizi baitira. Ondoren Anaka 

(% 9,85), eta Larreaundi-Olaberria (% 9,71) auzoak eta erdialdea (% 9,4) datoz. Bestalde, esan behar 

da 308 adineko pertsona bakarrik bizi direla, hauxe da, adineko pertsonen % 2,35.  

Adineko pertsonen ikasketa mailari dagokionean, adineko pertsonen ikasketa mailaren laburpen 

taula aurkezten dugu ondoren. 

 

60 - 74 urte 75 - 89 urte 90 - 104 urte GUZTIRA 

Emakume
ak 

Gizona
k 

Emakume
ak 

Gizona
k 

Emakume
ak 

Gizona
k 

E G 

Ez dakite 
irakurtzen eta 

idazten 
14 3 68 11 15 2 97 16 

Eskola ziurtagiria 
baino titulazio 

txikiagoa 
12 4 18 8 5 1 35 13 

Ikasketarik gabe 173 103 448 248 108 35 729 386 

Lehen Hezkuntza 
bukatu gabe 

58 32 60 31 14 4 132 67 

Eskola graduatua 50 52 57 27 12 2 119 81 
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edo baliokidea 

Oinarrizko 
batxilerra, eskola 

graduatua edo 
DBHren ziurtagiri 

baliokidea 

2.642 1.925 2.441 1.516 421 117 
5.50

4 
3.55

8 

Lehen edo erdi 
mailako lanbide 

heziketa 
75 218 30 37 5 1 110 256 

Batxilerra, 2. 
mailako lanbide 

heziketa edo 
titulu baliokidea 

15 19 11 8 1 0 27 27 

Bigarren mailako 
edo goi mailako 
lanbide heziketa 

43 248 12 59 1 4 56 311 

Goi batxilergoa, 
BBB, batxilerra 

edo LOGSE 
150 188 63 72 13 4 226 264 

Erdi mailako 
tituluak 

(idazkaritza 
ikasketak, hegaldi 

laguntzailea…) 

101 30 49 39 5 4 159 73 

Unibertsitate 
ikasketen tituluak 

171 288 141 161 25 12 337 461 

Unibertsitatetik 
kanpoko goi 

mailako ikasketa 
tituluak 

1 11 0 2 0 0 1 13 

Doktoretza eta 
graduondoko 
ikasketak edo 

lizentziadunentza
ko espezializazioa 

9 3 1 4 0 0 10 7 

Ez dakigu 11 3 12 8 6 1 29 12 

Taulan ikus daitekeen bezala, zenbat eta adin handiagoa izan orduan eta handiagoa eskola 

graduatua lortzera iritsi ez diren pertsonen ehunekoa; izan ere, 90 urte edo gehiagoko pertsonen 

% 22,5 egoera horretan daude. Bitxia bada ere, generoari dagokionean ez da alderik sumatzen adin 

horretan, bietan % 22,5ekoa baita guztizko biztanleria sexu bakoitzean. Aldiz, adineko pertsonen 

guztizko kopuruari erreparatzen badiogu, bai ikusiko ditugu sexu aldeak ildo horretatik, adineko 

emakumeen % 13,1ek ez baitzuten eskola graduatua edo baliokidea lortu, eta gizonen kasuan, 

berriz, % 8,7koa da ehuneko hori. Gainera, unibertsitate ikasketei dagokienean, % 8,3 dira 

unibertsitate titulazioak dituzten adineko gizonak, eta % 4,5 bakarrik titulazio hori lortu zuten 
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adineko emakumeak. Hala ere, esan behar da, zenbat eta adin handiagoa orduan eta txikiagoa 

unibertsitate titulua duten gizonen ehunekoa; emakumeek aldiz antzeko ehunekoetan jarraitzen 

dute, edozein dela ere adina. Azkenik, azpimarratu behar da, doktoretza edo ikasketa baliokideak 

dituzten adineko 10 emakumeren aurrean, 7 gizonek bakarrik lortu zutela maila hori. 

Mendekotasun egoeran dauden biztanleak 

2.040 lagun dira mendekotasuna duten irundarrak, hauxe da, herritarren % 3,29. Horietatik, 

gehienek mendekotasun arina dute (796), eta hurrena mendekotasun larria duten pertsonak datoz 

(653), eta azkenik, mendekotasun handia dutenak (591). Era berean, nabari da, bizitzaren lehen 

urteetan mendekotasuna duten emakumeen eta gizonen kopurua berdina den bitartean, urteen 

buruan mendekotasuna duten emakume gehiago direla gizonak baino. Mendekotasuna duten 

Irungo adineko emakumeen ehunekoa % 13,72 da, mendekotasuna duten Irungo adineko gizonak, 

berriz, % 8,09 dira. 

I. MAILA Emakumeak Gizonak GUZTIRA 

0-5 urte 4 5 9 

6-17 urte 4 12 16 

18 - 64 urte 75 102 177 

65 - 79 urte 103 58 161 

80 urte edo gehiago 312 121 433 

GUZTIRA 498 298 796 

II. MAILA    

0 - 5 urte 9 7 16 

6 - 17 urte 5 12 17 

18 - 64 urte 53 85 138 

65 - 79 urte 58 45 103 

80 urte edo gehiago 295 84 379 

GUZTIRA 420 233 653 

III. MAILA    

0 - 5 urte 4 4 8 

6 - 17 urte 3 8 11 

18 - 64 urte 59 36 95 

65 - 79 urte 40 43 83 

80 urte edo gehiago 229 95 394 

GUZTIRA 405 186 591 

 

Baliabide publikoen eta pribatuen banaketa 

Irunek badu herritarrei informazioa ematen dien baliabide bat, HAZ, herritarrek hoberen 

baloratzen dutenetako bat, hain zuzen ere. 
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Bestalde, adineko pertsonentzako hiru udal zentro eta bi gizarte gune ditu Irunek, honako hauek, 

zehatz esateko: Luis Marianoko zentroa, Belaskoeneako zentroa, Iraso zentroa, San Migeleko gunea 

eta Palmera Monteroko gunea. Zentro bakoitzak bere egitura eta bere ezaugarriak ditu, baina 

guztietan egiten dira aisialdirako eta denbora librerako hainbat jarduera, tailerrez gainera.   

Gainera, hiru udal baliabide daude adineko pertsonen egoitza gisa erabiltzen direnak, hauxe da, 

Ama Xantalen udal egoitza, Lekaeneako babespeko apartamentuak eta etxebizitza egoitzak. Ama 

Xantalen udal egoitzaren kasuan, 68 plaza ditu. Lekaeneako udal babespeko apartamentuetan, 

berriz, bizitegi eskubidea erosteko 30 apartamentu daude, eskubide hori bera alokatzeko 5 

apartamentu, eta beste 5 alokairu sozialekoak. Horrenbestez, 40 apartamentu dira eta 80 plaza 

guztira. Azkenik, gaur egun udalak 5 etxebizitza egoitza ditu, 24 plaza guztira. Bestalde, eguneko 

zentro bat dugu, Ama Xantalen egoitzan bertan dagoena, 15 plazarekin. 

Telelaguntza zerbitzua, etxeko laguntza zerbitzua eta etxeko otordu zerbitzua dira adinekoentzako 

beste baliabide publikoak. 

Era berean, baliabide pribatu ugari ditu Irunek. Lehenengo, lau egoitza pribatu ditugu gure 

udalerrian, eta beste egoitza bat Hondarribiko lurretan dagoena, baina justu Irun eta Hondarribia 

arteko mugan dagoenez, Irungo jende asko joaten da hara. Honako hauek dira: Caser-Anaka 

egoitza, Inmakulada egoitza, Residencia Bidasoa S. L., Gurutze Gorria egoitza eta Betharram 

egoitza. 

Caser-Anaka egoitzak 60 plaza ditu eguneko zentroan (36 Aldundiarekin hitzartuak), 155 egoitza 

plaza (109 Aldundiarekin hitzartuak), Unitate Psikogeriatrikoko 16 plaza Aldundiarekin hitzartuak 

eta aldi baterako egonaldiak egiteko 20 plaza, Aldundiarekin hitzartuak – Sendian Programa. 

 Aldiz, Inmakulada egoitzak 13 plaza pribatu ditu eguneko zentroan eta 62 plaza egonaldi luzekoak, 

haietako 48 Aldundiarekin hitzartuak. Bidasoa egoitzaren kasuan, 18 plazako eguneko zentroa du 

(11 Aldundiarekin hitzartuak) eta 15 plaza egonaldi luzekoak, Aldundiarekin hitzartuak. Bestalde, 

Gurutze Gorria egoitzak 43 plaza ditu, guztiak hitzartuak. Eta azkenik, Betharram egoitzak 174 plaza 

ditu egonaldi luzekoak (74 hitzartuak), 30 plazako unitate psikogeriatrikoa (15 hitzartuak) eta 

babespeko 16 apartamentu. 

Eguneko zentroei dagokienean, esan behar da, arestian aipaturiko Caser-Anaka egoitzako, 

Inmakulada egoitzako eta Bidasoa egoitzako plaza horiez gainera, Artia eguneko zentroa (23 plaza, 

eta horietatik 18 hitzartuak) eta Gibeletako zentroa (37 plaza, 28 Aldundiarekin hitzartuak) 

ditugula. Azken eguneko zentro hori Hondarribian dago, Betharram egoitza bezalaxe, baina justu 

Irunekiko mugan, eta horregatik, hara joaten diren pertsonetako asko irundarrak dira. 
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Gainera, Irunek baditu laguntza kognitiborako bi zentro: Argitze eta Gizagune. Argitze kalte 

zerebrala ebaluatzeko eta birgaitzeko zentroa da, eta Gizagune, berriz, estimulazio kognitiborako 

zentroa. 

Eta azkenik, etxeko laguntzarako zazpi enpresa daude Irunen: Nire aiton amonak, Etxekoi S.L., 

Zenturia, Lagundu, Clece, Hazlan eta Asisthogar Bidasoa. 

Irungo eguneko zentroetako eta egoitzetako plazak eta okupazio maila 

 Urtea Irun 

3. adinekoentzako plazak eguneko zentroetan (65 urteko eta 

gehiagoko biztanleen ‰) 
2011 11,06 

3. adinekoentzako plazak egoitzetan (65 urteko eta 

gehiagoko biztanleen ‰) 
2011 35,65 

Eguneko zentroen okupazio maila (3. adinekoak eta 

ezintasunak dituzten pertsonak) (%) 
2011 79,17 

Egoitzen okupazio maila (3. adinekoak eta ezintasunak 

dituzten pertsonak) (%) 
2011 94,13 

Elkarteen sarea eta irabazi asmorik gabeko erakundeak 

Elkartze mugimendu handia du Irunek 547 baino elkarte gehiagorekin, boluntarioentzat hainbat 

aukera eskaintzeaz gainera 8 GKEren eta boluntarioen 8 elkarteren bidez. Zabala eta era askotakoa 

da adineko pertsonei zuzendutako elkarte ehuna. Gaur egun, 8 elkarte daude, era askotakoak eta 

oso ibilbide desberdinekin. Haietako asko aisialdian, jarduera soziokulturaletan eta estimulazio 

kognitibo eta fisikoan oinarrituak daude, baina badira terapia eta aholkularitza, boluntarioak, 

prestakuntza, eta beren eskubideak defendatzeko jarduerak eskaintzen dituztenak ere.  

Hainbat elkartek beren gunea dute udal gizarte zentroen barnean. Alde batetik, Luis Marianoko 

adineko pertsonentzako udal gizarte zentroan daude Makila, Izarbide eta APPEBILA. Eta bestalde, 

Iraso adineko pertsonentzako udal gizarte zentroan daude Nagusilan, Gure altxor eta AFAGI. 

Horrenbestez, Soroxartak eta Zelaiburuk bakarrik dituzte beren egoitzak. 

MAKILA  

Komunitatean adineko pertsonen kolektiborako zerbitzuak sortu, mantendu eta hobetzen ditu 

elkarte honek. Adineko pertsonen bizikidetza, elkartasuna, elkar laguntza eta gizarte bizitzan parte 

hartzea bultzatzen ditu jardueren bidez. 

Luis Marianoko Udal Gizarte Zentroan egiten ditu bere jarduerak: 

- Yoga  
- Erlaxatzea  
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- Pilates  
- Gimnasia (kiroldegian)  
- Gimnasia integrala  
- Euskara  
- Igeriketa  
- Pintura  
- Soinekogintza  
- Areto dantzak  
- Memoria lantzea  
- Errusiar portzelana  
- Frantsesa  
- Irakurketa tailerra  
- Rondalla  
- Gorputz adierazpena  
- Acubi informazioa  
- Ekialdeko filosofia eta erlaxazioa  
- Martxa arautuak  
- Literatura tailerra  
- Frantsesa  
- Mahai jokoak  
- Liburutegi zerbitzua  
- Hitzaldiak  

- Txangoak 

IZARBIDE – Erretiratu Boluntarioen Informatika Elkartea 

 Adineko pertsonek teknologia berriak ezagutu ditzaten bultzatzen duen elkartea. Elkarte 

honen jarduera nagusia da adineko pertsonentzako informatika tailerrak egitea Luis Marianoko 

adineko pertsonen udal gizarte zentroan. 

APPEBIDA – Bidasoako Aurretik erretiratuen eta Pentsiodunen Elkartea 

Elkarte honen xedea da aurretik erretiratuen eta pentsiodunen kolektiboen interes orokorrak 

defendatzea, kolektibo horiek osatzen dituzten pertsonen ekonomia, lege eta gizarte baldintzak 

hobetzeko ahalegina eginez, eta era guztietako jarduerak garatuz beren helburuak betetzeko. 

GURE-ALTXOR  

Adineko pertsonen elkarte honek aisialdi, kultur eta osasun jarduerak egiten ditu adineko 

pertsonen Iraso udal gizarte zentroan.  Honako jarduera hauek antolatzen ditu:  

- Gimnasia  

- Gimnasia terapeutikoa  

- Eskulanak  

- Mahai jokoak  

- Irakurketa tailerra  

http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&clave=213
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&clave=322
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- Txangoak  

- Liburutegi zerbitzua  

- Bidaiak 

AFAGI  

 Alzheimerrak jota dauden gaixoen familiei eta hondatze kognitiboa edo dementzia 

motaren bat duten pertsonei arreta ematen dien elkartea da. Honako hauek eskaintzen ditu: 

- Alzheimerrak jota dauden gaixoen zaintzaileen-familiakoen prestakuntza  

- Topaketa taldeak Alzheimerra duten pertsonen senideekin eta lagunekin. 

- Bakarkako eta taldekako terapia  

- Hainbat tailer Alzheimerra duten pertsonen senideentzat  

- Psiko-estimulazio kognitiborako tailerrak 1. Fasean dauden gaixoentzat  

SOROXARTA 

Adineko pertsonentzako aisialdi, kultura eta osasun jarduerak egiten ditu elkarte honek. Honako 

jarduera hauek eskaintzen ditu: 

- Erlaxatze tailerra (astelehenetan eta asteazkenetan)  

- Dantza latinoen eta sevillanen eskolak  

- Tipi-tapa  

- Asteko aisialdi eguna, adineko pertsonentzako musikarekin eta mahai jokoekin 

- Urteko txangoak 

ZELAIBURU  

Adinekoentzako elkarte honek adineko pertsonentzako jarduerak egiten ditu, Landetxako auzo 

elkartearekin eta Erretiratuen Gipuzkoako Elkartearekin koordinatuta:  

- Eskulanak, txangoak 

- Karta txapelketak 

- Mahai jokoak 

- Hainbat jardunaldi 

- Hitzaldiak 

- Gastronomia 

NAGUSILAN  

Abandonu egoeran, bakarrik edo egoera ahulean dauden adineko pertsonei laguntzeko, 

kontsolatzeko eta animatzeko boluntarioen elkartea da. Honako zerbitzu hauek ematen ditu:  

http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&clave=252
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&clave=5206
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&clave=3771
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&clave=1801
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- Adineko pertsonei lagun egitea. 

- Telefono laguntza (zilarrezko haria) 

- Laguntza eguneroko kudeaketa txikietan eta mediku kontsultetara joateko. 

- Animazioa 

- Belaunaldi arteko harremanak, ekologia eta ingurumena bultzatzen diren eta adineko 

pertsonen egoera defendatzen den foroetan edo zentroetan parte hartzea.  

- Elkarlana, eskatzen duten beste elkarteekin.  

2.1.2. UDAL PLANAK  

Udalak egindako arloko udal planak azalduko dira ondoren:  

 Irunen Euskara sustatzeko ekintza plana 2014-2017 urteetarako  

Plan horren helburua da euskararen erabilera indartzea elkarbizitzarako eta gizarte kohesiorako, 

eta xede hori betetzeko, hiru helburu estrategiko lantzen ditu Planak: euskara eskuratzea, euskara 

erabiltzea eta hizkuntzaren kalitatea.   

 Irungo Udalean Euskararen erabilera normalizatzeko plana – V. Plangintza aldia 

Plan honen helburua da kanpo komunikazioetan, eta bereziki, Irungo Udaleko barne 

komunikazioetan euskararen presentzia eta izatea normalizatzea, herritarren hizkuntza eskubideak 

bermatuz.   

 Emakumeen eta Gizonen arteko III. Berdintasun Plana (2013-2016)  

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko jarduera bideratzeko esku hartze ildoak 

eta jarraibideak ezartzen ditu 2013-2016 urteetarako. 

 Mendekotasunen Prebentziorako III. Plana (2013-2017)  

Mendekotasunen Prebentziorako Tokiko Plana da Irungo Udalak duen tresna nagusia bere 

lurraldean droga mendekotasunen fenomenoari eta beste mendekotasun batzuei aurre egiteko. 

 Irun On 

Ekonomia suspertzeko plana da, eta haren helburua da Irun udalerri lehiakor eta sozialki arduratsu 

bilakatzea, enpresen inplikazioaren eta berrikuntzaren bidez. Gainera, Irun Ekintzanek garatutako 

ekimen guztietan jartzen du arreta, esate baterako, enpresen berrikuntzarako Irun Ekintzan Sariak, 



 

 

24 

egoitza soziala edo lan zentro bat udalerrian duten enpresen proiektu eta ideia berritzaileak 

saritzen dituena. 

 Irun Ekintzan: Irungo Garapen Ekonomikoaren eta Enpleguaren aldeko Ituna  

Irun Ekintzan, Irungo garapen ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko itunaren helburu nagusi gisa 

planteatzen da hiria ekonomia eta gizarte alorretan suspertzeko baldintzak sustatzea.  

 PERCO – Irungo merkataritza biziberritzeko Plan berezia 

Irungo Merkataritza Biziberritzeko Plana da eta Irungo merkataritza errealitatea aztertzen du. 

Gainera, merkataritza banaketaren ikerketa, analisi eta jarraipen tresna da eta enpresa ehunaren 

lehiakortasuna hobetzen, politika publikoak eraginkorragoak izaten eta kontsumitzaileen 

asebetetzea handitzen laguntzen du. 

 Tokiko iraunkortasunerako ekintza plana (Agenda 21)  

Aldez aurretik egindako diagnostikoari erantzuteko bideratu beharreko helburuak eta ekintzak 

biltzen dituen dokumentua da, eta haren xede nagusia da udalerrian garapen iraunkorragoa izateko 

bidean aurrera egitea. 

 HMIP IRUN - Irungo Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako Plana 

Mugitzeko modu iraunkorragoak ezartzeko, garraiobide eraginkorragoak erabiltzeko eta 

herritarrengan eta ingurumenean sortzen den eragina murrizteko ekimen berria da. 

 Energia Iraunkorrerako ekintza Plana (EIEP)  

2020. urtera arte bideratu beharreko zenbait ekintza dira, energiaren kontsumoa eta berotegi 

efektuko gasen (BEG) igorpena murrizteko, eta horrekin batera, energia aurrezten eta enplegua 

sustatzen laguntzeko. 

 Irun gizalegez  

Honen xedea da hiriaren irudia eta herritarren elkarbizitza hobetzea, ondoko jarduera ardatz hauen 

bidez: Irun zaratarik gabe, Zaindu kalea zure etxea bezala eta Zure txakurra hirian. 
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2.1.3. ERAGILEAK 

Diagnostikoa egiteko lanean eragile ugarik hartu dute parte, eta haiei esker egin ahal izan da 

azterketa hau. Irun Lagunkoia ekimenaren esparruan honako eragile hauekin egin dugu lan: 

Irungo Udala 

Adineko pertsonen elkarteak 

 Izarbide 

 Nagusilan 

 Gure-altxor 

 AFAGI 

 Zelaiburu 

 Soroxarta 

Adineko pertsonentzako udal zentroak eta gizarte guneak 

 Lguis Marianoko Udal Gizarte Zentroa 

 San Migeleko Udal Gizarte Gunea 

 Palmera Monteroko Udal Gizarte Gunea  

Adineko pertsonentzako baliabide publikoak 

 Ama Xantalen egoitza 

 Lekaeneako udal babespeko apartamentuak 

Adineko pertsonentzako baliabide pribatuak: 

 Argitze – Laguntza kognitiborako zentroa 

 Gizagune – Laguntza kognitiborako zentroa 

 Caser – Anaka egoitza 

 Inmakulada egoitza 

 Bidasoa egoitza 

 Artia eguneko zentroa 

 Gibeleta eguneko zentroa 

 Hazlan Irun S.L.  

Ikastetxeak 

 Udal Haur Eskola 

 Irungo La Salle 
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2.2. EMAITZEN AZTERKETA:  

LAGUNKOITASUN GALDETEGIA ETA HERRITARREN TOPAKETAK 

2.2.1. METODOLOGIA 

Informazio bilketa galdetegi baten bidez egin zen Irunen Udalaren laguntzarekin eta hainbat 

iturriren bidez. 

Ondoko leku hauetan bildu zen informazioa eta ondoko eragile hauek inplikatu ziren: 

 HAZ 

 Adineko pertsonentzako udal zentroak eta gizarte guneak  

 Hainbat ikastetxe  

 Udala (udal langileak) 

 Adineko pertsonen elkarteak 

 Egoitza publikoak eta pribatuak 

 Eguneko zentro publikoak eta pribatuak 

 Estimulazio kognitiborako zentroak 

 Lekaeneako udal babespeko apartamentuak 

 Galdetegia online hedatu zen Udalaren web orriaren bidez 

Herritarrekin izandako topaketen bidez bildu zen informazioa, udalerriko adineko pertsonen 

elkarteen eta adineko pertsonentzako egoitza baliabide publikoen laguntzarekin. 

2.2.1.1. LAGUNKOITASUN GALDETEGIA: FITXA TEKNIKOA 

Guztira 451 galdetegi bete dira Irungo hiriaren lagunkoitasunaren inguruan. Haietatik 316 

emakumeek bete dituzte eta 117 gizonek. Horrenbestez, lagina emakumeek osatzen dute batik bat, 

% 70,1 emakumeak baitira, eta % 25,9 gizonak. 

Era berean, laginaren adinari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu % 60k 65 urte baino gutxiago 

dituztela eta % 30,6k 65 urte baino gehiago. Hauxe da, laginean 293 lagun daude 65 urtetik 

beherakoak eta 138, berriz, 65 urtetik gorakoak. 

2017ko martxotik apirilaren erdialdera bitarte egin zen galdetegia jasotzeko landa lana. 
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Irun: Lagunkoitasun galdetegia laginaren osaera. 

 

Ehunekoa Kop. 

Sexua 
 

  

Gizona  25,9 117 

Emakumea  70,1 316 

ED/EE 4,0 18 

Adina    

< 65 urte 65,0 293 

< 65 urte 30,6 138 

ED/EE 4,4 20 

  100,0 451 

Irun: Laginaren osaera. 

 

Inkesta era autoadministratuan eta laginketarik gabe egin zen. Aztertu diren emaitzak ez dira 

gizarte irundarraren adierazleak, baina orientabide gisa erabil daitezke lagunkoitasunari buruzko 

joerak ezagutzeko. 

2.2.1.2. HERRITARREN TOPAKETAK: OSAERA 

 
Azterketa kualitatiboaren helburu nagusia da udalerrian “adineko pertsonekiko lagunkoiak” diren 

alderdiak ezagutzea, sumatzen diren oztopoak eta arazoak nabarmentzea eta hobetzeko aukerak 

planteatzea.  

Erabilitako ikerketa teknika Herritarren topaketak izenekoa da, herritarren iritzia jakiteko 

diseinaturiko baliabidea. Herritarren parte hartze taldeekin egin ziren batik bat, haietan ordezkatua 

baitago udalerriko elkarte sarea. 

Herritar guztiei zuzendutako topaketen bidez eta bereziki adineko pertsonei zuzendutako 

topaketen bidez egin zen informazio kualitatiboaren bilketa. 10 talde fokal egin ziren adineko 
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pertsonekin, eta 17 bilera egin ziren guztira. Era berean, bi herritar topaketa egin ziren herritar 

guztiei zabalduak, eta saio bakoitzean pertsona desberdinek hartu zuten parte. 

Guztira 149 lagunek hartu zuten parte, 128 adineko pertsonen talde fokaletan eta 21 herritar 

guztiei zabaldutako topaketetan. Herritar guztiei zabaldutako topaketetan inplikaturiko eragilerik 

ez zen egon, baina talde fokaletan eragile espezifiko bateko parte hartzaileek osatzen zuten talde 

bakoitza. Horrenbestez, eragile parte hartzaileak 10 izan ziren: adineko pertsonen 5 elkarte, 

adineko pertsonentzako 3 udal zentro edo gizarte gune eta adineko pertsonen egoitzako 2 udal 

baliabide. 

Moderazioa eta informazio bilketa adineko pertsonen teknikaren bidez egin zen kasu gehienetan, 

taldeetako batean izan ezik, hartan San Migeleko Udal Gizarte Guneko dinamizatzaileak berak egin 

baitzuen. Topaketa gehienen iraupena ordu eta erdi izan zen, herritarrei zabaldutako bi topaketak 

(haietako bakoitzak 3 ordu inguru iraun baitzuen), eta topaketak saio bakar batean egin zituzten 3 

taldeak izan ezik, haietako bakoitzak 2 ordu inguru iraun baitzuen. 

Honako hauek izan ziren topaketen osaera eta datak: 

1. Herritar guztientzat zabalik zegoen herritarren topaketa:  

Bildu zirenak: 12 lagun 

Data: 2017/03/29 - 10:00etan 

Lekua: Palmera Monteroko gunea 

2. Herritar guztientzat zabalik zegoen herritarren topaketa:  

Bildu zirenak: 9 lagun 

Data: 2017/04/04 - 18:00etan 

Lekua: Palmera Monteroko gunea 

1. Talde fokala: 

Eragilea: Palmera Monteroko Udal Gizarte Gunea 

Bildu zirenak: 27 lagun eta 8 lagun 

Datak: 2017/03/14 - 17:30ean eta 2017/03/21 - 17:30ean 

Lekua: Palmera Monteroko gunea 

2. Talde fokala: 

Eragilea: "Gure Altxor" adineko pertsonen elkartea 

Bildu zirenak: 5 lagun eta 8 lagun 

Datak: 2017/03/15 - 10:00etan eta 2017/03/22 - 10:00etan 

Lekua: Iraso Udal Gizarte Zentroa. 

3. Talde fokala: 
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Eragilea: "Nagusilan" adineko pertsonen elkartea 

Bildu zirenak: 15 lagun eta 8 lagun 

Datak: 2017/03/16 - 17:00etan eta 2017/03/30 - 17:00etan 

Lekua: Palmera Monteroko gunea 

4. Talde fokala: 

Eragilea: San Migeleko Udal Gizarte Gunea 

Bildu zirenak: 11 lagun eta 6 lagun 

Datak: 2017/03/17 - 17:00etan eta 2017/03/30 - 17:00etan 

Lekua: Iraso Udal Gizarte Zentroa. 

5. Talde fokala: 

Eragilea: Lekaeneako udal babespeko apartamentuak 

Bildu zirenak: 9 lagun eta 11 lagun 

Datak: 2017/03/22 - 17:00etan eta 2017/03/27 - 11:00etan 

Lekua: Lekaeneako udal babespeko apartamentuetako areto erabileraniztuna 

6. Talde fokala: 

Eragilea: "Izarbide" adineko pertsonen elkartea 

Bildu zirenak: 12 lagun 

Data: 2017/03/23 - 12:00etan  

Lekua: Luis Marianoko Udal Gizarte Zentroa. 

7. Talde fokala: 

Eragilea: Belaskoeneako Udal Gizarte Gunea - Soroxarta elkartea 

Bildu zirenak: 14 lagun eta 13 lagun 

Datak: 2017/03/23 - 17:30ean eta 2017/03/271 - 17:30ean 

Lekua: Belaskoeneako Udal Gizarte Gunea 

8. Talde fokala: 

Eragilea: Ama Xantalen Udal egoitza 

Bildu zirenak: 11 lagun eta 8 lagun 

Datak: 2017/03/28 - 11:00etan eta 2017/04/04 - 11:00etan 

Lekua: Ama Xantalen Udal egoitza 

9. Talde fokala: 

Eragilea: "Zelaiburu" adineko pertsonen elkartea 

Bildu zirenak: 5 lagun  

Data: 2017/04/05 - 18:00etan  

Lekua: Kateako auzo elkartea 

10.  Talde fokala: 
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Eragilea: "AFAGI" adineko pertsonen elkartea 

Bildu zirenak: 13 lagun  

Data: 2017/04/06 - 16:30ean  

Lekua: Iraso Udal Gizarte Zentroa. 

Topaketa horietan sortutako informazio guztia laburbildu da diagnostiko txosten hau egiteko, 

diagnostikoko datu kualitatiboen iturri nagusia izanik. 

2.2.3. DIAGNOSTIKOAK: EMAITZAK 

Udalerrian egindako topaketetatik eta Lagunkoitasun galdetegitik ateratako informazio guztia bildu 

da atal honetan.  

ALDERDI OROKORRAK 

Inkestari erantzun zioten irundar gehienek bizitzeko leku oso atsegin edo aski atsegin gisa kalifikatu 

zuten udalerria. Galdetutako 10 lagunetik 6k baino gehiagok hautatu zituzten aukera horiek, eta 

% 6,9k atsegin txikiko hiri edo batere ez atsegin gisa baloratu zuten Irun. 

Zure udalerriaren alderdi orokorrak 

 

 
Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Garbia 1,8 4,7 36,4 47,7 8,6 0,9 

Zaratatsua 3,1 15,5 42,4 29,5 8,4 1,1 

Atsegina 1,1 5,8 29,7 49,9 11,8 1,8 

Merkea 13,5 33,9 40,8 7,3 3,1 1,3 
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Badira Lagunkoitasun galdetegian jasotako beste elementu batzuk udalerria atsegintzat hartzeko 

orduan eragin nabarmena dutenak. Horietako bat garbitasuna da, hura oso positibotzat hartzen 

baita, % 56,3k esaten duelako dezente garbia edo oso garbia dela. Herritarren topaketetan ere 

islatu da gertakizun hori, haietan gehienek oso positibotzat jo baitzuten, hiriko alderdi 

hoberenetakotzat harturik. Hala ere, ez dira gutxi esan zutenak eremu batzuei ez zaiela jaramon 

handirik egiten, hori batik bat jende gutxi ibiltzen den kaleetan eta bidegorrietan gertatzen dela 

adieraziz. Gehienek herritarren gizalegearen aurkako jarrerekin lotzen dute zikinkeria hori, eta oso 

txikia da hirian garbiketa zerbitzua hobetu egin behar dela diotenen kopurua. 

Hala ere, garbitasunaren inguruko alderdi bat bada askotan aipatzen dena, bai galdetegietan bai 

herritarren topaketetan. Espaloietan egoten diren txakur kaken bilketa da. Gorotz horiek ez biltzea 

arazo handia da herritar gehienentzat. Horrek berekin daraman higiene falta nabarmendu dute, eta 

baita adineko pertsonentzako eragiten duen arriskua ere, kakak zapaltzean irristatu baitaitezke. 

Arazo horren inguruan maskoten jabeei begira sentsibilizazio eta hezkuntza kanpainak egitea 

proposatu da eta eremu zehatz batzuk egokitzea txakurrek haietan kaka egiteko. 

Bestalde, adostasun falta dago kutsadura akustikoari dagokionean. Galdetutako pertsonen % 18,6k 

uste dute Irunen zarata txikia edo batere ez dagoela, % 42,4k erdipurdikotzat hartzen dute alderdi 

hori, eta % 37,9k adierazi du hirian zarata dezente edo handia dagoela. Horrenbestez, alderdi horri 

begira hobekuntzak egin behar direla esango genuke. Bestalde, herritarren topaketetan oso 

bestelako balorazioak jaso ziren kutsadura akustikoari dagokionean, eta hiriko adar nagusiekin eta 

errepide garrantzitsuak hurbil dituzten eremuekin lotuko genituzke egindako balorazioetako asko. 

Azkenik, hiriko biziaren prezioa da okerren baloratu den alderdia; izan ere, % 47,4k adierazi dute 

hiria ez dela merkea edo ez dela batere merkea. Horixe da herritarren topaketa guztietan 

azaldutako alderdi negatibo ohikoenetako beste bat. Topaketa horietan, alderdi horrekin loturiko 

aipamen gehienek adierazten zuten Irungo bizitzaren prezioak ez datozela bat herritarren 

errealitate ekonomikoarekin, eta beste lurralde askotan era globalean gertatzen den zerbait dela 

esan zuten askok. 

Irunen eskuratutako datuak Euskadin eskuratutakoekin alderatzen baditugu, antzekotasun handiak 

sumatuko genituzke aztertutako alderdi orokor nagusietan, 10 ehuneko puntutik gorako alderik ez 

baitago. Ezaugarri antzekoena da erosteko ahalmen handia behar dela udalerriko bizitzaz 

gozatzeko. Alde handiena, berriz, kutsadura akustikoan ikusten da. 
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Irungo eta Euskadiko alderdi orokorren balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Udalerri atsegina 

 Garbitasun ona 

Alderdi negatiboak 

 Prezio handiak 

 Eremu oso zaratatsuak 

 Txakur kaka asko espaloietan eta berdeguneetan 

 Hondakin organikoen edukiontzia irekitzeko zailtasun handia 

Hobekuntza proposamenak 

 Txakurren jabeei zuzendutako sentsibilizazio eta hezkuntza kanpainak 

 Txakurrek kaka egiteko eremu bereziak sortzea 

 Kaleetan zaintza handiagoa beren txakurren kakak biltzen ez dituztenak zigortzeko 

 Oro har, herritarrengan gizalegea bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak 

 Hondakin organikoen edukiontzia irekitzeko sistema aldatzea 



 

 

33 

1. AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA ERAIKINAK 

OMEk 2007ko txostenean adierazten duenaren arabera, kanpo inguruak eta eraikin publikoek 

“eragin handia dute adineko pertsonen mugikortasunean, independentzian eta bizi kalitatean”. 

Eremu irekien eta eraikin iritsi-erraz, seguru eta erosoen sarea izateak funtsezko garrantzia du 

aisialdiaz gozatzeko eta komunitate bizitzaren garapenerako. Sistema horrek gizarte parte 

hartzaileagoa bultzatzen du bere maila guztietan, zahartze aktiboa sortuz.  

PARKEAK, AIRE ZABALEKO EREMUAK ETA ERAIKIN PUBLIKOAK 

Udalmapek eskainitako datuen arabera, Euskal Autonomi Erkidegoan 2009. urtean parkeek, 

lorategiek eta berdeguneek hartzen zuten udal azaleraren ehuneko zifra % 14,41ekoa zen, eta 

horrenbestez, batez bestekoaren oso azpitik dago Irun, % 2,26rekin. Aldiz, babes berezia duen udal 

azalerari dagokionean, Gipuzkoaren (% 23,12) oso antzeko egoeran dago Irun (% 23,29), eta EAE 

(% 21) baino pixka bat gorago. 

Berdeguneak 

 Urtea Irun Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Babes bereziko udal azalera (%) 2015 23,29 13,61 23,12 21 

Hiriko parkeek, lorategiek eta 
berdeguneek hartzen duten azalera 

(hiri zoruaren %) 
2009 2,26 3,54 20,12 14,41 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Udalmap 

Hala ere, esan behar da gehienen iritzietan, hala inkestetan nola herritarren topaketetan, ez dela 

esaten parke eta berdegune falta dagoenik, baizik eta era horretako eremu nahikoa badagoela 

esaten dute. Egia da halaber, gehienen iritzian ez dagoela ehuneko puntu askoren alderik 

gutxiengoarekin konparatzen badugu. Hauxe da, oro har, 10 lagunetik ia 4k uste dute berdegune 

eta parke nahikoa badaudela, eta 10 lagunetik ia 3k esaten dute ez direla aski, eta beste hiruk 

hobetu beharreko alderdia dela. 

Herritarren topaketetan ikusi da gehienek esaten zutela alde handia dagoela berdeguneen eta 

parkeen artean, uste baitute parke nahikoa badaudela udalerrian, baina ez hainbeste berdegune. 

Horixe izango litzateke inkestan izandako iritziak bat ez etortzearen arrazoia. 
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Aire zabaleko parkeak eta eremuak 

 

 
Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Badira nahikoa 4,9 20,2 33,9 34,4 5,1 1,6 

Ondo zainduak daude 3,3 12,2 27,1 44,6 12,2 0,7 

Ondo kokatuak daude 2,7 8,4 31,7 44,8 10,9 1,6 

Ondo hornituak daude 11,8 20,4 27,9 20,2 6,4 13,3 

Askotan joaten da 9,5 22,0 26,2 27,7 9,1 5,5 

 

Bestalde, herritarren iritziak, hala topaketetan nola galdetegian, balorazio ona ematen die parkeen 

eta berdeguneen kokalekuari eta haien zaintza mailei. Galdetutako pertsonen erdiak dezente edo 

ondo zainduta eta ondo kokatuta gisa baloratu ditu bi alderdi horiek. Hala ere, herritarren topaketa 

askotan azpimarratu zen zaintzan alde handiak daudela hiriko parke gehienen eta Soroxartako 

parkearen eta San Migel auzoko parkeen artean. Adierazi zen azken horiek askoz ere okerrago 

zainduak daudela, segurtasun eza dutela eta Udalak ez dituela behar bezala zaintzen. 

Berriro ere txakur kaken inguruko oharkizunak egin dituzte herritarren topaketa askotan. Jende 

askok esan du udalaren zaintza ona bada ere, txakur kaka gutxi jasotzen direnez, berdegune asko 

ezin direla erabili. 

Parkeen hornidurari dagokionean, gehienen iritzia da ez daudela batere hornituak edo oso gutxi 

hornituak daudela, baina oraingoan ere iritziak ez datoz bat: % 32,2ren iritziz ekipamenduak ez dira 

aski, % 26,6k uste du ondo hornituak daudela eta % 26,2k, berriz, uste du alderdi batzuk hobetu 

egin behar direla.  
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Baliabideei buruzko kexa nagusiek esaten dute komun publikoen eskasia dagoela Irungo aire 

zabaleko eremuetan, eta eserlekuak ez direla erosoak esan zuten halaber. Jende askok esan du 

udalerriko eserleku gehienek bizkarraldea oso baxua dutela, eta gainera, oso altuera txikian 

daudela eta beso-euskarri onik ez dutela. Bi gorabehera horiek adineko pertsonengan dute eragina 

bereziki; izan ere, zerbitzu ezak eta eserlekuen deserosotasunak zailtasunak eragiten dituzte hirian 

zehar erosotasunez paseatzeko. Gainera, esan behar da, aulki gurpildunetan doazen pertsonak ezin 

direla udalerriko iturrietara heldu. 

Horregatik, herritarrek proposatzen dute komun publiko gehiago jartzea, eta hirian zehar mapak 

sortzea, eta haietan azaltzea Irungo komun publikoak non dauden. Era berean, egokiak ez diren 

eserlekuak aldatzea planteatu dute eta beste batzuk jartzea, altuagoak, beso-euskarriekin eta 

bizkarralde altuagoekin. Aulki gurpildunean doazen pertsonak iristeko moduko iturriak jartzeko 

eskatu dute halaber. 

Data eguneratuenean, 2009an, Euskal Autonomi Erkidegoan, Bidasoa eskualdean eta Irunen 

zeuden komun publikoen datuak ageri dira ondoren. Taulan ikus daiteke 10.000 biztanleko komun 

publikoen kopurua Gipuzkoan baino pixka bat txikiagoa dela Irunen, eta EAEn baino pixka bat 

handiagoa.  

Komun publikoen instalazioak (10.000 biztanleko) (2009) 

Erakundea Balioa 

EAE 1,64 

Gipuzkoa 2,28 

Eskualdea 1,68 

Irun 1,97 

Iturria: UDALMAP. Udal Informazio Sistema. Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Herri Administrazio Saila eta EUSTAT 
 

Era berean, esan behar da, aipamen positibo asko egin direla dauden pasealeku irisgarriei buruz, 

eta edertasun handikoak direla esan da gainera. Aipatutako eremu nagusiak Plaiaundiko parkea eta 

Santiagoko bidegorriak dira. Bi eremu horiek dira herritarren topaketetan parte hartu duten 

pertsonek gehien erabiltzen dituztenak, baina aldiz, horietan ere ez dago komun publikorik. 

Horrenbestez, ugari izan dira Plaiaundiko bideen mantentze ezaren inguruan egindako aipamenak.  

Balorazioak onak izan arren, galdetutako pertsonen % 36,8k bakarrik adierazi dute berdeguneetara 

eta parkeetara dezentetan edo askotan joaten direla. Herritarren topaketetan ere antzeko 

fenomenoa ikusi zen; izan ere, gehienek esan zuten parkeak positibotzat baloratzen dituztela, baina 

ez zituztela askotan erabiltzen. Ez zuten parkeetara ez joateko arrazoirik azaldu, eta gainera esan 

zuten adin guztietako jendeak erabiltzen dituela, baina beren esperientziaz hitz egiteko orduan, 
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gehienek esan zuten parkeen lekuan beste eremu batzuk nahiago zituztela sozializatzeko, atseden 

hartzeko edo paseatzeko. 

Herritarren topaketetan bat-batean maizen azaldu zen gaietako bat adineko pertsonentzako parke 

osasungarriena izan zen. Adineko pertsona gutxik erakutsi zuten parke horiekiko interesa, baina 

erabiltzen zituztenek adierazi zuten parke horietan dauden ariketa fisikoa egiteko tresnak 

erabiltzen irakasteko ikastaroak egin beharko liratekeela, haietako asko ulertzen zailak baitira eta 

gaizki erabiliz gero istripuak gerta bailitezke. Proposatu zuten Kirol Saileko langileek tresna horien 

funtzionamendua azaltzea Tipi-Tapa programako paseoetako bat aprobetxatuz. 

Eraikin publikoetara joateko irisgarritasunari dagokionean, esan behar da balorazio positiboa eman 

zaiola. Irisgarritasunagatik kezka sortzen duen eraikin bakarra HAZen kokaleku berria da. Bulego 

hori San Martzial kalean dago, eta kale horrek duen malda handiagatik, oso zaila da HAZera iristea, 

eta ia ezinezkoa, berriz, aulki gurpildunean doazen pertsonentzat. Gainera, gaur egun kale horretan 

obrak egiten ari direnez, are zailagoa da bertara iristea. Era berean, HAZetik gertu ez dago autoa 

aparkatzeko lekurik, eta horrek zailtasunak eragiten dizkie mugikortasun murriztua duten 

pertsonei. Bestalde, azpimarratu dute hobekuntza handia ekarri duela Artalekuko igogailua 

jartzeak, bereziki adineko pertsonentzat eta dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat. 

Azkenik, azpimarratu behar da, parkeen eta berdeguneen ezaugarri nagusiei dagokienean, 

balorazioak oso antzekoak izan direla Euskadin eta Irunen. Alde garrantzitsua dagoen alderdi 

bakarra zaintzaren balorazioan dago. Euskadin % 44,5k uste dute parkeak eta berdeguneak dezente 

ongi edo oso ongi zainduak daudela, baina Irunen % 56,8 dira haien zaintza positibotzat jotzen 

dutenak. 
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Irungo eta Euskadiko aire zabaleko parkeen eta eremuen balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Parkeen kokaleku egokia 

 Berdegune eta parke gehienak ondo zainduak 

 Pasealekuak egotea 

 Eraikin publikoen irisgarritasun ona 

 Artalekun igogailua jartzea 

Alderdi negatiboak 

 Berdegune eta lorategi eremu aski ez 

 Eserleku deserosoak adineko pertsonentzat eta dibertsitate funtzionala duten 

pertsonentzat 

 Komun publiko eskasia 

 Aulki gurpildunean doazen pertsonak ezin dira iturrietara iritsi 

 HAZen kokaleku berria, aurrekoa baino iristeko zailagoa 

 Adineko pertsonek gutxi erabiltzen dituzte parkeak 

 Txakur kaka asko berdeguneetan 

 San Migeleko eta Soroxartako parkeak ez dira behar bezala zaintzen  

Hobekuntza proposamenak 

 Komun publiko gehiago jartzea 

 Komun publikoak non dauden jakiteko mapak sortzea  

 Eserleku deserosoak kendu eta adineko pertsonentzat eta dibertsitate funtzionala duten 

pertsonentzat egokiak direnak jartzea 

 Aulki gurpildunean doazen pertsonak iristeko moduko iturriak jartzea 

 Parke osasungarrietan dauden ariketa fisikoa egiteko tresnak erabiltzen ikasteko 

ikastaroak egitea  

 Lorategi eremu eta berdegune gehiago sortzea 
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KALEAK 

Herritarren leku batetik bestera joateko gaitasuna eta aukerak zuzenean loturik daude hiria, herria 

edo lurraldea osatzen duten kaleen egoerarekin. Espaloi meharrek, desberdinek, hautsiek, edo 

oztopoak dituztenek oinez ibiltzeko orduan arriskuak eragin diezazkiekete adineko pertsonei. 

(OME, 2007) 

Inkestaren (Lagunkoitasun galdetegia) datuen arabera, Irungo kaleak ondo kalifikatuak daude, 

baina alderdi asko hobetu behar dira, haien zaintza eta irisgarritasuna erdipurdikotzat hartu baitira. 

Herritarren topaketetan ere islatu da hori, haietan  mezu nagusia izan baita azken urte hauetan 

hobekuntza handiak egin direla, baina oraindik ere alderdi asko hobetu behar direla. 

Espaloiak eta kaleak 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Ondo zainduak daude 7,1 19,1 36,8 30,8 4,0 2,2 

Irisgarriak dira 6,9 19,5 36,6 30,4 5,1 1,6 

Atseden hartzeko lekuak dituzte 1,6 10,4 23,9 48,1 14,0 2,0 

 

Topaketetan, jende askok eremu jakin batzuk aipatu zituzten, arazoak zituztela edo iritsi-ezinak 

zirela esanez. Haien arabera, ibiltarientzat erortzeko edo istripuak izateko arrisku handiena duten 

eremuak Colon ibilbidea eta Colon ibilbideko zubia dira nagusiki. Askotan, askatuta egoten dira 

Colon ibilbidean ondo finkatu gabe dauden zenbait baldosa, eta horrek egonkortasunik eza 

eragiten die espaloietan dabiltzan pertsonei, eta baita erorketa ugari ere. Era berean, Colon 

ibilbideko zubia da adineko pertsonentzako beste puntu arriskutsuenetako bat. Asko dira zubi 
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horretan espaloien azalera oso irristakorra dela eta batik bat euria egiten duenean istripu ugari 

eragiten dituela dioten pertsonak.  

Bestalde, taldeetan parte hartu zuten pertsonek adierazi zuten espaloien zabalera egokia dela 

Irunen jende gehien ibiltzen den lekuetan, esate baterako, Colon ibilbidean, Hondarribi kalean, Luis 

Marianon edo Cipriano Larrañaga kalean. Aldiz, auzo gehienetan oso meharrak dira espaloiak, 

esate baterako, Larreaundin, San Migelen, Belaskoenean eta Artian. Hiriko erdiguneko espaloien 

zabalerari dagokionean kalifikazio ona eman bada ere, gehienek adierazi dute horrek ez duela 

irisgarritasuna errazten; izan ere, eremu horietan espaloiaren zati handi bat hartzen dute 

tabernetako terrazek eta fruta dendetako erakusgailuek, igarobidea oztopatuz. Bi toki jakin 

azpimarratu dituzte: Gaztelu taberna (San Joan plaza) eta Granier kafetegia (Colon ibilbidea). 

Lehenengoak bere terraza finkoa du lurrean, eta bigarrenak, berriz, espaloiaren zati handi bat 

hartzen du bere terrazarekin eta iragarpen kartelekin. Komertzioen espaloien erabilera hobeto 

miatzea eta erabil dezaketen eremua mugatzea proposatu zuten. 

Era berean, hirian bada beste arazo bat, espaloien erabilerarekin loturik, eztabaida talde guztietan 

hainbat aldiz azaldu dena. Bizikletaz eta patinetan doazen pertsonak espaloietatik ibiltzea da arazo 

hori. Adineko pertsona askok esan dute ez zaiela ondo iruditzen eta kezkatuta daudela alderdi 

horrekin. Uste dute, espaloietan barrena bizikletaz edo patinetan ibiltzean, ibiltariak arriskuan 

jartzen dituztela, adineko pertsonak bereziki. Gehienek adierazi dute hiriko arazo nagusienetako 

bat dela gertakizun hori, eta eragin handienetakoa duena hiriaren adineko pertsonekiko 

lagunkoitasunari dagokionean. Kontuan izanik gaur egun kolektibo horiek ezin dituztela espaloiak 

erabili, jende askok proposatu du alderdi horri gehiago erreparatzea eta ekintza horiek egiten 

dituztenei zigorrak jartzea. Era berean, herritarrei zabaldutako herritarren bi topaketetan, zenbait 

pertsonak esan zuten Irundik bizikletaz ibiltzen direla, eta txirrindulari gisa Irungo errepideetan 

arrisku handiak izaten dituztela, arrisku horiei etenik gabe aurre egin behar izanik. Herritar 

gehienengan eragina duen arazo horri erantzun bat emateko beharra planteatu zuten, elkarrekin 

loturiko bidegorrien sarea sortuta edo beste edozein neurri hartuta, txirrindulari gisa arriskurik 

jasan behar ez izateko. 

Gainera, nagusi izan ziren Irungo hirian aulki gurpildunentzako irisgarritasun ezaren inguruko 

mezuak. Jende askok uste du Irun ez dagoela aulki gurpildunean joateko prestatua eta gorabehera 

horretaz hitz egitean, azpimarratu zuten desnibel handiegiak daudela espaloietan. 

Udalerriko kaleen irisgarritasun mailari dagokionean, inkesten datuek adierazten dute ezadostasun 

handiak daudela herritarren artean; izan ere, % 35,5ek dio oso irisgarriak edo dezente irisgarriak 

direla kaleak eta espaloiak, eta antzekoa da erdipurdikotzat hartzen dituztenen ehunekoa ere 
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(% 36,6). Auzoen artean dauden aldeengatik izan liteke kontraste hori, eta baita aipatu dituzten 

hobetu beharreko alderdi ugariengatik ere. 

Euria egiten duen egunetan zailtasun handiak sortzen dira kaleetako irisgarritasunean, adineko 

pertsonen joan-etorriak oztopatuz eta erorketak gertatzeko aukerak handituz, batik bat egoera 

txarrean dauden kaleetan. Zuhaitzak dauden eremuetan sortzen den erortzeko arriskua 

azpimarratu zen halaber, Nafarroa hiribideko maldan, esate baterako, hartan, euria egiten duenean 

eta orbelak lurrean daudenean, erortzeko arrisku handia sortzen baita. 

Era berean, esan da alde handia dagoela hiriko adar nagusietako kaleen (Nafarroa hiribidea, Colon 

ibilbidea eta erdialdeko auzoak) kalitatearen eta gainerako auzoetako kaleenaren artean. 

Azpimarratu zuten irisgarritasuna txarra dela Azken Portu (orain 54. Poligono gisa ezagunagoa) eta 

Larreaundi (han kaleak meharrak dira eta ez daude ondo zainduak) bezalako auzoetan. 

Malda handia duten kaleak dira irisgarritasuna zailtzen duen beste arazo handietako bat. 

Herritarren topaketetan bereziki azpimarratu zen malda handiak daudela aldiriko auzo batzuetatik 

oinarrizko zerbitzuetara eta hiri erdira iristeko eta zailtasunak eragiten dituztela. Malda handienak 

Anaka kalean, San Martzial kalean, Hondarribi kalean eta Jacobo Arbelaitz kalean daude. 

Hobekuntza proposamen gisa, adineko pertsonek eta mugikortasun murriztua dutenek kale 

horietan ibiltzeko dituzten zailtasunak arintzeko, herritarrek proposatu dute garraio bertikaleko 

elementuak jartzea, esate baterako, arrapalak edo igogailuak eta barandak haiei heltzeko eta 

atseden hartzeko. Jende askok esan du pozik daudela hirian dauden eskailera mekanikoekin eta 

ibilgailuekin, baina adierazi dute askoz ere gehiago beharko liratekeela. Gainera, esan zuten garraio 

bertikalari eman beharko litzaiokeela lehentasuna, eskailera mekanikoak ezin baititu edozein 

pertsonak erabili, esate baterako, aulki gurpildunean edo ibiltzeko gailuarekin doazenek.  

Bestalde, Irungo hiria ez dago ondo prestatua ikusmen arazoak dituztenak ibiltzeko, horixe adierazi 

dute adinarekin ikusmena galtzen joan diren adineko pertsona askok, eta arrazoi horregatik hainbat 

istripu izan dituztela esan dute. Alderdi horri dagokionean, Urdanibia plaza da eremu okerrenetako 

bat. Plazan egin den azken obraren ondoren, zaila da espaloiaren eta galtzadaren arteko aldea 

bereiztea, altuera berean baitaude, kolore berekoak baitira, eta leku batzuetan material berekoak 

gainera. Bi eremu horiek mugatzen dituen elementu bakarra eskora batzuk dira, haiek ere 

espaloiaren eta galtzadaren kolore berekoak. Pertsona askok esan dute elementu horiengatik erori 

direla edo estropezu egin dutela, eta ugari dira halaber haien aurka talka egiten duten autoak. 

Horregatik, konponbide bat proposatu dute arazo horren aurrean, hauxe da, eskora horiek beste 

kolore batez margotzea, errazago ikus daitezen. Bestalde, Irunen ikusmen arazoak dituzten 

pertsonen joan-etorrietarako zailtasunei buruzko azterketa sakona egitea proposatu dute.  
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Azkenik, inkestetan nahiz herritarren topaketetan, kexa ugari azaldu dira Irunen doaneko 

aparkalekurik ez egoteagatik eta baita hiriko erdialdeko TAO eremuetan aparkatzeko 

zailtasunengatik ere. Arazo horrek muga handiak sortzen dizkie adineko pertsonei eta dibertsitate 

funtzionala duten pertsonei, erdialdera joateko (han egonik eraikin publiko eta udal zerbitzu 

nagusiak) arazoak izaten baitituzte aparkatzeko lekurik ez izateagatik. Era berean, erdialdean bizi 

diren pertsona askok ere, edozein dela haien adina, deitoratzen dute gertakizun hori, autoaren 

erabilera mugatzen baitiete. 

Atseden hartzeko lekuei dagokienean, esan behar da, haiekin gustura daudela pertsona gehienak, 

galdetutako pertsonen % 62,1ek uste baitu horrelako leku asko edo leku dezente daudela, eta 

% 12k uste du gutxi edo batere ez dagoela. 

Hiri osoan barrena sakabanaturiko atsedenerako lekuak ugaritzen badira, egoteko, harremanak 

izateko, kalean, parkean, paseoan ibili ahal izateko aukerak bultzatuko dira. Udalerriko klima 

euritsua denez, topaketetan pertsona askok esan dute plaza edo parke estaliak bezalako guneak 

sortu beharko liratekeela euria egiten duenean beren etxeetatik atera ahal izateko, eta besteekin 

harremanak eduki ahal izateko. Hori onuragarria izango litzateke herritar gehienentzat, batik bat 

adineko pertsonentzat eta neskatoentzat eta mutikoentzat. Gainera, gune horiek behar bezala 

egokituak egon behar dute, eta lehen aipaturiko komun publiko horiek eduki behar dituzte, 

erosoak izateaz gainera, itzalekin, iturriekin eta abarrekin. Atseden hartzeko lekuak funtsezko 

elementua dira adineko pertsonekiko lurralde lagunkoia izan nahi badugu. Horrelako lekuak izatea, 

hala aire zabaleko eremuetan nola eraikin publiko eta pribatuetan, funtsezkoa da adineko 

pertsonek inguruan parte har dezaten bultzatzeko.  

Aipatzekoa da, espazio pribatuetako atseden lekuei dagokienean, jende askok esan duela 

eragozpenak sortu dituela Mendibil merkataritza gunearen barnean zeuden eserlekuak kentzeak. 

Azkenik, esan behar da, Lagunkoitasun galdetegiak aztertutako espaloien alderdi nagusiei 

dagokienean, Irunek Euskadiko batez bestekoak baino balorazio positiboagoa duela kaleen eta 

atseden hartzeko lekuen zaintzari dagokionean. 
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Irungo eta Euskadiko espaloien eta kaleen balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Azken urteetan asko hobetu da irisgarritasuna  

 Kale batzuetan eskailera mekanikoak eta igogailuak daude 

 Espaloi zabalak erdialdeko eremuetan 

 Atseden hartzeko leku ugari 

Alderdi negatiboak 

 Desnibel handiegiak espaloiaren eta galtzadaren artean 

 Espaloi zabaletan espazio handiegia hartzen dute saltokiek 

 Bizikletaz eta patinetan dabiltzan pertsonek espaloiak erabiltzea 

 Baldosa harrotuak Colon ibilbidean 

 Lurzoru irristakorra Colon ibilbideko zubian 

 Aulki gurpildunean ibiltzeko zailtasunak  

 Euskarririk gabeko maldak 

 Irisgarritasun alde handiak auzoen artean 

 Doaneko aparkalekurik ez izatea 

 Erdialdean TAO eremu eta doaneko aparkaleku falta 

 Mendibil merkataritza guneko eserlekuak kentzea 

Hobekuntza proposamenak 

 Colon ibilbideko zubiaren irisgarritasuna hobetzea 

 Colon ibilbideko baldosen arazoa konpontzea 

 Lurzoru ez-labaingarriak jartzea 

 Elkarrekin loturiko bidegorrien sarea 
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 Espaloietan zaintza handitzea 

 Gune estaliak sortzea (parkeak, plazak) 

 Saltokiek espaloietan hartzen duten espazioa mugatzea 

 Garraio bertikaleko elementuak (arrapalak eta igogailua) eta heltzeko barandak jartzea 

eremu maldadunetan 

 Irunen ikusmen arazoak dituzten pertsonen joan-etorrietarako zailtasunak aztertzea. 

 Urdanibia plazako eskoren kolorea aldatzea 

 Doaneko aparkaleku eremu gehiago jartzea 

 Mendibil merkataritza parkean eserlekuak berriz jartzea 

HERRITARREN SEGURTASUNA 

Segurtasun sentsazioa, udalerrian toki batetik bestera mugitzeko aldez aurretiko jarreran eragin 

nabarmena duen elementua da, inolaz ere, eta horrenbestez, zuzenean aldatzen du biztanleen 

eguneroko errutina. Era berean, horrek eragin handia du haien independentzian, osasun fisikoan, 

integrazioan eta ongizatean. Herritarren segurtasunak, beste pertsonen nahitako indarkeriatik edo 

haren mehatxutik libre egoteko egoera pertsonala den aldetik, lotura zuzena du arriskua 

egotearekin, arrisku hori egiazkoa (objektiboa) nahiz hautemana (subjektiboa) izan. 

Herritarren segurtasuna 

 Urtea Irun Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Udalerrian erregistraturiko aurrean 
eramandako oinezkoak (10.000 
biztanleko) 

2015 5,05 4,85 4,11 4,35 

Udalerrian erregistraturiko trafiko 
istripuak (biztanleen ‰) 

2015 7,96 8,35 7,75 8,36 

Udaltzaingo zuzkidura (biztanleen ‰) 2015 1,72 1,65 1,62 1,54 

Delituen indizea (biztanleen ‰) 2015 41,45 38,24 32,05 38,36 
Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap 

Irunen delituen indizea ‰ 41,45ekoa da, Gipuzkoan duguna (‰ 32,05)  baino kopuru dezente 

handiagoa eta eskualdekoa (‰ 38,24) baino eta Euskal Autonomi Erkidegokoa (‰ 38,36) baino 

pixka bat handiagoa. Horrek azal lezake herritarren gehiengoen iritzia, hauxe da, lapurreta arrisku 

dezente edo asko daudela (% 40,41), eta seguru sentitzen ez diren eremu dezente edo asko 

daudela (% 45,45). 
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Herritarren segurtasuna 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Argiztapen egokia 3,3 13,7 38,4 35,5 5,3 3,8 

Ondo zaindua 12,0 32,4 33,9 14,2 4,0 3,5 

Lapurreta arriskua dago 4,7 19,1 31,7 27,9 12,2 4,4 

Eremu batzuetan segurtasun eza 
sentitzen du 

9,1 15,7 26,2 28,8 16,6 3,5 

 

Udalerriko argiztapena ontzat hartzen dute galdetutako pertsona askok (% 40,8), baina ez dago 

alde handirik erdipurdikotzat hartzen duten pertsonen kopuruarekiko (% 38,04). Bat ez etortze 

horixe bera nabari da herritarren topaketetan, haietan era askotako iritziak baitzeuden gai honen 

inguruan. Kasu askotan pertzepzio desberdin horiek ibiltzen ziren eremuekin loturik zeuden, auzo 

guztiek ez baitute argiztapen maila berdina. Pertsona batzuek azpimarratu dute argiztapena hobetu 

dela hiriko leku askotan. 

Udalmapetik ateratako informazioaren arabera, 2009. urtean jarritako argiztapen publikoaren 

puntuen guztizko kopurua, mila biztanleko, ‰ 139,49koa zen Irunen, Gipuzkoakoa baino kopuru 

txikiagoa baina autonomi erkidegokoa baino handiagoa. 

Argiztapen publikoaren puntuak (biztanleen ‰) (2009) 

Erakundea Balioa 

EAE 127,3 

Gipuzkoa 177,24 

Eskualdea 136,48 

Irun 139,49 
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Eustatek argiztapen puntutzat hartzen ditu kale argiak, proiektoreak, fokuak eta bideak eta espazio 

publikoak argiztatzeko beste gailu batzuk. Horrenbestez, adierazle hori kalkulatzeko, aintzat hartu 

beharreko argiztapen publikoaren puntuak ez dira kale argietara mugatzen, beste era batekoak ere 

izan baitaitezke, esate baterako, zutoinean eta zutabeen gainean muntaturiko argiak edo 

galtzadarekiko zeharrean egokitutako kableetan zintzilikatuak, bidean zehar zintzilikatutako 

katenarietan egokituak edo proiektore gisakoak. Ondoko baldintza hauek betetzen dituzten 

bideetako eta espazio publikoetako argiztapen puntuak bakarrik zenbatu dira:  

- Daudenak, puntuek argia ematen duten ala ez duten aintzat hartu gabe (gerta liteke 

argiztapen puntu batzuek argirik ez ematea Udalak hala erabaki duelako energia gehiago 

aurrezteko edo beste edozein arrazoirengatik).  

- Haien kontserbazioa eta mantentzea Udalaren baitan dagoenean.  

Adierazle hau kalkulatzeko, kanpoan utziko dira argiztapen apaingarrien puntuak (eraikinetako 

argiak, ondareko elementuak…), eta baita eguberrietan, jaietan eta abarretan jartzen direnak ere. 

Bestalde, galdetutako pertsonen % 44,4k uste du udalerria oso gutxi zaindua edo batere zaindu 

gabe dagoela eta % 33,09k uste du zaintza hori erdipurdikoa dela. Herritarren topaketetan ere 

islatu da hori, haietan guztietan atera baitzen argitara hirian zaintza falta dagoelako gehiengoaren 

sentsazioa. Arazo horri konponbidea emateko proposamen gisa, talde guztiek agertu zuten 

auzoetan poliziaren zaintza handitzeko nahia eta kaletik oinez ibiliko diren udaltzainen bidez egitea 

zaintza hori. 

Herritarren topaketetan argitara ateratako gertakizun bat da adineko pertsonetako askok 

lapurretak jasan izan dituztela, egun argiz gainera, eta beste horrenbeste gertatu zaien jende 

gehiago ezagutzen dutela. Kontatutako prozedura antzekoa da beti, helbide batez galdetzera 

hurbiltzen diren pertsonak edo adineko pertsonak ezagutzen dituztelako itxurak egiten dituztenak, 

besarkatzeko edo eskerrak emateko hurbiltzen zaizkie eta aukera hori aprobetxatzen dute baliozko 

objektuak kentzeko. Aipatu zuten batik bat Pio XII aldean, Luis Marianon eta Colon ibilbidean 

gertatzen direla horrelakoak. 

Aipatzekoa da herritarren topaketa guztietan segurtasun ezaren sentsazioa emakumeentzako 

handiagoa zela gizonentzako baino. Parte hartu duten pertsonetako askok, edozein dela ere haien 

sexua, adierazi dute Irunen puntu asko daudela bereziki emakumeentzat seguruak ez direnak. 

Horregatik, hiri debekatuaren Mapa berria egitea proposatzen dute. 

Herritarren segurtasunaren alorrean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko bidean 

aurrera egiteko, funtsezkoa da berdintasunaren alorrean indarrean dagoen legeriak jasotako 
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aginduak bete daitezen bultzatzea, besteak beste, rol aldaketarekin, emakumeen ahalduntzearekin, 

gizonak berdintasunaren alde lan egitearekin, indarkeriazko jarreren prebentzioa eta biktimekiko 

laguntza hobetzearekin –emakumeen arkako indarkeriari arreta berezia emanez- zerikusia dutenak. 

Funtsezkoa da, era berean, polizia taldeetan eta sektoreko erabakiak hartzeko esparruetan 

emakumeen eta gizonen presentzia berdina eta orekatua bultzatzea. (Emakunde, 2012:5) 

Herritarrek segurtasun eza sumatzen duten eremuei dagokienean, herritarren topaketa askotan 

aipatu dira Cipriano Larrañaga kalea, Urantzu kalea, Urdanibia plaza eta Sargia parkea. Eremu 

horiek aipatu dituzten pertsonetako askok, era berean, adierazi dute haietan ez dutela inolako 

arazorik izan edo azken urteetan ez direla haietan ibili. Era askotako iritziak daude alderdi honi 

dagokionean, baina hala eta guztiz ere, gehienek adierazi dute seguruak ez diren eremuak badirela 

nolanahi ere. Horri dagokionean, proposatu da, Zabaltza plazan egiten diren udal jardueretako 

batzuk inguru horretan egitea, eremua ahalduntzeko.  

Herritarren topaketetan ikusi da immigrazioa herritarren segurtasun ezarekin lotzen dela askotan, 

estereotipo hori izanik etorkinen kolektiboan eragin handiena dutenetako bat. Pertzepzio hori 

berretsi egiten da 2013ko Ikuspegi Barometroak (Atzerriko immigrazioari buruzko pertzepzioak eta 

jarrerak) eskainitako datuen arabera. Aipaturiko dokumentu horretan esaten da euskal gizarteak 

okerreko pertzepzioa duela atzerriko immigrazioaren proportzioari dagokionean (esaten da euskal 

herritarren % 16,5 atzerritarrak direla, baina egiaz % 6,8 dira). Era berean, euskal herritarren 

% 63,9k uste du atzerritarren kopurua “handiegia” edo “dezentea” dela, eta % 49,1ek esan du 

immigrazioak eragin negatiboa duela herritarren segurtasunean, atzerriko pertsonen presentziak 

segurtasun eza eta delinkuentzia sortzen baititu. 

Kasu gehienetan, kaleetako segurtasun ezaz hitz egiten denean, immigrazioa aipatzen da. Horixe 

da, hain zuzen ere, etorkinen kolektiboari kalte handiena egiten dien estereotipoetako bat, 

immigrazioa herritarren segurtasun ezarekin lotzen baitute. 2013ko Ikuspegi Barometroak 

(Atzerriko immigrazioari buruzko pertzepzioak eta jarrerak) eskainitako datuen arabera, aipaturiko 

euskal gizarteak okerreko pertzepzioa du atzerriko immigrazioaren bolumenari dagokionean: 

esaten da euskal herritarren % 16,5 atzerritarrak direla, baina egiaz % 6,8 dira. Era berean, euskal 

herritarren % 63,9k uste du atzerritarren kopurua “handiegia” edo “dezentea” dela, eta % 49,1ek 

esan du immigrazioak eragin negatiboa duela herritarren segurtasunean, atzerriko pertsonen 

presentziak segurtasun eza eta delinkuentzia sortzen baititu.  

Kolektibo desberdinekin lan egin behar da gizarte interbentzio eta sentsibilizazio programetan, 

herritarrengan jarrera aldaketa eragiteko eta herritarren segurtasun ezaren pertzepzioaren arrazoi 

izan litezkeen immigrazioaren inguruko estereotipoekin bukatzeko. Horregatik, proposatzen da 
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kulturartekotasuna eta bizikidetza bultzatzeko programak abian jartzea, herritarren artean laguntza 

sustatzeko, etorkinak eta beste kolektiboak barne hartuta. 

Alderdi positibo gisa, esan behar da, herritarren topaketetan parte hartu duten pertsonetako askok 

segurtasun sentsazio handiagoa izan duela azken hamarkada honetan. Adineko pertsona askok 

aipatu dute beste garai batzuekin alderatzen bada, 90. urteekin, esate baterako, Irun askoz ere hiri 

seguruagoa dela. 

Azkenik, Irungo datuak Euskadikoekin alderatuta, oso antzeko balioak nabari dira zaintzari eta 

lapurreta arriskuei dagokienean. Hori ez dator bat lehen aipaturiko Eustaten datuetan sumaturiko 

aldearekin, haiek esaten baitute probintziakoa, eskualdekoa eta autonomi erkidegokoa baino 

handiagoa dela delituen indizea. Bestalde, argiztapena pixka bat gutxiago baloratua dago Irunen 

Euskadiko gainerakoan baino. Hala ere, egiazko aldea seguruak ez diren lekuetan gertatzen da, 

Irunen galdetutako pertsonen % 45,5ek asko edo dezente gisa baloratzen baitituzte haiek, eta 

Euskadin, berriz, % 28,6koa da ehuneko hori. 

Irunen eta Euskadin herritarren segurtasunaren balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Azken urteetan segurtasun handiagoa 

 Zenbait puntutan argiztapena hobetu da 

Alderdi negatiboak 

 Lapurreta arriskua, bereziki adineko pertsonei 

 Segurtasun falta handiagoa emakumeentzat 

 Polizia zaintza txikia 
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 Segurtasun aldeak auzoen artean 

 Alderdi ez seguruak izatea 

Hobekuntza proposamenak 

 Auzoetan polizia zaintza handitzea haietan polizia oinez ibilita 

 “Hiri debekatuaren mapa” berria egitea 

 Kulturarteko programak eta bizikidetza sustatzekoak 
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2. GARRAIOA 

Zahartze aktiboa hertsiki loturik dago garraio sarearekin, funtsezko egitekoa baitu parte hartzea 

bultzatzeko eta zerbitzu publikoak erabiltzeko orduan. Horren inguruan funtsezko informazioa 

biltzen duten datu batzuk emango ditugu ondoren. 

Garraioa eta mugikortasuna 

 Urtea Irun Eskualdea Gipuzkoa EAE 

16 urte eta gehiagoko biztanle okupatuak, 

bizi diren udalerritik kanpo lan egiten 

dutenak (%) 

2011 48,06 53,31 56.75 56.46 

16 urte eta gehiagoko biztanle ikasleak, bizi 

diren udalerritik kanpo ikasten dutenak (%) 
2011 57,12 64,66 65.5 64,23 

Ibilgailuen parkea (ibilgailuak/biztanleko) 2015 0,68 0,65 - - 

EAEko gainerako udalerrietara mugitzeko 

batez besteko denbora (minutuetan) 
2007 55,72 - - - 

Udalerriaren irisgarritasuna 2007 76,45 - - - 

Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap. 

Bizi diren udalerritik kanpo lan egiten duten 16 urtetik gorako biztanle okupatuei buruz 

Udalmapetik ateratako informazioa (% 48,06) Eskualdeak (% 53,31) nahiz Gipuzkoak (% 56,74), eta 

baita Euskal Autonomi Erkidegoak ere (% 56,45), ageri duten kopurua baino txikiagoa da. Antzeko 

zerbait gertatzen da bizi diren udalerritik kanpo ikasten duten 16 urtetik gorako biztanle ikasleen 

kopurua alderatzean, Irunek (% 57,12) eskualdekoak, Gipuzkoakoak eta Euskal Autonomi 

Erkidegokoak baino balio txikiagoak baititu (% 64,66, % 65,5 eta % 64,23, hurrenez hurren). Balio 

txikiak direla ematen badu ere, Irunen garraiobide nagusietakoa izaten jarraitzen du autoak, 

biztanleko ibilgailu tasa handiak (0,68 ibilgailu biztanleko) erakusten duen bezala.  

AUTOBUSA 

Autobusa garraiobide nagusietako bat da Irungo adineko pertsonentzat eta gainerako herritarrek 

ere erruz erabiltzen dute. Inkestetan ikusi dugu galdetutako pertsonen % 31,7k adierazi duela asko 

edo dezente erabiltzen dutela eta % 34,4k noizean behin erabiltzen dutela. Aldiz, herritarren 

topaketetan ikusi dugu gehienek esan zutela maiz erabiltzen zutela, edo gutxienez, garraiobide 

nagusietakoa zela urrutiko leku batera joan behar dutenean, eta hara oinez joan ezin direnean. 

Aldiriko auzoetan bizi diren pertsonen kasuan askoz ere gehiago erabiltzen dute, beren behar 

gehienak estaltzeko erabiltzen dutela adierazi baitzuten. 
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Herritarren iritziak balorazio positiboa egin du autobusei dagokienean, alderdi batzuk hobetu behar 

direla esan badute ere. Ibilbide eta geraleku berriak sortzea, informazioa zabaltzea eta markesinak 

aldatzea proposatu dute. 

Autobusa 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Geraleku aski badaude 2,9 13,5 27,1 43,5 11,3 1,8 

Ibilbideak eta maiztasunak 
onargarriak dira 

5,8 13,3 35,0 37,0 4,9 4,0 

Prezioa neurrikoa da 23,5 28,4 30,4 13,5 2,0 2,2 

Maiz erabiltzen du 11,3 20,6 34,4 20,4 11,3 2,0 

 

Inkesten arabera, Irunen geralekuen kopurua da hiriko garraioaren alderdi positibo nagusietako 

bat, % 54,8k adierazi baitute asko edo dezente daudela. Taldeetan parte hartu duten pertsona 

gehienek baieztatu dute ideia hori, zerbitzu nagusietatik hurbil geraleku asko daudela eta Irungo 

auzo gehienekin ondo loturik daudela adieraziz. Hala eta guztiz ere, adierazi dute badela auzo bat 

autobusen lotura eskasa duena. Belaskoenea auzoa da, auzo horretan geraleku bat bakarrik baitago 

eta ibilbide hori egiten duten autobusen maiztasuna gainerako lineena baino askoz ere txikiagoa 

baita. Auzo horretan bizi diren edo auzo horretara joaten diren adineko pertsonek ere adierazi dute 

beste linea bat behar dela auzoa hiriko zerbitzu nagusiekin eta erdigunearekin lotzeko, auzoan 

autobus geraleku gehiago sortzeaz gainera.  

Autobusen ibilbideei eta maiztasunei dagokienean, galdetutako pertsonen % 41,9k adierazi dute 

ibilbide dezente edo asko daudela, eta autobusen maiztasunekin gustura daude; % 19,1ek, berriz, 
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justu alderantzizkoa adierazi dute. Iritzi horrekin bat datoz taldeetan parte hartu duten pertsonak, 

Irungo autobusen lotura, hala hiri barnean nola hiri artean, bereziki ona dela esan baitzuten. 

Ibilbideei dagokienean, pertsona batzuek adierazi zuten gustura zeudela Santu Guztien egunean 

hilerriko ibilbidea egiten duen autobusarekin.  

Lehen aipaturiko Belaskoeneako arazoaz gainera, herritarrek, hala galdetegietan nola topaketetan, 

nabarmendu dute Irun erdialdeko anbulatorioak, Hermanos Iturrino anbulatorio gisa ezagutzen 

denak, oso lotura txarra duela auzo gehienekin. Anbulatorio horrek, arreta jende askori ematen 

dion arren eta anbulatorio mailan arreta espezializatu guztia bertan dagoen arren, Katea auzoko 

autobusaren (L2- San Joan- Katea, L2A, San Joan - Katea - Txingudi) geralekua bakarrik du bere 

ateetan. Aldiz, gainerako lineek hurbil dituzte geralekuak, baina Gipuzkoa hiribideko malda igo 

behar da kasu gehienetan. Horrek ahalegin handia eskatzen die mugikortasun murriztua eta 

dibertsitate funtzionala duten pertsonei eta adineko pertsonei. Inkestetan eta herritarren topaketa 

gehienetan jende askok aipatu du alderdi hori, eta hurbilago geraleku bat sortzea proposatu dute, 

Gipuzkoa hiribideko goiko aldean, zehatz esateko. 

Taldean gehienek adierazi zuten autobusek maiztasun egokia zutela eta beren beharrei erantzuteko 

aski zela. Hala ere, esan behar da jende askok eskatu zuela autobusen maiztasunak handitzeko 

asteburuetan eta jaiegunetan, Irun-Hondarribia zerbitzuaren maiztasuna handitzeko udan eta, 

eskolatik ateratzeko orduetan errefortzuko autobusak jartzeko, eguneko ordutegia luzatzeaz 

gainera. Azken alderdi horrek hirigunetik urrutien dauden auzoetan bizi diren adineko pertsonen 

bizitzan du bereziki eragina, Behobian edo Katean bizi direnengan, besteak beste. Pertsona horiek 

adierazi zuten eguneko autobus zerbitzua oso goiz amaitzen denez, mugatuta daudela beren 

bizitzako zenbait alderditan. Besteak beste, kultur jardueretara ezin joan izatea nabarmendu zuten 

eta mugak izatea beste pertsonekin sozializatzeko orduan. 

Herritarren topaketetan azpimarratu zen oso garrantzitsua dela markesinetan jarritako autobusen 

ordutegiei eta ibilbideei buruzko informazioari arreta handiagoa eskaintzea. Adierazi dute 

markesina askotan ez dagoela informazio hori jarrita, edo informazioa zaharkituta dagoela. 

Gainera, informazioaren tamainak arazoak ekartzen dizkie ikusmen txikia duten pertsonei, adineko 

pertsona asko haien artean. 

Txartelen prezioari dagokionean, % 51,9k adierazi du prezio hori ez dela batere merkea edo ez dela 

merkea, eta horrenbestez, nabari da alderdi horretan ez daudela pozik. Herritarren topaketetan 

horixe bera ikusi zen, baina gainera, pertsona askok azpimarratu zuten alde handia zegoela Mugi 

txartelarekin ordaintzen den prezioaren eta hura gabe ordaintzen denaren artean. Alderdi positibo 
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gisa, jende askok esan zuen Mugi txartelaren bidez ordaintzeko sistemak hobekuntza handia 

dakarrela aurreko sistemaren aldean. 

Herritarren topaketa bakoitzean eta galdetegi askotan nabarmendutako arazo nagusietako bat 

autobus geralekuetan dagoen markesina mota da. Jende askok oso balorazio negatiboa egin du 

haiei begira eta aipatu dute haietako eserlekuak baxuegiak eta deserosoegiak direla eta ez dutela 

euriaren aurrean babesten. Hori dela eta, jende askok adierazi du markesina iritsiezinak eta 

alferrikakoak direla. Daudenen lekuan euriaren aurrean babestuko duten beste markesina batzuk 

jartzea proposatu dute, jende gehiago sartzeko modukoak eta irisgarriak. 

Diagnostikoan parte hartu duten pertsona gehienek adierazi dute irisgarritasun egokia dutela 

autobusek, baina adierazi dute halaber ibiltzeko gailua behar duten pertsonak ezin direla haietara 

igo, autobusetako arrapala batzuk egoera txarrean daudela eta aulki gurpildunean doazenak ezin 

direla iritsi geraleku batzuetara. Behin baino gehiagotan esan dute Urdanibia plazako autobus 

geralekua baxuegia dela arrapalarentzat, eta horrek zailtasunak eragiten dituela autobusean 

sartzeko, eta hori dela eta, aulki gurpildunekin zenbait istripu gertatu direla jakinarazi digute. 

Autobus bat adineko pertsonentzako edo auki gurpildunean doazenentzako guztiz ondo egokitua 

egotea ez da aski pertsona horiek egoki bidaiatuko dutela ziurtatzeko, aipatu baita behar adinako 

arreta ez dietela ematen adineko pertsonei edo dibertsitate funtzionala duten pertsonei, hala 

herritarrek, nola gidariek.  

Alde batetik, herritarren pertzepzioan ezadostasunak daude adineko pertsonei eserlekua utzi behar 

zaien ala ez zaien. Uste dute pertsona bakoitzaren balioekin loturik dagoela hori, eta ez dagoela 

jokatzeko patroi orokorrik. 

Bestalde, asko dira, oro har, gidariek ez dietela adineko pertsonen beharrei arreta ematen adierazi 

duten pertsonak, esanez ez dutela autobusa espaloira hurbiltzen, mugikortasun arazoak dituzten 

adineko pertsonak eseri baino lehen abiatzen direla… 

Horregatik, herritarrentzako kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpainak eta autobus gidarientzako 

hezkuntza programak proposatu dituzte adineko pertsonekiko gidatze lagunkoiagoa izateko. 

Azkenik, Euskadiko datuei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu geraleku aski izatea hobeto 

baloratua dagoela Irunen eta maiztasun handiagoak daudela autobusaren erabileran. Aldiz, 

ibilbideek eta prezioak oso antzeko balioak dituzte Euskadin. 
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Irungo eta Euskadiko autobusen balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Oro har, geraleku aski dago 

 Handia da autobusen erabilera 

 Mugi txartela 

 Komunikazio ona hiri barnean eta hiri artean 

 Santu Guztien egunean hilerrira joaten den autobusa 

Alderdi negatiboak 

 Prezio handia 

 Ibilbide eta geraleku eskasia Belaskoenean 

 Markesinekin ez daude gustura 

 Linea askok ez dute geralekurik Irun erdialdeko anbulatoriotik hurbil. 

 Gizalege eza 

 Autobusean sartzeko arrapalak egoera txarrean edo hautsiak 

 Gidatzean ez dira adineko pertsonak aintzat hartzen 

 Asteburuetan eta jaiegunetan, udan eta eskoletatik ateratzean ez dago errefortzurik 

 Geraleku iritsiezinak (Urdanibia plaza) 

 Ibiltzeko gailua behar dutenek ezin erabili 

Hobekuntza proposamenak 

 Geralekuen eta ordutegien informazio handiagoa 

 Belaskoeneatik igaroko den ibilbide bat sortzea 

 Sartzeko arrapalak autobus guztietan 
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 Geralekuetan irisgarritasuna hobetzea 

 Gizarte kontzientziaziorako kanpainak 

 Sentsibilizazio ikastaroak gidariei (Gidari laguna) 

 Gipuzkoa hiribideko goiko aldean geraleku bat sortzea  

TRENA 

Udalerrian trena da beste garraiobide publiko nagusia. Irunen, Renferen ohiko trenaz gainera, bada 

Euskotrenen tren bat ere, hirian Topo gisa ezagutzen dena. Funtzionamendu, ezaugarri eta 

maiztasun desberdinak dituzte biek. 

Galdetegian trenaz esperientzia bakar gisa hitz egiten denez, ez da alderik sumatu bataren eta 

bestearen arteko balorazioetan. Aldiz, eztabaida taldeetan oso nabarmena izan zen bereizte hori, 

haien irisgarritasunaz hitz egitean bereziki. 

Trena 

 

 

 
Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Trena. Prezioa neurrikoa da 23,3 31,3 25,1 14,0 2,9 3,5 

Trena. Maiz erabiltzen du 18,0 27,5 24,4 20,6 8,2 1,3 

Trena. Geltokia leku egokian dago 8,9 13,3 29,0 38,8 8,4 1,6 

 

Lagunkoitasun galdetegitik ateratako emaitzek erakusten dute geltokiaren kokalekua dela hoberen 

baloratutako alderdia, galdetutakoen % 47,2k uste baitu oso edo dezente egokia dela kokalekua. 

Aldiz, prezioa negatiboki baloratu du % 54,6k, ez dela egokia edo ez dela batere egokia adierazi 
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baitute, % 24,4k balorazio neutroa eman dio eta % 16,9k, berriz, oso edo dezente egokia dela esan 

du.  

Era berean, galdetutako pertsonen % 45,5 lagun inguruk gutxi edo batere ez dute erabiltzen trena, 

% 28,8k, berriz, asko edo dezente erabiltzen du. Herritarren topaketetan argi bereizi zen bi trenen 

erabilera. Parte hartu dutenetako askok maiz erabiltzen dute Euskotren, eta garraiobide nagusia 

ere bada pertsona batzuentzat. Aldiz, RENFE trena askoz ere jende gutxiagok erabiltzen du, 

irisgarritasun egokia ez duelako (nasa baxuak, nasaren eta bagoiaren artean tarte handia, bagoi 

altua, metalezko maila estu eta altuekin…). Ezaugarri horien guztien ondorioz, adineko pertsona 

batzuek diote oso zaila edo ezinezkoa dela bagoietara iristea. 

Euskotren trenaren irisgarritasuna, aldiz, oso positiboki baloratu dute, bakarrik adierazi dute Colon 

ibilbideko geltokiak badituela irisgarritasun arazo batzuk. Aipagarriena da aulki gurpildunean ezin 

dela nasa batetik bestera igaro, hainbat baranda daudelako igarobidea mehartzen dutenak. 

Galdetegiaren bidez autobusari eta trenari buruz eskuratutako datuak alderatzen baditugu, ez dago 

alde handirik: % 15,5ek adierazi dute oso edo dezente merkea dela autobusaren prezioa eta 

trenarena, berriz, % 16,9k. Bestalde, % 31,7k asko edo dezente erabiltzen du autobusa, eta trena, 

berriz, % 28,8k. 

Alderdi positiboak 

 Geltokiak leku egokian egotea 

 Komunikazio ona hiri barnean eta hiri artean 

 Euskotrenen trenak irisgarritasun ona 

Alderdi negatiboak 

 Irisgarritasun txarra RENFEn 

 Prezio handia 

 Oztopoa Colon ibilbideko geltokian 

Hobekuntza proposamenak 

 RENFEren nasen eta bagoien irisgarritasuna hobetzea 

 Colon ibilbideko geltokiaren irisgarritasuna hobetzea 

AUTOA 

Udalerriaren barnean leku batetik bestera joateko baliabide nagusietako bat da autoa, eta baita 

udal arteko ibilbideetarako ere. Adin handia duten pertsonentzat isolatuta gelditzeko aukerak 

areagotu egin dira kolektibo horrek gidatzeko zailtasunak izaten dituelako. 
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Erabilera handi hori islatzen duen datu bat da Irunek 2015ean zuen ibilgailu parkearen kopuru 

handia (ibilgailu/biztanleko), pertsona bakoitzeko 0,68 ibilgailu baitzeuden. Hauxe da, 2 lagunetik 

1ek badu bere joan-etorrietarako ibilgailua.  

Gainera, auto partikularraren erabilerak lotura du herritarren segurtasun arazo batzuekin. Ondoko 

taulan ikus daitekeen bezala, arazo hori bereziki garrantzitsua da Irunen. 

Herritarren segurtasuna 

 Urtea Irun Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Udalerrian erregistraturiko aurrean 
eramandako oinezkoak (10.000 
biztanleko) 

2015 5,05 4,85 4,11 4,35 

Udalerrian erregistraturiko trafiko 
istripuak (biztanleen ‰) 

2015 7,96 8,35 7,75 8,36 

Udaltzaingo zuzkidura (biztanleen ‰) 2015 1,72 1,65 1,62 1,54 

Delituen indizea (biztanleen ‰) 2015 41,45 38,24 32,05 38,36 
Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap. 

Udalmapen datuen arabera, 2015. urtean udalerrian aurrean eramandako oinezkoen kopurua 

5,05ekoa izan zen 10.000 biztanleko. Eskualdeko tasa (‰ 4,85), Gipuzkoakoa (‰ 4,11) eta Euskal 

Autonomi Erkidegokoa (‰ 4,35) baino handiagoa da kopuru hori. Era berean, 2015. urtean 

udalerrian erregistraturiko trafiko istripuen kopurua (biztanleen ‰ 7,96), Gipuzkoako istripuen tasa 

baino pixka bat handiagoa da (‰ 7,75) eta eskualdekoa (‰ 8,35) eta Euskal Autonomi Erkidegokoa 

(8,36‰) baino pixka bat txikiagoa. 

Inkesten bidez eskuratutako datuek desadostasunak ageri dituzte herritarren pertzepzioari 

dagokionean. Oso antzeko banaketa ageri da trafiko seinaleak asko edo dezente errespetatzen 

direla adierazi duten (% 36,4), erdipurdi markatu duten (% 33,3) eta gutxi edo batere ez direla 

errespetatzen esan duten pertsonei (% 29,8) dagokienean. Antzeko zerbait gertatzen da ibilgailuen 

abiaduraz galdetzean, % 36,6k uste du ibilgailuak abiadura oso edo dezente egokian joaten direla, 

% 32,8k erdipurdi balorazioa eman diote, eta % 29,7k, berriz, gutxi edo batere ez.  
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Trafikoa eta zirkulazioa 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Trafiko seinaleak errespetatzen 
dira 

7,8 22,0 33,3 31,5 4,9 0,7 

Oinezkoak gurutzatzeko nahiko 
denbora irauten dute semaforoek 

4,9 12,2 28,2 42,6 11,1 1,1 

Ibilgailuak abiadura egokian joaten 
dira 

8,9 20,8 32,8 31,0 5,5 0,9 

 

Herritarren topaketetan antzeko fenomenoa sumatu da, era askotako iritziak baitzeuden. Jende 

askok esan zuen pertsonek gidatzeko modu asko izateagatik dela desadostasun hori, gidatzerakoan 

pertsona batzuek errespetu handiz jokatzen duten bitartean, beste batzuk abiadura handian joaten 

baitira edo ez baitiete inolako kasurik egiten trafiko seinaleei. Hala ere, joera orokorrik badagoen 

baloratzean, gehienek adierazi zuten gidatzerakoan arduraz jokatzen duten pertsona gehiago 

daudela zuhurtziarik gabeak baino. 

Gainera, jende askok esan zuen ez zeudela batere ados hiriaren barnean abiadura orduko 30 km-ra 

mugatzearekin. Adierazi zuten neurri horrek baimendutako abiadura gainditzera eramaten duela, 

gidarientzat deserosoa dela eta errepidean ez duela txirrindularien arriskua murrizten. Hala ere, 

gutxiengo batek egokia ikusten du neurria. 

Bestalde, esan behar da, herritarrek topaketetan beren kasa adierazi zutela oinezkoek ez dituztela 

trafiko arauak errespetatzen, batik bat kaleak eta errepideak gurutzatzerakoan, eta bereziki 

adineko pertsonek eta mugikortasun arazoak dituztenek. Uste dute hori gertatzen dela pertsona 
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horiek zailtasun handiagoak dituztelako urrutiago dauden oinezkoen igarobideetara iristeko. 

Horregatik, oinezkoen igarobide berriak non jarri beharko liratekeen jakiteko azterketa bat egitea 

proposatu zuten. 

Semaforoen iraupenari dagokionean, balorazio ona egin zen hala inkestetan nola herritarren 

topaketetan. Galdetegiaren erantzunek esaten dute 10 lagunetik 5ek adierazi dutela dezente edo 

asko irauten dutela, eta 10 lagunetik 2k, berriz, alderantzizkoa esan dute. 

Berriro ere, mintzagai izan zen hiri osoan dagoen doaneko aparkaleku falta, eta baita erdigunean 

dagoen aparkaleku plaza eskasia ere, TAO eremuan daudenak eta doanekoak ez baitira aski. 

Doaneko aparkalekuak egitea proposatu dute, aldameneko udalerrietan, Oiartzunen, esate 

baterako, daudenak bezalakoak. 

Azkenik, Irungo datuek Euskadikoekin alderatzen baditugu, antzeko balioak ikusiko ditugu trafiko 

seinaleak errespetatzeari eta semaforoen iraupenari dagokienean. Aldiz, Irunen ehuneko 

handiagoak baloratzen du egoki gisa ibilgailuen abiadura. 

Irungo eta Euskadiko autoen balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Oro har, arduraz gidatzen da 

 Semaforoen iraupena 

Alderdi negatiboak 

 Doaneko aparkaleku falta 

 Jende askok ez du egoki gidatzen 
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 Ez daude gustura orduko 30 km-ko abiadura mugarekin 

 Oinezko batzuek leku ezegokietatik gurutzatzen dute 

Hobekuntza proposamenak 

 Aparkaleku eremu berriak ezartzea 

 Doaneko aparkalekuak sortzea 

 Oinezkoen igarobide beharrak aztertzea 

BIZIKLETEN BIDEA  

Azken urte hauetan bidegorriak edo bizikletentzako bideak hedadura handia izan du EAEko udalerri 

guztietan, Irungo hirian barne. Eskura dauden Udalmapen 2009ko datuen arabera, urte horretan 

10.000 biztanleko 2,84 Km bidegorri zegoen Euskadin. Bestalde, bidegorrien sare handiena duten 

lurraldeetako bat da Gipuzkoa, 3,78 Km baititu 10.000 biztanleko; Bidasoa eskualdea, berriz, pixka 

bat beherago dago, 3,21 Km bidegorrirekin eta Irun oraindik pixka bat beherako, 3,10 Km-rekin. 

Bidegorrien edo bizikleta bideen sarea (10.000 biztanleko km-ak) (2009) 

Erakundea Balioa 

EAE 2,84 

Gipuzkoa 3,78 

Eskualdea 3,21 

Irun 3,10 
 

Bizikleta bideak bi erabilera oso bereizi ditu hirian: bizikletaz ibiltzea, eta oinez paseatzea bizikleta 

bidearen ondoko eremuetatik. Adineko pertsonek topaketetan adierazi dute maiz erabiltzen 

dituztela Santiago-Oxinbiribileko bizikleta bidearen ondoko eremuak paseatzeko, eta ariketa 

fisikoaren eta sozializazioaren erreferentea da pertsona horientzat. Uste dute irisgarritasun eta 

sarbide egokia duela eta ondo mantendua dagoela, baina komun publiko baten hutsa sumatzen 

dute. Era berean, azterketan parte hartu duten adineko pertsonek adierazi dute bizikletan ibiltzeko 

ez dutela erabiltzen. Hala ere, oso beharrezkotzat hartzen dute Irunek bidegorri sare handia izatea, 

elkarren artean lotuak. Gaur egun ez da horrelakorik gertatzen, eta horregatik, herritarren 

topaketetan parte hartu duten pertsona batzuen arabera, txirrindulariek erabakitzen dute 

espaloietatik ibiltzea, errepideetatik ibiltzeak arrisku handia dakarrelako. Lehen esan den bezala, 

herritar askorentzat horixe da udalerriko arazo nagusietako bat, eta konponbidea bilatzen bazaio 

nabarmen hobetuko da hiriko lagunkoitasuna. 

Gainera, uste dute mantentze arazoak daudela bizikleta bide batzuetan.  

 

 



 

 

60 

Alderdi positiboak 

 Santiago-Oxinbiribileko bizikleta bidea 

Alderdi negatiboak 

 Lotura falta bidegorrien artean 

 Mantentze falta bidegorri batzuetan 

Hobekuntza proposamenak 

 Elkarren artean lotutako bidegorri sarea osatzea. 
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3. ETXEBIZITZA 

Gero eta zaharragoa den gizarte honetan ongizatea eta autonomia kontserbatu ahal izateko, 

garrantzitsua da etxebizitzak pertsonen bizi zikloetara egokitzea. Esate baterako, “Adineko 

pertsonen bizi baldintza Euskadin 2010” inkestaren arabera, adineko pertsonen % 60k beren 

etxean bizitzen jarraitu nahi dute osasun laguntza behar izanez gero. Horrenbestez, garbi dago 

etxebizitza parkearen azterketa egin behar dela eta hobetu egin behar dela, adineko pertsonek 

etxebizitza duinak eskuratu ahal izateko moduko hiria lortu ahal izateko. 

Etxebizitza eta urbanizazioa 

 
Urtea Irun Eskualdea Gipuzkoa EAEEAE 

Etxebizitza dentsitatea bizitegi 

lurzoruan (etxebizitza / Ha) 
2015 59,49 44,49 60,3 45,65 

Familia etxebizitza hutsak (%) 2011 10,18 9,81 12,77 11,4 

50 urte baino gehiago dituzten familia 

etxebizitzak (%) 
2012 22,41 21,14 25,87 26,4 

Familia etxebizitza nagusien 

erosotasun indizea 
2011 72,1 72,2 72,3 72 

Familia etxebizitza nagusiak aurri 

egoeran, egoera txarrean edo 

eskasean dauden eraikinak (%) 

2001 18,5 17,23 14,92 8,64 

Etxebiden jasotako etxebizitza 

eskariak (‰) 
2015 25,31 29,32 33,67 33,83 

Azken bosturtekoan bukatutako 

etxebizitza babestuak (BOE) (‰) 
2015 6,07 7,22 6,91 6,76 

Hori lurzorua (%) 2015 15,37 13,3 12,78 14,09 

Bizitegi azalera urbanizagarria (%) 2015 3 4,05 3,92 3,7 

Biztanleria dentsitatea (Biz./Km2) 2015 1.468,02 1.094,87 375,79 308,58 

Iturria: Eusko Jaurlaritza: Udalmap. 

Irunen, Gipuzkoan eta EAEn oso antzeko datuak ageri dira etxebizitzei eta urbanizazioari buruzko 

datu garrantzitsu gehienetan. Aipatzekoa da Irungo bizitegi lurzoruan etxebizitza dentsitatea (59,49 

etxebizitza / Ha) Gipuzkoakoaren antzekoa dela (60,3), baina Euskal Autonomi Erkidegokoa (45,65) 

baino handiagoa dela. Gainera, aurri egoeran, egoera txarrean edo eskasian dauden eraikinetako 

familia etxebizitza nagusien ehunekoa aztertzen badugu, ikusiko dugu Irungo ehunekoa 2001. 

urtean (% 18,5) Gipuzkoakoa (%14,92) eta Euskal Autonomi Erkidegokoa (% 8,67) baino handiagoa 

zela.  
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Aldiz, 50 urte baino gehiagoko etxebizitzei eta Etxebiden jasotako etxebizitza eskariei dagokienean, 

Gipuzkoakoa eta EAEkoa baino balio txikiagoak ditugu.  

Azken horiei dagokienean, Udalmapen jasotako datuen arabera, Irungo ehunekoa gainerakoetakoa 

baino txikiagoa da. Etxebiden jasotako etxebizitza eskariari dagokionean, ‰ 25,31 biztanle dira 

Irunen eskaera hori egin dutenak, eskualdeko tasa, berriz, ‰ 29,32koa da, eta ‰ 33,67 eta 

‰ 33,83koa Gipuzkoan eta Euskal Autonomi Erkidegoan, hurrenez hurren.  

Datu horiek ez datoz bat lagunkoitasun galdetegien bidez eskuratutako datuekin, haiek esaten 

baitute Irunen oso etxebizitza gutxi dagoela neurriko prezioarekin, galdetutako pertsonen erdiak 

baino gehiagok “gutxi” edo “batere ez” erantzun baitute. 

Etxebizitza 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Neurriko prezioa duten 
etxebizitzak badaude 

27,9 31,3 32,4 4,4 1,3 2,7 

Etxeak berritzeko eta 
mantentzeko laguntzak 
ezagutzen ditu 

36,1 26,6 19,3 13,7 2,7 1,6 

Bere etxebizitza egokitua dago  33,9 16,0 18,2 20,2 10,4 1,3 

 

Eraikinetan berritze edo mantentze lanak egiteko ematen diren laguntzei dagokienean, galdetutako 

pertsonek duten ezagutza mailari begira, % 62,7k esan du ez dituztela ezagutzen. Datu hori bat 

dator herritarren topaketetan adierazitako informazioarekin; izan ere, oro har, atarietan arrapalak 

edo igogailuak jartzeko laguntzak bakarrik ezagutzen zituzten, bi kasuetan jakinik nola eskatu eta 

nora joan eskatzera. Horretan esperientzia ere bazuten pertsona batzuek. 
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Etxebizitzen eta eraikinen egokitzapenarekin loturikoan, galdetutako pertsonen % 30,6k bakarrik 

esan du bere etxebizitza guztiz egokitua dutela, eta % 49,9k, berriz, esan du gutxi egokitua dutela 

edo batere ez. Horixe da, hain zuzen ere, adin handiko pertsonek jasaten duten autonomiaren 

murrizketaren arrazoi nagusietako bat, eta baita ongizatea murriztekoa ere. Horregatik, 

etxebizitzak birdiseinatu egin behar dira, bizitzako etapa desberdinetan sortzen diren behar 

berrietara egokitu ahal izateko. 

Horren harira, herritarren topaketetan azpimarratu zuten hiriko zenbait auzotan zailtasun handiak 

daudela eraikinetako irisgarritasuna hobetzeko, Larreaundi eta Alde Zaharra izanik horren harira 

okerren baloratu direnak. Hain zuzen ere auzo horietan ohikoagoa da igogailua jartzea teknikoki 

ezinezkoa izatea, etxebizitzen eta inguruaren ezaugarrien ondorioz. Bestalde, jende askok balioa 

ematen dio eraikuntza berrietan eraikin guztiek igogailua izateari, eta gainera, esan dute hirian 

asko direla igogailua duten etxebizitzak. 

 Herritarren iritziaren arabera, Irungo adineko pertsonentzat egiazko arazoa da etxebizitzetan eta 

eraikinetan irisgarritasun egokia ez izatea, eta horrenbestez, uste dute arazo horri konponbideak 

bilatu behar zaizkiola. Proposatzen dute beren etxebizitzan edo eraikinean irisgarritasuna hobetu 

ezin duten adineko pertsonek (igogailua ezin jarri, igogailua jartzeari uko egiten dioten bizilagunen 

komunitateak…) lehentasuna izatea BOE etxebizitzak eskuratzeko edo alokairu sozialeko 

etxebizitzak eskuratzeko.  

Agerian geratu da Irunen herritarren topaketetan parte hartu duten pertsona askok ez dituela 

ezagutzen etxebizitzarekin loturiko alderdietako asko. Adineko pertsona askok esan zuten berak 

jada ez zirela kontu horietaz arduratzen edo ez zutela inolako aldaketarik edo etxe aldaketarik 

egiteko beharrik, eta horrenbestez, kontu horien informaziorik ez dute. Kontuan izanik herritarren 

topaketetan parte hartu zutenen % 86 adineko pertsonak zirela, horrek esan nahi du laguntzen eta 

eskubideen inguruan ezjakintasun handia dutela etorkizunean horrelakoak behar izango dituzten 

adineko pertsonek.  

Horren harira, azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegilea aipatu behar da, ezintasuna duten 

pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen 

duena, topaketetan parte hartu dutenek ez baitute araudi hori ezagutzen. 

Espainian bada higiezinen parkearen kopuru handi bat haietan bizi diren pertsonentzako 

zailtasunak dituztenak, batez ere ezintasunak edo/eta mendekotasunak dituzten pertsonentzat, eta 

baita 70 urtetik gorakoentzat ere, eta haien ondorioz ezin dituzte instalazioak modu erregularrean 

erabili. 2017ko abenduak 4 baino lehen aldaketa guztiak eginak egon behar dute jada dauden 

eraikinetan, inolako diskriminaziorik egon ez dadin haiek erabiltzen dituzten pertsonen artean eta 
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bizitza independentea izateko eskubidea bermatu ahal izateko. Horrez gain, laguntza tekniko 

egokiak eman behar zaizkie elementu komunetara (esate baterako, lorategiak, kirol guneak, 

igerilekua eta antzekoak) sarbidea eta haiek erabiltzeko eskubidea duten jabekideen komunitateei. 

Labur esateko, irisgarritasun unibertsala jabekideen komunitateen obligazio bilakatzen da, hura 

lortzeko beharreko lanak eta obrak eginda. Higiezineko jabe guztiak egingo dira obra horien 

gastuen kargu, baldin eta obrei edo esku hartzeei begira, urtean jasanarazitako zenbatekoa, diru-

laguntza edo laguntza publikoak kenduta, gastu komunen ohiko hamabi urte saritik gorakoa ez 

bada. Aipatu beharreko alderdi garrantzitsu bat da obra horiei nahitaezko izaera ez diela kenduko 

haien kostuaren gainerakoa, arestian aipaturiko urte sari horietatik harantzago, pertsona 

onuradunek eta eskatu dutenek beren gain hartzeak. 

Bestalde, komenigarria da gogora ekartzea Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egiteko beharra dagoela 

50 urtetik gorako eraikin guztietan; izan ere, lehen esan dugun bezala, Irungo familia higiezinen 

% 22,41ek mende erdia baino gehiago dute. 

Era berean, esan behar da, talde batzuetan eztabaida sortu zela udalerrian bakarrik bizi diren 

adineko pertsonen bizi baldintzei buruz. Jende asko keztatua dago horregatik; izan ere, uste dute ez 

direla gutxi beren etxeetan hiltzen diren pertsonak eta horretaz inor ez dela konturatu ere egiten 

egunak edo asteak igaro arte. Gaur egun bada adineko pertsonentzako isolamenduaren 

prebentziorako udal programa, baina uste dute ez dela aski. Iruditzen zaie udalak aztertu egin 

beharko lukeela bakarkako heriotza horiek, inor ohartu ere egiten ez den heriotza horiek, nola 

murriztu. Batzuek adierazi zuten horrekin loturik protokoloren bat egon behar lukeela eta 

garrantzitsua izango litzatekeela herritarrei ezagutzera ematea, horrelakorik gertatu delako susmoa 

izatean nola jardun jakin ahal izateko. Gainera, azpimarratu zuten horretan oso egiteko 

garrantzitsua izan lezaketela merkatariek, bizilagunek eta gizarte zentroetako dinamizatzaileek.  

Azkenik, nabaritu da, Irunen etxebizitzen alderdiekin loturiko itemen balioak Euskadikoen oso 

antzekoak direla, alde txiki batzuk badaude ere, azterketan okerren baloratutako alderdia izanik bi 

kasuetan.  
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Irungo eta Euskadiko etxebizitzen balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Eraikin asko igogailuarekin 

 Irisgarritasuna hobetzeko laguntzak daude 

 Isolamenduaren prebentziorako programa dago 

Alderdi negatiboak 

 Etxebizitzen prezio handia 

 Etxebizitzak eta eraikinak berritzeko edo hobetzeko laguntzak ez dituzte ezagutzen 

 Bizilagun batzuk eraikinak egokitzearen aurka egoten dira 

 Larreaundiko eta Alde Zaharreko zenbait eraikinetan zailtasunak daude irisgarritasuna 

hobetzeko 

 Bakar-bakarrik hiltzea 

Hobekuntza proposamenak 

 Komunikazio kanpainak egitea zein laguntza dauden eta bakoitzak zein eskubide dituen 

ezagutzeko 

 Kanpainak egitea 50 urtetik gorako eraikinetan Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egiteko 

obligazioari buruz informazioa emateko 

 BOE etxebizitzetan eta alokairu sozialekoetan adineko pertsonei eta dibertsitate 

funtzionala duten pertsonei lehentasuna ematea beren etxebizitzen edo/eta eraikinaren 

irisgarritasuna hobetu ezin dutenean. 

 Bakarkako heriotzak murrizteko protokoloa sortzea 
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4. GIZARTE PARTE HARTZEA ETA EHUNA 

Harreman sozialak oso garrantzitsuak dira pertsona guztien bizitzan zehar. Zahartzaroan hainbat 

zentzutan izaten diren galeren ondorioz, eta hainbat jarduera eta lan egiteko ere laguntza 

handiagoa behar izaten denez, harreman horiek are eragin handiagoa dute adineko pertsonengan. 

Laguntza trukatzeko ideia gisa hartu behar da gizarte ehuna, eta elementu horren gainean eratzen 

da sareen egituraketaren funtsa. Gizarte ehunak badu bere sistema informala sistema formalak 

estaltzen ez dituen beharrei erantzuteko. Sareak egituratu eta berregituratu egiten dira baliabideak 

kontserbatzeko eta areagotzeko. 

FAMILIA 

Familia izaten da laguntza sare nagusia. Gizabanakoaren etapa desberdinak igarotzen diren heinean 

beharrak aldatu egiten badira ere, bizitza osoan zehar batik bat elkarrekikotasun harremanetan 

oinarritzen dira familia loturak. Hauxe da, hala haurtzaroan nola helduak izatean era desberdineko 

laguntza ematen eta jasotzen da, batzuk eta besteak zein etapatan dauden. 

Euskal gizarteari dagokionean, aipatzekoa da, haren ezaugarri nagusia dela familia ehun sendoa 

izatea, eta horrenbestez, gizartea definitzen duten elementu garrantzitsueneko bat da familia 

elkartasuna. Hala eta guztiz ere, esan behar da, beste familia errealitate asko daudela, eta haietan, 

harremanak hondatu izanagatik, senideak urruti egoteagatik eta beste faktore askorengatik, jende 

askok ez dute familia euskarri handirik, eta gutxienez, familia ez da haien laguntza sare nagusia. 

Herritarren topaketetan gertakizun hori oso argi islatua gelditu da parte hartu duten pertsonen 

testigantzetan. Kontuan izan behar da Irun barne migrazio handia jasan duen hiria dela. Eta Irungo 

migrazio mugimendu nagusia gaur adineko pertsonak direnak gazte izan ziren hamarkadetan 

gertatu zen, eta horrenbestez, Irungo adineko pertsona asko dira beste hiri batzuetan jaioak. 

Horren ondorioz, haietako askok oso urruti dituzte anai-arrebak eta ilobak. Gainera, egungo krisi 

ekonomikoaren eta globalizazioaren ondorioz, gazte asko dira beste herrialde edo hiri batzuetara 

lanera joaten direnak, eta horrexegatik, jende askok oso urrutiko lekuetan dituzte seme-alabak. Bi 

fenomeno horien ondorioz, lehen aipaturikoez gainera, Irungo adineko pertsona askok ez dute 

familia laguntza sarerik hurbil. 

Bitxia bada ere, desadostasun handia aurkitu dugu galdetegietan eta herritarren topaketetan 

eskuratutako datuen artean. Galdetegietan familia laguntza sarearen balorazio guztiz positiboa egin 

den bitartean, azterketa osoan hoberen baloratutako alderdia izanik, herritarren topaketetan beste 

errealitate batzuk azaldu ziren. Egia da parte hartu zuten pertsona gehienek positibotzat hartzen 

zituztela beren familia harremanak eta haiengandik jasotzen zituzten laguntzak. Baina uste dute 
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hori ez dela joera orokorra eta kasu ugari azaldu zituzten laguntza sare nagusia familia ez zutenak. 

Gainera, gehienek beren familiaren balorazio ona egin bazuten ere, ez ziren gutxi izan beren 

familien aldetik zainduak sentitzen ez ziren pertsonak edo halako laguntzarik ez zutenak, lagunak 

izanik laguntza sare nagusia. 

Familia 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Laguntza ematen dute familiako 
kideen artean 

5,5 5,5 16,6 42,6 28,4 1,3 

Familia harremana ohikoa da 0,9 3,1 11,8 37,7 45,7 0,9 

Familiakoen etxea beretik hurbil 
dago 

9,3 9,3 23,5 31,0 26,4 0,4 

Lehen aipatu dugun bezala, galdetegietan jasotako herritarren iritzia oso positiboa da, % 71ek 

adierazi baitu laguntza handia edo dezente trukatzen dutela familiako kideen artean, % 83,4k esan 

dute beren familia harremana ohikoa edo dezente ohikoa dela, eta % 57,4k adierazi du beren 

familiakoen etxea beren etxetik oso hurbil edo dezente hurbil dagoela.  

Bi eztabaida bat-batean errepikatu ziren talde gehienetan. Alde batetik, hezkuntza aldaketei buruz 

egin zen gogoeta, eta arazo horiek egungo arazo sozial askoren oinarri izan direla uste dute. 

Iruditzen zaie, gurasoek seme-alabei gaur egun ematen dieten hezkuntzan beren ondorengoei ez 

dietela mugarik jartzen, hezkuntza txikia ematen zaiela besteekiko begirunea bezalako balioetan 

eta balio indibidualista eta materialistagoak lehenesten dituztela. Planteatu dute hezkuntza 

lasaiago eta baliorik gabeko horren eraginez sortzen direla salatzen dituzten gizabidearen aurkako 

jokaera asko. Era askotako neurriak planteatu dituzte arazo horri konponbidea emateko: 
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kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpainak, gizalege tailerrak, ikastetxeetan herritartasun 

irakasgaiak ezartzea eta abar. 

Bestalde, adineko pertsonetako batzuek aipatu zuten familiarekin zituzten harreman nagusiak 

biloben zaintzarekin loturik zeudela, eta hainbat eztabaida sortu zituen kontu horrek. Parte hartu 

zuten pertsona guztiek ezagutzen zuten errealitate hori eta askok deitoratzen zuten egoera, 

egungo krisi ekonomikoaren eta adineko pertsonekiko zaintza eta arreta faltaren ondorioz. Adierazi 

zuten, askotan, biloben zaintzaz arduratzeak gehiegizko ahalegina eskatzen diela, beren bizitzako 

zenbait alderdi mugatuz eta ezongia eta nekea eraginez. Seme-alaba txikiak dituzten familientzat 

laguntza kopuru handiagoa sortzea proposatu zuten, egoera horiek saihesteko, eta horrekin loturik 

kontzientziazio kanpainak egitea. 

Azkenik, esan behar da, Euskadin Irunen bezain balorazio positiboa egiten dela familiari begira. 

Hala ere, Euskal Autonomi Erkidegoaren mailan ez da Irunen aipaturikoak bezalako beste familia 

errealitaterik antzematen, baina bai ahalegin handia eskatzen duela aitona-amona zaintzaileak 

izateak. 

Irungo eta Euskadiko familiaren balorazioa alderatzen 

 

 

Alderdi positiboak 

 Gehienek familiarekin harremana dute maiz  

 Gehienek etxetik hurbil dituzte familiakoak 

 Gehienek maiz trukatzen dute laguntza 

 Familia laguntza sare egokia izan ezean, lagun sare egokia dute beste batzuek. 
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Alderdi negatiboak 

 Ez datoz bat hezteko modu berriekin 

 Familia harreman gatazkatsuak edo hondatuak. 

 Aitona-amonek ardura handiegiak hartzen dituzte biloben zaintzan 

Hobekuntza proposamenak 

 Gizalegea bultzatzeko ikastaroak 

 Herritartasun irakasgaiak 

 Kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpainak balio txikiko hezkuntzaren arriskuen eta 

ondorioen inguruan 

 Aitona-amona zaintzaileen gainahaleginari buruz kontzientziazio kanpainak. 

 Seme-alaba txikiak dituzten familiei laguntza handiagoa ematea. 

BIZILAGUNAK ETA MERKATARIAK 

Adineko pertsonentzako laguntza sistema garrantzitsuenetako bat dira bizilagunak. Kontuan izan 

behar da auzokoak izaten direla laguntza eta zaintza modu nagusiak bakarrik bizi diren 

pertsonentzat, eta familien luzapen gisa hartu behar diren harremanak sortzen dira askotan. 

Inkestaren bidez eskuratutako emaitzetan parte hartu dutenen % 63k asko edo dezente ezagutzen 

dituzte bizilagunak, eta % 35,9k dio laguntza handia dagoela haien artean. Horrenbestez, 

ondoriozta daiteke auzokoak ezagutzeak ez daramala berekin haiekiko harremana eta haien 

laguntza.  
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Bizilagunak eta merkatariak 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Bizilagunak ezagutzen ditu 2,2 10,9 23,3 41,9 21,1 0,7 

Bizilagunek elkarri laguntzen diote 12,4 18,6 32,4 27,3 8,6 0,7 

Merkatariak ezagutzen ditu  6,9 14,0 31,5 35,7 10,0 2,0 

Egoera zehatzetan laguntzen diote 15,5 18,0 30,4 25,9 7,5 2,7 

Herritarren topaketetan egiaztatu genuen galdetegietako datuak bat datozela eskainitako 

adierazpenekin. Gehienek adierazi zuten jada ez dagoela gazteak zirenean zegoena bezalako 

komunitate bizitzarik bizilagunen artean, eta hori egungo bizi estiloetan izan diren aldaketei 

leporatzen diote. Hala ere, gehienek adierazi zuten harreman onak zituztela beren bizitza guztiko 

bizilagunekin, haiekin harremana dutela eta elkarri laguntza ematen diotela adierazi zuten.  

Aipatzekoa da pertsona batzuek oso hurbileko harreman pertsonalak dituztela eta adierazi dute 

berentzako oso lagungarriak direla harreman horiek, bizilagun berriak izan ala ez izan. Aipatzekoa 

da hori emakumeek adierazi dutela gehienbat. 
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 Era berean, jende askok esan du eraikin modernoen ezaugarriek ez dituztela bizilagunen arteko 

harremanak sustatzen, gero eta pertsona gehiago egoten baitira eraikin berean elkarbizitzen. 

Adierazpen horiei jarraiki, esan behar da, bizilagunen aldetik laguntza ona dutela adierazten duten 

pertsonetako asko bizilagun gutxiko eraikinetan bizi direla. Horregatik guztiagatik, bizilagunen 

arteko jarduerak sortzea proposatu zuten, esate baterako, bazkariak sei hilero, lehiaketak, 

topaketak...  

Adineko pertsonen bizitzarako beste laguntza sare garrantzitsua merkatariena da. Saltoki txikien 

jabeek eta zerbitzariek adiskidetasun harreman handiak sortzen dituzte haietara maiz joan ohi 

diren bizilagunekin, eta beste pertsonekin elkartzeko gune bilakatzen dira denda horiek, hauxe da, 

sozializatzeko leku ezin hobe bihurtzen dira. Gainera, funtsezko eragileak dira bakarrik bizi diren 

pertsonentzat, askotan haiek izaten baitira arazoren bat dagoela lehenengo ohartzen direnak. 

Herritar gehienek defendatzen dute ideia hori, eta denda txiki asko itxi izana deitoratu dute, 

haietan hurbiltasun eta adiskidetasun arreta ematen baitzieten eta laguntza handia ere. Uste dute 

gaur egun, denda eta taberna gehienak askoz ere inpertsonalagoak direla eta ez dutela denda 

txikietatik jasotzen zuten konfiantza eta laguntza ematen. 

Horren erakusgarri galdetutako pertsonen % 45,7k esatea asko edo dezente ezagutzen dituela 

auzoko merkatariak, eta % 33,5ek esan du arreta ona sentitu duela egoera zehatzetan. Datu horiek 

adierazten dute oso ondo baloratuak daudela taberna eta denda txikietan lan egiten duten 

pertsonak. Bestalde, egoera zehatzetan herritar gehienek arreta onik ez dutela izan esateak lotura 

izan lezake denda txikien kopurua murriztu izanarekin, haiek laguntza iturri baitziren. 

Era berean, herritarren topaketetan ere adierazi da asebetetze maila handia dagoela Irungo 

merkataritza kopuruarekin, eta gainera, jende askok pentsatzen du hiriko erakargarri nagusietako 

bat eta nortasunaren zati dela merkataritza. Aldiz, tabernak eta jatetxeak ez daude hain ondo 

baloratuta, jende askok uste baitu gaur egun gehiegi daudela eta askotan onura baino eragozpen 

gehiago sortzen dizkietela bizilagunei. Horren harira, adierazi da, taberna ugari dauden eremuetan 

kutsadura akustikoa handiegia dela eta askotan eremu gatazkatsu bilakatzen direla, esan dutenez, 

taberna horietan liskar asko izaten direlako. Horregatik, hobekuntza neurri gisa, taberna horietan 

polizia kontrol handiagoa izatea proposatu dute. 

Azkenik, esan behar da, Euskadi mailan antzeko balioak nabari direla bizilagunen laguntzari eta 

harremanari eta egoera zehatzetan merkatariek ematen duten laguntzari dagokienean. Aldiz, 

egiaztatu da, Irunen gehiago direla merkatariak dezente edo asko ezagutzen dituztela adierazi 

duten pertsonak. 
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Irungo eta Euskadiko bizilagunen eta merkatarien balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Dezente ezagutzen dira bizilagunak 

 Laguntza eta lankidetza sare sendoa bizitza guztiko bizilagunekin 

 Pertsona batzuek oso harreman estuak dituzte auzokoekin 

 Ondo baloratua dago merkataritza txikia 

 Denda kopurua 

Alderdi negatiboak 

 Bertako denda eskasia  

 Bizitza falta komunitatean 

 Bizilagunekin harreman txikiagoa dute gizonek 

 Eraikin modernoek zaildu egiten dituzte bizilagunen arteko harremanak 

 Egoera zehatzetan ez dute arreta ona jasotzen 

Hobekuntza proposamenak 

 Bizilagunen artean jarduerak egitea, haien artean parte hartzea eta harremana 

bultzatzeko. 

 Tabernak dauden eremuetan kontrol handiagoa 
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5. HERRITARREN PARTE HARTZEA ETA ENPLEGUA 

Parte hartze soziala eta laguntza soziala hertsiki loturik daude osasun onarekin eta ongizatearekin 

bizi ziklo osoan. Aisialdirako jarduera komunitarioetan, jarduera sozial, kultural eta izpiritualetan 

parte hartzeak, eta familia jardueretan parte hartzeak ere, adineko pertsonei aukera ematen die 

beren gaitasunak lantzen jarraitzeko, begirunea eta estimua jasotzeko, eta laguntza eta zaintza 

harremanak mantentzeko edo ezartzeko; gizarteratzea bultzatzen du eta funtsezkoa da 

informatuta egoteko. (OME, 2007: 41)  

Parte hartzea funtsezko elementua da gizarte dinamikan, hala sistema makrosozialetan nola oinarri 

mikroagoetara jaistean. Parte hartze praktikak eragina du egitura sozialeko maila guztietan, eta 

haren eragina bereziki interesgarria da biztanleria piramidearen gailurrean (IMSERSO, 2008: 15). 

Azken urte hauetan zenbait erakundek eta instituziok parte hartze soziala bultzatu dute adin 

handieneko pertsonen artean. Adineko pertsonek egituran duten pisu demografikoarekin batera, 

sistema sozialeko bizitza aktiboa bultzatu behar da, ordezkaritza horren parekoa, hain zuzen ere. 

BOLUNTARIOAK ETA ASOZIAZIONISMOA 

“EAEko boluntarioei buruzko azterketaren” datuen arabera (EDE Fundazioa, 2012), euskal 

biztanleen % 8,6 inguru dira boluntarioak, hauxe da, 157.493 lagun inguru izango lirateke 

boluntarioak. Gipuzkoako kopuruei dagokienean, guztizko biztanleriaren % 8,2 izango lirateke 

boluntarioak, hauxe da, 47.996 mila lagun. Adinaren arabera eskainitako datuek erakusten dute 50 

urtetik gorako pertsonak direla guztira dauden boluntarioen % 56,3. Adinaren arabera guztizko 

biztanleriari dagokionean, 50 eta 64 urte arteko biztanleen % 8,9k eta 65 urte eta gehiagoko 

pertsonen % 5,5k boluntario lanak egiten dituzte, hauxe da, 50 urte eta gehiagoko 60.906 lagunek 

guztira. 

Elkartze mugimendu handia du Irunek 547 baino elkarte gehiagorekin, boluntarioentzako hainbat 

aukera izateaz gain 8 GKEren eta boluntarioen 8 elkarteren bidez. Hala eta guztiz ere, 

lagunkoitasun galdetegietan ikusten da parte hartze txikia dagoela boluntarioen eta elkarteen 

jardueretan. Galdetutako pertsonen % 71,4k adierazi zuten ez zutela boluntario lanetan parte 

hartzen edo gutxi parte hartzen zutela; % 16,2k, berriz, esan zuten dezente edo asko parte hartzen 

zutela. Era berean, % 63,9k adierazi zuten ez zuela elkarteetan parte hartzen edo gutxi parte 

hartzen zutela, eta % 22k, berriz, dezente edo asko parte hartzen zutela. Horrenbestez, elkarteetan 

parte gehiago hartzen da boluntarioen jardueretan baino.  



 

 

74 

Boluntarioak eta asoziazionismoa 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Boluntario jardueretan parte 
hartzen du 

54,8 16,9 10,2 7,3 8,9 2,0 

Elkarteetan parte hartzen du 45,9 18,0 12,0 11,1 10,9 2,2 

Bere udalerriko herritar bizian parte 
gehiago hartzea gustatuko litzaioke 

18,6 18,0 31,9 20,2 7,5 3,8 

10 talde fokaletatik 6 elkarteetako kideekin sortu zirenez, haietan handiagoa zen era horretako 

jardueretan eta elkarteetan zuten parte hartzea, baina herritarren beste topaketetan parte hartze 

txikia sumatu zen, galdetegietan izandakoaren antzekoa, hain zuzen ere. 

Herritarren topaketetan jende askok esan zuen pasibotasun handia nabari dela herritarrengan eta 

horrexegatik herritarrak ez direla era horretako kontuetan inplikatzen. Gainera, adierazi dute, oso 

jende gutxi dela gai elkarteekin egiaz konprometitzeko, bestela ere ardura eta egiteko asko 

izateagatik. Hori dela eta, oso pertsona gutxiren artean egiten dute elkarteetako lan guztia, eta 

horren ondorioz egiteko ugari izaten dituzte. Nolanahi ere, asko dira jardueretan eta elkarteetan 

parte hartzen duten pertsonak, trukean inolako etekinik jaso gabe. Halatan, jende askok esan zuen 

irudi horiek guztiz beharrezkoak direla eta haien lanetik onura handiak jasotzen dituztela 

herritarrek. 

Bestalde, elkarteetan parte hartzen duten pertsona gisa, asko kexu azaldu dira lan karga handia 

izaten dutelako, eta administrazioaren aldetik laguntza handiagoa behar dutela esan zuten. Era 

berean, kexu dira Udalak eskatutako tramiteak egiteko zailtasun handiak izaten dituztelako, eta 

haiek egiteko laguntza behar dutela adierazi zuten.  
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Udalerriko herritar bizian parte handiagoa hartzea gustatuko litzaiekeen galdetzeko orduan, ikusi 

genuen herritarren laurdenak esan zuela hartan dezente parte gehiago hartzea edo askoz ere 

gehiago parte hartzea gustatuko litzaiekeela. Herritarren topaketen taldeetan egin ziren aipamenek 

ere ideia horixe bera azaldu zuten, baina haietan ikusi zen jende askok ez zuela horrelakoetan parte 

hartzen familia kargak eta beste zenbait erantzukizun zituztelako, eta horrenbestez, kontziliazio 

neurriak hartzea proposatu zuten, esate baterako, dementzia duten pertsonak zaintzeko zerbitzua 

eta doaneko haurtzaindegiak sortzea. 

Azkenik, Irungo datuak Euskadikoekin alderatzen baditugu, ikusiko dugu antzeko balioak daudela 

parte hartze sozialari, boluntario jarduerei eta elkarteetako parte hartzeari dagokienean. 

Irunen eta Euskadin boluntarioen eta asoziazionismoaren balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Inplikazio handia dute elkarteetan/GKEetan parte hartzen duten pertsonek 

 Haien lanetik etekin handiak ateratzen dituzte herritarrek 

 Udalerriko dinamika sozialean parte handiagoa hartzeko gogoak 

Alderdi negatiboak 

 Administrazioren laguntza txikia 

 Tramite zailak eskatzen ditu Udalak  

 Herritarren parte hartze txikia 

Hobekuntza proposamenak: 

 Kontziliazio neurriak sortzea: dementzia duten pertsonak zaintzeko zerbitzuak eta 

doaneko haurtzaindegiak sortzea elkarteetako jardueretan. 

 Elkartek eta haiek egiten dituzten jarduerak ezagutzera ematea 
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DENBORA LIBREA 

Denbora librearen erabilera erronka bilaka daiteke adin handia duten pertsonentzat, oso lotuta 

baitago jasotako heziketa, gizonentzako eta emakumeentzako jarduerak bereiztea, osasun egoera 

edo estereotipo sozialak berak bezalako faktoreekin. 

Denbora librea behar bezala erabiltzeak zuzeneko lotura du pertsonen bizi kalitatearekin, eta 

horrenbestez, funtsezkoa da denbora gizakiarentzat modu “produktiboan” eta egokian erabili ahal 

izateko beharreko baliabideak izatea. 

Denbora librea 

 
  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Denbora libreko jarduera 
aukera handia dago 

11,5 25,7 33,7 22,6 4,7 1,8 

Aisialdiko jarduerek neurriko 
prezioa dute 

12,9 26,6 36,6 18,0 3,3 2,7 

Aisialdiko eta denbora libreko 
lekuak ondo kokatuak daude 

4,4 11,5 28,6 45,9 7,5 2,0 

Berriro ere, herritarren iritziari dagokionean desadostasunak nabari dira denbora libreko jardueren 

aukera baloratzeko orduan. Lagunkoitasun inkestan ikusi da gehienek erantzun dutela jarduera 

aukera txikia dagoela; izan ere, % 37,2k adierazi du aukera txikia dagoela edo batere ez dagoela; 

% 33,7k, berriz, erdipurdi aukeratu zuen eta %27,3k dezente edo asko. Horrenbestez, garbi dago 

alderdi horretan hobekuntzak egin behar direla. 
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Herritarren topaketetan antzeko erantzunak aurkitu genituen: pertsona batzuek aukera handia eta 

era askotakoa dagoela erantzun zuten bitartean, beste batzuk kexu azaldu ziren jarduera 

eskasiagatik.  

Jarduera horiekin loturik aipatutako arazo nagusiak dira haien inguruko informazio eta sustapen 

falta, haietako asko garestiak izatea, mendekotasunen bat duten pertsonentzako jarduerarik ez 

izatea eta adineko pertsonentzako udal jarduera eskasia. Jende askok esan du adineko 

pertsonentzako jarduera gehienak elkarteen baitan daudela erabat, eta uste dute hori ez dela 

bidezkoa, eta gainera, pisu handiegia da boluntarioentzat eta elkarteko kideentzat. Horrenbestez, 

adierazi dute askoz ere jarduera gehiago egon behar luketela, batik bat adineko pertsonentzat, eta 

ez bakarrik isolaturik gelditzeko arriskuan dauden pertsonentzat.  

Jarduera motari dagokionean, azpimarratu zuten oso urri direla adineko pertsonentzako kultur eta 

prestakuntza jarduerak, eta elkarte batzuek ematen dituzten hitzaldiak eta informatika ikastaroak 

besterik ez direla izaten. Proposatu dute udalak, besteak beste, zahartzeari eta hondamen 

kognitiboaren prebentzioari buruzko prestakuntza hitzaldi eta tailer gehiago egitea, eta baita 

prestakuntza ikastaroak ere. 

Azpimarratzekoa da oso balorazio ona jaso dutela adinekoentzako udal gizarte zentroek eta gizarte 

guneek. Jende askok oso positiboki hitz egin du eremu horiez, eta adierazi dute guztiz haien mende 

daudela denbora libreko jarduera nagusiak. Gainera, zentro horiek gizarte harremanak bultzatzen 

dituzte, isolamendu sozialari aurrea hartuz eta zentroaren mugak gainditzen dituzten afektibitate 

loturak sortuz. Horregatik, parte hartu zuten gehienek adierazi zuten hiriko auzoetan zentro 

gehiago ireki behar direla, auzo batzuk bakarrik izan ez daitezen onuradunak. Era berean, zentro 

horiek igandeetan irekitzea proposatu zuten, gaur egun Luis Marianoko zentroa bakarrik irekitzen 

baita, eta horrexegatik oso betea egoten da.  

Alderdi positibo gisa, oso balorazio ona eman diote Tipi-tapa programari eta dagoen kirol eskaintza 

handiari, eta elkarteek antolatzen dituzten jarduera gehienek prezio egokia dutela. 

Bestalde, galdetutako pertsonen % 39,5ek adierazi du aisialdiko jardueren prezioak ez direla oso 

merkeak edo ez direla batere merkeak, eta hori bat dator taldeek adierazitakoarekin. Esan dute 

Irunen antolatzen diren jarduerak, oro har, garestiak direla, baina gertakizun hori are 

nabarmenagoa dela kultur jardueretan, eta horren ondorioz, askotan ez direla zartzueletara, 

antzerkietara eta zinemara joaten, besteak beste, prezio garestia izateagatik. Kultur jarduera 

guztietan adineko pertsonentzako prezio bereziak sortzea proposatu dute. 
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Aisialdiko eta denbora libreko lekuen balorazioari dagokionean, % 53,4k adierazi du dezente ondo 

edo oso ondo kokaturiko lekuetan daudela. Herritarren topaketetan antzeko iritziak azaldu zituzten 

askok, baina era berean, iritzi ugari jaso ziren esanez jarduerak zentralizatuegiak zeudela eta 

auzoetan ere jarduerak sortu behar direla, erdigunean ez delako aparkatzeko lekurik izaten eta 

autobus lineak bukatzen diren orduagatik.  

Aisialdiko leku nagusiez hitz egiteko orduan aipatutako beste alderdi bat irisgarritasuna izan da. Oro 

har, zentro askoren irisgarritasuna ondo baloratu dute, baina adierazi dute Santa Elena ermitara 

ezin dela auki gurpildunean joan, Amaia Kultur Zentroko eserlekuetara joateko zailtasunak izaten 

dituztela eta oso deserosoak direla orain aldatu ondoren. Era berean, adierazi dute, inolaz ere ez 

dagoela Hirugurutzetako labeetara iristeko aukerarik. 

Azkenik, herritarren topaketetan jende askok adierazi zuen kezka bat azaldu behar da. Jende asko 

haserre dago Iraso Udal Gizarte Zentroko kafetegia itxi izanagatik. Horren ondorioz, astez itxita 

dago zentroa ile apaintzailearen lanaldia amaitzen denean (18:00ak aldera) eta igandeetan. Berez 

zerbitzu falta egoteaz gainera, planteatu dute kafetegia oso puntu garrantzitsua zela Ama Xantalen 

egoitzan bizi diren pertsonentzat, leku hartara joaten baitziren senideak bisitan etortzean edo 

beste giro batean egon nahi zutenean. Oso kezkatuta eta atsekabeturik daude kafetegiak itxita 

jarraitzen duelako, hilabete asko igaro ondoren. Irekitzeko eskatzen dute. 

Euskadiko eta Irungo Lagunkoitasun galdetegitik lortutako datuei erreparatzen badiegu, ikusiko 

dugu datuak oso antzekoak direla, pixka bat txikiagoak badira ere jarduera aukerari eta aisialdiko 

eta denbora libreko lekuen balorazioari dagokienean. Aldiz, horiek duten prezioa baloratzeari 

dagokionean, Irunen askoz ere balorazio negatiboagoa egin da, 14 ehuneko puntu Euskadiko batez 

bestekoaren azpitik baitago. 
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Irungo eta Euskadiko denbora librearen balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Balorazio ona eman zaie adineko pertsonentzako udal zentroei eta gizarte guneei 

 Tipi-tapa programa 

 Kirol jarduera aukera 

 Oro har, egokiak dira elkarteetako jardueren prezioak 

 Toki onean daude aisialdiko eta denbora libreko lekuak. 

Alderdi negatiboak 

 Informazio falta elkarteen jarduerei buruz 

 Prezio handia 

 Mendekotasunak dituzten pertsonentzako jarduera falta 

 Adineko pertsonentzako udal jarduera eskasia 

 Auzoetan aisialdirako eta denbora librerako eremu falta 

 Irisgarritasun arazoak honako hauetan: Santa Elena ermita, Amaia KZ eta Hirugurutzetako 

labeak 

 Iraso zentroko kafetegia ixtea 

Hobekuntza proposamenak 

 Iraso Gizarte Zentroko kafetegia irekitzea 

 Igandeetan adineko pertsonentzako gizarte zentro gehiago irekitzea 

 Adineko pertsonentzako udal jarduerak sortzea 

 Adineko pertsonentzako gizarte zentro berriak irekitzea 

 Zahartzearekin loturiko hitzaldi gehiago egitea 

 Prestakuntza ikastaroak egitea 
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ENPLEGUA 

Enplegua funtsezko elementua da gizarteratzeaz hitz egiteko orduan. Krisi ekonomikoaren 

ondorioetako bat izan da langabezia tasek etenik gabe gora egitea, eta adin handieneko biztanleak 

izan dira egoera horrek eragin handiena sortu duen kolektiboetako bat. Gainera, krisi 

ekonomikoaren ondorioz, are gehiago dira ekonomikoki beren ondorengoen kargu egin behar izan 

dutenak, eta horrek nabarmen okerragotu du haien bizi kalitatea. 

Horien eta beste gorabehera ekonomiko batzuen ondorioz adineko pertsonak behartuta daude 

ordaindutako lanari eustera erretiroa hartzeko adina baino askoz ere geroago. Adinarekiko 

komunitate lagunkoiak aukera egokiak eskaini behar ditu adineko pertsonek beren komunitateetan 

parte hartzen jarrai dezaten, bai ordaindutako enpleguaren bidez bai borondatezko lanaren bidez, 

bakoitzak hautatzen duenaren arabera. (OME 2002) 

Horren harira, OMEren proposamenetako batzuk honako hauekin loturik daude: lan aukera sorta 

malguak eta ordainduak bultzatzea adineko pertsonentzat egokiak, soilik adinean oinarritutako 

bazterketa saihestea langileen kontratazioan, kontserbazioan, sustapenean eta gaitzean, edo 

adineko pertsonentzat lan autonomoaren aukerak bultzatzea.  

Eustaten datuen arabera, 55 urte eta gehiagoko biztanleen okupazioak gora egin du azken urte 

hauetan, batik bat emakumeen kasuan, 2011n % 13,5 izatetik % 17,9 izatera pasa baita 2016ko 1. 

hiruhilekoan. 

55 urteko eta gehiagoko biztanleen okupazio tasa Euskadiko Autonomi Erkidegoan, sexuaren 

arabera 

 

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren inkesta jarduerari dagokionean 

Gizonak 
 

Emakumeak 
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Topaketetan esan da adineko pertsona askok lan egin behar izan dutela pentsio txikiak izateagatik 

edo beste senide batzuei lagundu behar izateagatik. Parte hartzaile gehienek ezagutzen dituzte 

egoera horretan dauden pertsonak, eta ezkutuko ekonomiako lanak izaten dira gehienak. Gainera, 

aipatzekoa da, kasu guztietan, erretiratu ondoren lan egin behar duten emakume ezagunen 

kopurua askoz ere handiagoa dela gizonen kasuena baino. Gehien aipatu diren lanak izan dira 

garbiketa, jostea eta igeltserotza. Bestalde, pertsona batzuek esan zuten erretiroaren ondoren 

modu arautuan lan egiten zuten pertsonak ere ezagutzen zituztela. 

Hala eta guztiz ere, adineko pertsonek gazteen enpleguari begira kezka handiagoa azaldu zuten 

taldeetan. Adierazi zuten gazteen langabezia tasak oso kezkagarriak zirela eta erretiratzeko adina 

luzatzeko neurriek gazteentzako lan eskasia daramatela berekin. Oso pertsona gutxi zeuden ados 

neurri horiekin, eta gainera, uste dute borondatezko neurriak izan behar luketela eta ahalegin fisiko 

handiak eskatzen ez dituzten lanpostuetan bakarrik. 

Gehien aipatu zen beste elementuetako batek erretiroan sexuen artean zeuden aldeak azaltzen 

zituen. Alde batetik, adierazi zuten emakumeen pentsioak gizonenak baino txikiagoak zirela, 

emakumeen diru sarrerak oso txikiak zirela nabarmenduz. Era berean, jende askok hauxe esan 

zuen: “gizonek erretiroa hartzen duten bitartean, emakumeek ez diote inoiz lan egiteari uzten” 

etxeko lanen banaketan dauden desberdintasunak gogora ekarriz. 

Azkenik, jende askok esan zuen berentzat beren burua gauzatzeko aukera izan zela erretiroa, 

aisialdiaz eta familiaz gozatzeko eta ordura arte ezin egin izan zituzten jarduerak egiteko aukera 

eman ziela. 

Alderdi positiboak 

 Norbere burua gauzatzeko aukera dakar erretiroak 

 Enplegu tasak gora egin du 55 urte eta gehiagoko biztanleen artean, batik bat emakumeen 

kasuan 

Alderdi negatiboak 

 Gazteen langabezia 

 Adineko pertsonak ezkutuko ekonomia lanak egiten beharragatik 

 Pentsio txikiak 

 Genero desberdintasuna erretiroan (pentsioak eta jarduera) 

Hobekuntza proposamenak 

 Lan, ordainsari eta pentsio berdintasuna gizonen eta emakumeen artean 
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6. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA 

Gaur egun aurreiritzietan oinarritutako estereotipo ugari daude adineko pertsonen zahartzeari 

begira, eta horien ondorioz zaildu egiten da haiek beren buruak gauzatzea eta gizarte ongizatea 

edukitzea. Gertakizun horrek garrantzi berezia du hiriaren lagunkoitasuna hobetzeko orduan. 

Estereotipo eta aurre-kontzepzio horiekin haustea funtsezko urratsa da adineko pertsonek 

udalerriko gizarte bizitzan parte har dezaten lortzeko. 

Biztanleriaren erdiak uste du adineko pertsonei begirune handia ala dezentea zaiela udalerrian. 

Inkestan jasotako datuak bat datoz herritarren topaketetan azaldutakoekin; izan ere, adierazi dute 

herritarrek adineko pertsonak errespetatzen dituztela oro har. Hala ere, gehienek adierazi dute 

adineko pertsonekiko errespetu falta ugari izaten direla eta, oro har, begirunea izaten bazaie ere, 

egungo gizarteak ez dituela hainbeste kontuan hartzen adineko pertsonak. 

Adineko pertsonekiko errespetua eta belaunaldi arteko harremana 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Bere udalerrian adineko 
pertsonak errespetatzen direla 
uste du 

5,3 11,1 32,4 42,1 8,2 0,9 

Adin desberdinetako pertsonen 
artean badago hartu-eman 
nahikoa 

8,4 25,3 36,4 22,4 4,7 2,9 
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Jende askok adierazi du 40 eta 50 urte arteko pertsonak direla adineko pertsonekiko errespetu 

falta handiena erakusten dutenak, eta gazteak dira errespetu faltaz hitz egitean bigarren lekuan 

jarri direnak. Adierazi dute pertsona askoren gizalegearen aurkako jarrerei eta gure gizartean 

orokorrean izandako balio aldaketari erantzuten dietela jokabide horiek, balio indibidualei 

lehentasuna ematen baitzaie errespetuan, enpatian eta berdintasunean oinarritutako balio 

komunitarioei baino gehiago. Aldiz, beste pertsona batzuek esan dute, errespetu falta baino 

gehiago, axolagabetasuna dela adineko pertsonei begira, haiek ikusezin bihurtzen baitira eta ez 

baitira kontuan hartzen. 

Mendekotasuna funtsezko puntua da adineko pertsonekiko errespetuari eta haien inklusioari 

begira. Horixe izan da, hain zuzen ere, talde gehienetan bat-batean argitara gehien atera den 

gaietako bat. Gehienek adierazi dute adineko pertsonak mendekotasunak izaten hasten direnean, 

orduan sentitzen dutela errespetu handiena (eserlekuak uzten zaizkie, mezuak haien gaitasunetara 

egokitzeko ahaleginak egiten dira…), baina gutxiago integratuak daude gizartean. Era berean, jende 

askok adierazi du hondamen kognitiboa edo dementziaren bat duten pertsonekiko arreta ez dela 

egokia gehienok ezagutza falta dugulako nahasmendu horien inguruan. 

Bestalde, % 27,1ek bakarrik esan du harreman dezente edo handia dagoela adin desberdineko 

pertsonen artean. Taldeetan ideia horixe bera baieztatu da, eta adierazi dute belaunaldi arteko 

elkarreraginak familiako kideekin besterik ez direla izaten. Era berean, adierazi dute Argoiak 

elkartean egiten diren jarduerek aukera ematen dutela beste belaunaldiekin harremanak izateko, 

eta emakumeen elkarteak, kultur elkarteak eta gainerako elkarteak aprobetxa litezkeela adin 

desberdineko jendearen elkar eragite gune gisa. Adineko pertsonentzako udal gizarte zentroetan 

belaunaldi arteko programa gehiago sortzea proposatu dute, eta baita herriko jaietan edo 

auzoetako jaietan ere. Gainera, ikasleak adineko pertsonekin bizitzeko programak sustatzea 

proposatzen dute. Programa horien bidez ikasle bat adineko pertsona batekin bizitzen da, eta 

adinekoari bere eguneroko lan batzuetan laguntzen dio ostatuaren truke. 

Irungo kasuan, herritarren topaketetan parte hartu zuten pertsonek adierazi zuten oso baztertuak 

sentitu direla administrazioaren erabaki hartzean, baina haietako batzuek esan zuten azken urte 

hauetan kontzientzia handiagoa zegoela adineko pertsonekiko eta neurri handiagoan hartzen zirela 

kontuan. Hala ere, esan behar da gehiengoak inoiz ez zuela gai hori planteatu eta horren inguruan 

ez zutela iritzirik. 

Azkenik, errespetuari eta irundar gizartean integratzeari dagokionean garrantzi berezia duen 

alderdi bat azpimarratu behar dugu, adineko pertsonen bizi kalitateak eragina baitu berekiko 

lagunkoia den hiri bateko bizipenetan ere. Prozesu osoan zehar, jende askok esan du zenbait 
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bizikidetza arazo izan dituztela kolektibo eta jatorri desberdinetako pertsona batzuekin, batik bat 

eskean ibiltzen diren pertsonekin, atzerriko pertsonekin eta ijito arrazako jendearekin. Herritarren 

topaketa askotan errepikatu da errealitate hori, eta pertsona horiek gure gizartean txertatzeko 

zailtasunak dituztela aipatu da. Errealitate hori aintzat hartu beharko da hiri lagunkoia lortzeko 

bertan bizi diren pertsona guztientzat. Eta horregatik bizikidetza sustatzeko programak 

inplementatzea proposatu da, beste alderdi batzuen artean, kulturaniztasun harremanak landu 

ahal izateko. 

Azkenik, esan behar da, udalerrian adineko pertsonekiko errespetuaren balorazio positiboa egin 

bada ere, Euskadikoa baino txikiagoa dela Irungo balorazioa. Bestalde, adin desberdinen arteko 

pertsonen harremana antzera baloratu da, berriro ere balioak txikiagoak diren arren Irunen. 

Irungo eta Euskadiko errespetuaren eta integrazioaren balorazioa alderatzen 

 

Alderdi positiboak 

 Oro har, adineko pertsonak errespetatzen dira 

 Argoiak elkartean egiten diren jarduerek belaunaldi arteko harremanak ahalbidetzen 

dituzte. 

 Herri administrazioa hasi da adineko pertsonak kontuan hartzen 

Alderdi negatiboak 

 Errespetu falta 40 – 50 urte arteko pertsonen eta gazteriaren aldetik 

 Belaunaldi arteko harreman falta 

 Adineko pertsonak ikusezin bilakatzen dira  

 Balio indibidualistak gizartean 

 Bizikidetza arazoak 

Hobekuntza proposamenak 

 Kontzientziazio handiagoa dementziaren aurrean 
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 Belaunaldi arteko programak sortzea jaietan eta adineko pertsonen zentroetan 

 Ikasleak adineko pertsonekin bizitzeko programa sustatzea 

 Kulturarteko eta bizikidetza sustatzeko programak sortzea 



 

 

86 

7. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA 

Zahartze aktiboa ahalbidetzeko funtsezko elementua da, eta horrenbestez, hiri lagunkoi batean 

oinarrizkoa, informazioa behar bezala helaraztea, gizarte bazterketa eragin baitezake informazio 

ezak. Ezinbestekoa da udalerrian komunikazio fluxu onak, sendoak eta egonkorrak izatea, eta 

informazioa beharreko bideetatik herritar guztiengana heltzea. 

Inkestatik jasotako datuek erakusten dute balorazio desberdinak daudela herritarrek hautematen 

duten informazio mailari dagokionean. % 36,4k uste du dezente edo oso ondo informatua sentitzen 

dela udalerrian gertatzen denari begira; % 33,3k, berriz, erdipurdiko balorazioa egin du, eta % 28,4k 

esan du oso gutxi informatua dagoela edo ez duela informaziorik.  

Herritarren topaketetan antzeko erantzunak aurki ditzakegu, parte hartu duten pertsona gehienak 

ados baitaude jasotzen duten informazioarekin, eta beste batzuek uste dute ez dela aski eta 

lortzeko zailtasunak dituztela askok, batik bat adineko pertsonek.  

Komunikazioa 
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  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Udalerrian gertatzen denaz 
ondo informatua dagoela uste 
du 

9,8 18,6 33,3 31,0 5,3 2,0 

Ezagutzen ditu interneten doan 
sartzeko aukera ematen duten 
lekuak 

19,7 22,4 21,3 23,9 10,4 2,2 

Informazio iturri ugari badirela adierazi dute gehienek. Era berean, adineko pertsonek adierazi dute 

irratia, prentsa idatzia eta ezagunen arteko komunikazioa direla Irungo jardueren eta gertakizunen 

inguruan informazioa eskuratzeko modu nagusiak. Hala eta guztiz ere, asko dira udalerrian 

informazioaren transmisioarekin gustura ez dauden pertsonak, eta azpimarratu dute auzoetan ez 

dagoela informazio gunerik eta oso informazio txikia ematen dela elkarteek egiten dituzten 

jardueren inguruan. Era berean, azpimarratu dute kultur agendak leku gutxitan zabaltzen direla eta 

uste dute interneten badela udal informazioa beste modu batzuetan hedatzen ez dena, eta horrek 

eragina du, ez dakitelako erabiltzen edo ohiturarik ez dutelako, era horretako tresnak erabiltzen ez 

dituzten adineko pertsonengan. 

Bestalde, jende askok esan du informazio tresna aski badagoela, eta adierazi dute pertsona batzuen 

ezagutza falta zuzenean loturik dagoela interes ezarekin. 

Balorazio positiboak egin dira komunikazio modu nagusien inguruan, modu digitalean bidaltzen den 

asteko informazio aldizkariaren onurak nabarmenduz, eta baita kultur agendarenak ere. Aldiz, 

balorazio okerragoa izan du udal web orriak, eta kexu nagusiak izan dira ez dela batere intuitiboa, 

informazioa ez dela eguneratzen, eta hartan garrantzizko informazioa falta dela. 

Hainbat neurri proposatu dituzte herritarrek, eta bereziki, adineko pertsonek informazioa eskura 

dezaten. Adierazi dute oso onuragarria izango litzatekeela auzoetan informazio guneak sortzea, 

auzo elkarteetan informazio taulak edo auzo guztietan informazio panelak jarrita, adineko pertsona 

asko ez baitira bizi diren auzoetatik mugitzen. Gainera, planteatu dute hileko agendak sortzea 

elkarteek egiten dituzten jarduera guztiekin, haiek baitira adineko pertsonentzako aisialdi, 

hezkuntza, kirol eta kultur jarduera gehienak antolatzen dituztenak. Era berean, proposatu da, 

adineko pertsonentzako udal ile apaindegiak eta gizarte zentroak haientzako interesgarria den 

informazioa helarazteko baliabide gisa erabiltzeko aukera izatea. 

Interneten doan sartu ahal izateko zentro publikoak ezagutzeari dagokionean, taldeetan antzeman 

zen halakoak gehiago ezagutzen zituztela adineko pertsonentzako udal gizarte lokaletara joan ohi 

zirenek, baina era horretako zentroetara joateko ohiturarik ez zuten gehienek ez zekiten non sar 
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daitekeen doan interneten. Lagunkoitasun galdetegietan ikusi da % 42,1ek ez dakiela interneten 

doan zein zentro publikotan sar daitekeen. 

Komunikazioak arazoak eragin ditzakeen beste puntu bat da mezua bera hartzailea izan 

daitekeenaren baldintzen araberakoa ez izatea. Adineko pertsonei zuzendutako komunikazioa 

egokitu egin behar da, lagunkoia izan dadin, adineko pertsonena bezain heterogeneoa den 

kolektibo horren egoera desberdinetara (osasunari, hezkuntza mailari, egoera ekonomikoari eta 

abarri begira). Pertsona batek une jakin batean izan ditzakeen entzumen edo ikusmen arazoek ez 

dute traba gaindiezina izan behar pertsona horiengana intereseko informazioa helarazteko orduan, 

hala izanez gero, udalerriko gizarte bizitzatik baztertuta geratuko bailirateke. (Barrio et al, 2009). 

Hala bada, esandakoarekin loturik, dagokion informazioa helarazteko moduak adineko pertsonen 

ezaugarrietara egokitzeko beharra nabarmendu da, eta horretarako, arau orokor gisa, baztertu egin 

behar dira letra oso txikiak dituzten foiletoak, mezu luzeegiak edo hizkuntza zaila dutenak. 

Nolanahi ere, berriz ere nabarmendu egin da komunikazio pertsonalak (eta pertsonalizatuak), 

humanoak duen balioa, adineko pertsonei informazioa emateko bide eraginkorren gisa, eta baita 

informazioa eman zaien horretan gero parte har dezaten bultzatzeko bide gisa ere. 

Azkenik, Euskadiko Lagunkoitasun galdetegiaren erantzunei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu 

Irungoen antzekoak direla datuak. 

Irungo eta Euskadiko komunikazioaren eta informazioaren balorazioa alderatzen 
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Alderdi positiboak 

 Informatzeko modu ugari 

 Internet tresna egokitzat hartzen da 

 Informazioa pertsona ezagunen bidez helaraztea 

Alderdi negatiboak 

 Teknologia berriak asko erabiltzea informazioa emateko (arrakala digitala) 

 Informatika alorrean ezagutzarik ez duten pertsonek baztertuta gelditzeko arriskua dute 

 Udalaren web orriarekin ez daude gustura. 

 Informazio gutxi elkarteen jarduerei buruz 

 Auzoetan informazio guneen falta 

Hobekuntza proposamenak 

 Elkarteen jardueren asteko agenda sortzea 

 Auzo elkarteetan informazio taulak jartzea 

 Auzo guztietan informazio panelak jartzea 

 Adineko pertsonen ezaugarriei egokitutako komunikazio moduak erabiltzea (tamaina 

egokiko letrak, mezu laburrak, hizkuntza erraza…) 
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8. GIZARTE ETA OSASUN ZERBITZUAK 

Lurralde bakoitzeko osasun sistemak eta gizarte zerbitzuek osatzen dute pertsonen osasuna eta 

burujabetasuna mantentzeko funtsezkoa den laguntza egitura formala. Baliabide horien garapenak, 

ezagutzak, irisgarritasunak eta erabilerak lagundu egiten dute udalerri atsegin batek ondo 

funtziona dezan. 

Dauden gizarte baliabideak eta haien kokalekuak ezagutzea 

 

  Batere ez Gutxi Erdipurdi Dezente Oso ED/EE 

Etxez etxeko laguntza 
zerbitzua 

22,4 16,0 15,7 28,6 15,5 1,8 

Telelaguntza 20,8 16,9 13,3 24,4 21,7 2,9 

Eguneko zentroak 12,0 13,7 20,2 26,8 24,8 2,4 

Egoitzak 16,4 18,2 17,3 24,4 21,7 2,0 

Osasun zentroa: 
kokalekua 

4,7 8,2 22,0 43,2 20,6 1,3 

 

Gizarte baliabideak eta haien kokalekuak ezagutzeari dagokionean, gizarte polarizatua nabari da. 

Galdetutako pertsonen ehuneko handi batek adierazi du ondo ezagutzen dituztela adineko 

pertsonentzako Gizarte Ongizateko baliabide nagusiak. Hala ere, baliabide horiek ezagutzen ez 

dituztenek aurrekoen antzeko ehunekoa osatzen dute, pixka bat txikiagoa, egia esateko. 

 Galdetutako pertsonek gehien ezagutzen duten baliabidea eguneko zentroa da (% 51,7), eta 

ondoren egoitzak eta telelaguntza (% 46,1), eta azkenik etxez etxeko laguntza zerbitzua (% 44,1). 

Herritarren topaketetan antzeko fenomenoak nabari dira baliabide horien ezagutzari dagokionean, 

etxez etxeko laguntza zerbitzua izanik gehien ezagutzen dena, inolako zalantzarik gabe. Kalifikazio 
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hoberenak dituen zerbitzuari dagokionean, telelaguntza nabarmentzen da gainerako zerbitzuen 

gainetik. Nolanahi ere, balorazio batik bat positiboak dituzte zerbitzu guztiek, baina hobetu 

beharreko alderdiekin. Pertsonan oinarritutako arreta izateko beharrak eta baliabide desberdinen 

prezioak hartzen dute zerbitzuen hobekuntzen atal handiena. 

Oro har, gizarte eta osasun zerbitzuak ondo baloratuta daude herritarren topaketetan parte hartu 

duten pertsona gehienen aldetik. Hala ere, nabari da jende askok ez dituztela ezagutzen gizarte 

zerbitzuen funtzionamendua eta haiek eskaintzen dituzten baliabideak. Gainera, desberdinak dira 

bi zerbitzuetarako proposatzen dituzten hobekuntza puntuak. 

Eztabaida taldeetan gehien aipatu den arazoetako bat da osasun sistema ez dagoela batere ondo 

egokitua dementzia motaren bat duten pertsonetara. Jende askok adierazi du dementzia duten 

pertsonek eta familiakoek zailtasun handiak izaten dituztela larrialdietako itxaron geletan denbora 

luzean egon behar dutenetan. Horregatik, proposatzen dute berariazko jarduera protokoloak 

ezartzea dementzia duten pertsonentzat eta haientzako osasun txartel sistema berezia sortzea 

berehala identifikatu ahal izateko. Era berean, adierazi dute askotan familia medikuek atzeratu 

egiten dutela pertsonak azterketa neurologikoa egitera bidaltzeko unea, eta horrek atzeratu egiten 

du dementzien diagnostikoa.  

Asko aipatu den beste arazoetako bat botiken ordainketa partekatua izan da. Neurriaz beraz gain, 

adierazi dute, esate baterako, Ama Xantalen egoitzan bizi diren pertsonek beste zailtasun bat ere 

badutela, hauxe da, udalerriko farmazietara joan behar izaten dute ordainketak egitera, egoitza 

hori hornitzen duten farmazien txandakako sistemagatik. Proposatu dute ordainketa banku 

transferentziaren bidez egiteko aukera izatea edo beste neurri bat bilatzea joan-etorri horiek ez 

egin behar izateko.  

Gainera, beste arazo batzuk ere aipatu dira, esate baterako, espezialitateen artean dagoen 

komunikazio txikia eta hirian hirugarren osasun zentro bat izateko beharra, dauden bi zentroak oso 

urruti baitaude auzo batzuetatik. 

Bestalde, aipatzekoa da, Lagunkoitasun galdetegiak adierazten duela galdetutako pertsonen 

% 63,9k uste duela osasun zentroak dezente edo oso ondo kokatuak daudela. 

Arazo horiek azaldu izan arren, bikainak dira osasun sistemari buruzko balorazioak eta jende askok 

esan du herritarrok dugun pribilegio nagusietako bat dela gure osasun sistema. 

Gizarte zerbitzuei dagokienean, jende askok esan du Gizarte Ongizate arloan ematen den arreta ez 

dagoela adineko pertsonentzat egokitua, askotan ematen den informazioa nahasia edo ulertzeko 

zaila izaten baita. Gainera, adierazi dute, baliabideren bat eskatzeko egin behar dituzten 
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tramiteetako asko konplexuegiak direla eta familiakoen eta lagunen laguntzarekin egin behar 

izaten dituztela, eta baita udaletik kanpoko profesionalen laguntzarekin ere batzuetan. 

 Nabarmendutako beste arazo bat izan da oso zaila dela gizarte langileengana iristea. Balorazio hori 

egin dute herritarrek oro har, nahiz  topaketetara joan ziren beste erakundeetako edo 

azpikontratetako profesional batzuek, haiek adierazi baitzuten berentzat ere zaila zela gizarte 

langileekin hitz egin ahal izatea zerbitzuak koordinatzeko edo informazioren bat helarazteko. Era 

berean, jende askok bere haserrea adierazi duen hitzordu bat lortzeko denbora gehiegi itxaron 

behar izaten delako. Era berean, adierazi zuten, udal Gizarte Zerbitzuek bigarren leku bat behar 

luketela, auzo askotatik oso urruti baitago egungoa. Gainera, proposatu zuten gizarte langileekin 

telefonoz hitz egiteko aukera eman behar litzatekeela, haiekin hitz egin ahal izateko, harrera 

unitatearekin harremanetan jarri behar izan beharrean.  

Bestalde, jende askok adierazi du ez datozela bat adineko pertsonen mendekotasuna eta 

funtzionaltasuna ebaluatzeko metodoarekin. Uste dute balorazio horiek gehiegi oinarritzen direla 

alderdi fisikoetan eta hondamen kognitiboa ez dela behar bezala aintzat hartzen. 

Azkenik, Euskadiko datuak ikustean, egiaztatu da Irunen gehiago ezagutzen direla adineko 

pertsonentzako baliabide nagusiak. Aldiz, osasun zentroaren kokalekua pixka bat okerrago 

baloratua dago. 

Irungo eta Euskadiko osasun eta gizarte zerbitzuen balorazioa alderatzen 
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Alderdi positiboak 

 Osasun zentroak leku egokietan daude 

 Osakidetzaren kalitatea 

 Ondo baloratzen dira adineko pertsonentzako baliabide nagusiak 

 Adineko pertsonentzako baliabide nagusiak asko ezagutzen dira 

Alderdi negatiboak 

 Eskura dauden gizarte baliabideak ez dira asko ezagutzen  

 Mendekotasuna baloratzeko sistema ez da egokia 

 Osasun zentroak oso zentralizatuak daude 

 Egoitzetan bizi diren pertsonak farmazietara joan behar izatea, farmazia horniduraren 

txandakako sistemagatik.  

 Garestiak dira adineko pertsonentzako baliabideen prezioak 

 Tramiteak egiteko zailtasuna 

 Gizarte langileekin hitz egiten zaila 

 Gizarte Ongizatearen arreta ez dago adineko pertsonentzat egokitua 

Hobekuntza proposamenak 

 Udalak informazio kanpainak egitea gizarte laguntzak eta zerbitzuak ezagutzera emateko 

 Hirugarren osasun zentroa sortzea 

 Dementzia duten pertsonei osasun arreta emateko protokoloak sortzea 

 Dementzia duten pertsonentzat osasun txartel berezia sortzea 

 Botiken ordainketa partekatua banku transferentzia bidez egin ahal izatea 

 Gizarte Zerbitzuek bigarren kokaleku bat izatea  

 Pertsonan oinarritutako arreta 

 Gizarte langileekin telefonoz zuzenean hitz egiteko aukera izatea 



 

 

94 

9. ASEBETETZEA  

Azkenik, galdetegian halako item batzuk jaso ziren udalerriko alderdi desberdinei buruz dagoen 

asebetetze maila neurtzeko 0tik 10 arteko eskalan, hartan 0k esan nahi du ez dagoela batera 

gustura eta 10ek esan  nahi du oso gustura dagoela. 

Asebetetzea (1-10 eskala) 

 

Hoberen baloratu dena, 7,56ko batez besteko notarekin, familiarekiko, lagunekiko eta 

bizilagunekiko harremana izan da. Parte hartu duten pertsonek oso balorazio positiboa egin dute 

dagoen gizarte ehunari begira, lehen esan den bezala, eta horrek ongizate aukera handia 

eskaintzen die adineko pertsonei. 

Bigarren, oso positiboki baloratu da denbora librea, 6,51ko puntuazioarekin. Irunen pertsonek 

hainbat modu dituzte denbora libreaz gozatzeko, kultur, prestakuntza eta kirol jardueren bidez. 

Azkenik, gizarte eta osasun zerbitzuak dira hoberen baloratutako hirugarren alderdia, 6,33ko 

puntuazioarekin. Herritarrek osasun zerbitzuen kalitatea azpimarratu dute udalerrian bizitzearen 

onura nagusietako gisa.  

Bestalde, okerren baloraturiko hiru alderdiak izan dira gizarte parte hartzea (5,55), komunikazioa 

eta informazioa (5,72) eta garraioa (5,80). Horrenbestez, garbi dago hiru alderi horietan sakon lan 

egin behar dela.  

Aipatzekoa da etxebizitza izan dela arazo gehien azaldu diren alderdietako bat, huraxe izan da 

halaber galdera espezifikoetan balorazio okerrenak izan dituen alderdia, baina harekiko asebetetze 
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maila aztertzerakoan, 6,07koa izan da batez bestekoa, eta horrenbestez, seigarren lekuan geratu 

da. 

Esan behar da, Irungo datuak Euskadikoekin alderatzean, oso antzeko balioak nabari direla, esparru 

pribatuaren (familia, lagunak eta bizilagunak) balorazioa askoz ere positiboagoa izanik esparru 

publikoarena baino. Irunen etxebizitzak, parkeek eta aire zabaleko eremuek eta familia arteko 

harremanek Euskadin baino balio pixka bat handiagoak dituzte, gainerako alderdiek ez bezala, 

haien batez bestekoa pixka bat handiagoa baita Euskadin. Azkenik, aipatzekoa da, Euskadin 

harremanak, denbora librea eta errespetua eta inklusioa direla hoberen baloratutako alderdiak, eta 

etxebizitza, komunikazioa eta informazioa eta gizarte parte hartzea dira okerren baloratu direnak. 

Irungo eta Euskadiko balorazioa arloen arabera alderatzen  

 

Orain arte bildu ditugun datuek balio dezakete udal jardueren lehentasunak ezartzeko. 

Horrenbestez, gizarte parte hartzea, komunikazioa eta informazioa, garraioa, etxebizitza eta 

errespetua eta inklusioa lehentasunezko esparrutzat hartu beharko lirateke udal jardueran. 
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3. LABURPEN TAULA: ALDERDI POSITIBOAK, NEGATIBOAK ETA HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK 
 

ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 

ALDERDI OROKORRAK  
- Udalerri atsegina eta lagunkoia 

- Garbitasun ona 

 

- Prezio handiak 

- Eremu oso zaratatsuak 

- Txakur kaka asko espaloietan 

eta berdeguneetan 

- Hondakin organikoen 

edukiontzia irekitzeko zailtasun 

handia 

 

 

- Txakurren jabeei zuzendutako 

sentsibilizazio eta hezkuntza 

kanpainak 

- Txakurrek kaka egiteko eremu 

bereziak sortzea 

- Kaleetan zaintza handiagoa 

beren txakurren kakak biltzen ez 

dituztenak zigortzeko 

- Oro har, herritarrengan 

gizalegea bultzatzeko 

sentsibilizazio kanpainak 

- Hondakin organikoen 

edukiontzia irekitzeko sistema 

aldatzea 
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ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 

AIRE ZABALEKO 
EREMUAK ETA 
ERAIKINAK 

 

PARKEAK, AIRE 

ZABALEKO EREMUAK 

ETA ERAIKIN 

PUBLIKOAK 

- Parkeen kokaleku egokia 

- Berdegune eta parke gehienak 

ondo zainduak 

- Pasealekuak egotea 

- Eraikin publikoen irisgarritasun 

ona 

- Artalekun igogailua jartzea 

 

- Berdegune eta lorategi eremu 

aski ez 

- Eserleku deserosoak adineko 

pertsonentzat eta dibertsitate 

funtzionala duten 

pertsonentzat 

- Komun publiko eskasia 

- Aulki gurpildunean doazen 

pertsonak ezin dira iturrietara 

iritsi 

- Nueva localización del SAC 

menos accesible que la anterior 

- Poco uso de los parques por 

parte de las personas mayores 

- Numerosos excrementos de 

perro en las zonas verdes 

- Mantenimiento no adecuado 

de los parques de San Miguel y 

Soroxarta  

- Komun publiko gehiago jartzea 

- Komun publikoak non dauden 

jakiteko mapak sortzea  

- Eserleku deserosoak kendu eta 

adineko pertsonentzat eta 

dibertsitate funtzionala duten 

pertsonentzat egokiak direnak 

jartzea 

- Aulki gurpildunean doazen 

pertsonak iristeko moduko 

iturriak jartzea 

- Parke osasungarrietan dauden 

ariketa fisikoa egiteko tresnak 

erabiltzen ikasteko ikastaroak 

egitea  

- Lorategi eremu eta berdegune 

gehiago sortzea 

 

 



 

 

99 

ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 
 

KALEAK 

- Azken urteetan asko hobetu da 

irisgarritasuna  

- Kale batzuetan eskailera 

mekanikoak eta igogailuak 

daude 

- Espaloi zabalak erdialdeko 

eremuetan 

- Atseden hartzeko leku ugari 

 

- Desnibel handiegiak 

espaloiaren eta galtzadaren 

artean 

- Espaloi zabaletan espazio 

handiegia hartzen dute 

saltokiek 

- Bizikletaz eta patinetan 

dabiltzan pertsonek espaloiak 

erabiltzea 

- Baldosa harrotuak Colon 

ibilbidean 

- Lurzoru irristakorra Colon 

ibilbideko zubian 

- Aulki gurpildunean ibiltzeko 

zailtasunak  

- Euskarririk gabeko maldak 

- Irisgarritasun alde handiak 

auzoen artean 

- Doaneko aparkalekurik ez 

izatea 

- Colon ibilbideko zubiaren 

irisgarritasuna hobetzea 

- Colon ibilbideko baldosen 

arazoa konpontzea 

- Lurzoru ez-labaingarriak jartzea 

- Elkarrekin loturiko bidegorrien 

sarea 

- Espaloietan zaintza handitzea 

- Gune estaliak sortzea (parkeak, 

plazak) 

- Saltokiek espaloietan hartzen 

duten espazioa mugatzea 

- Garraio bertikaleko elementuak 

(arrapalak eta igogailua) eta 

heltzeko barandak jartzea 

eremu maldadunetan 

- Irunen ikusmen arazoak dituzten 

pertsonen joan-etorrietarako 

zailtasunak aztertzea. 

- Urdanibia plazako eskoren 
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ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 
- Erdialdean TAO eremu eta 

doaneko aparkaleku falta 

- Mendibil merkataritza guneko 

eserlekuak kentzea 

kolorea aldatzea 

- Doaneko aparkaleku eremu 

gehiago jartzea 

- Mendibil merkataritza parkean 

eserlekuak berriz jartzea 

 

HERRITARREN 

SEGURTASUNA 

 

- Azken urteetan segurtasun 

handiagoa 

- Zenbait puntutan argiztapena 

hobetu da 

 

- Lapurreta arriskua, bereziki 

adineko pertsonei 

- Segurtasun falta handiagoa 

emakumeentzat 

- Polizia zaintza txikia 

- Segurtasun aldeak auzoen 

artean 

- Alderdi ez seguruak izatea 

- Auzoetan polizia zaintza 

handitzea haietan polizia oinez 

ibilita 

- “Hiri debekatuaren mapa” berria 

egitea 

- Kulturarteko programak eta 

bizikidetza sustatzekoak 
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ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 

GARRAIOA 
 

AUTOBUSA 

 

- Oro har, geraleku aski dago 

- Handia da autobusen erabilera 

- Mugi txartela 

- Komunikazio ona hiri barnean 

eta hiri artean 

- Santu Guztien egunean 

hilerrira joaten den autobusa 

- Prezio handia 

- Ibilbide eta geraleku eskasia 

Belaskoenean 

- Markesinekin ez daude gustura 

-  Linea askok ez dute geralekurik 

Irun erdialdeko anbulatoriotik 

hurbil 

- Gizalege eza 

- Autobusean sartzeko arrapalak 

egoera txarrean edo hautsiak 

- Gidatzean ez dira adineko 

pertsonak aintzat hartzen 

- Asteburuetan eta jaiegunetan, 

udan eta eskoletatik ateratzean 

ez dago errefortzurik 

- Geraleku iritsiezinak (Urdanibia 

plaza) 

- Ibiltzeko gailua behar dutenek 

ezin erabili 

 

- Geralekuen eta ordutegien 

informazio handiagoa  

- Belaskoeneatik igaroko den 

ibilbide bat sortzea 

- Sartzeko arrapalak autobus 

guztietan 

- Geralekuetan irisgarritasuna 

hobetzea (Urdanibia plaza) 

- Gizarte kontzientziaziorako 

kanpainak 

- Sentsibilizazio ikastaroak gidariei 

(Gidari laguna) 

- Gipuzkoa hiribideko goiko 

aldean geraleku bat sortzea 
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ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 
 

TRENA 

- Geltokia leku egokian egotea 

- Komunikazio ona hiri barnean 

eta hiri artean 

- Euskotrenen trenak 

irisgarritasun ona 

- Irisgarritasun txarra RENFEn 

- Prezio handia 

- Oztopoa Colon ibilbideko 

geltokian 

 

-  RENFEren nasen eta bagoien 

irisgarritasuna hobetzea 

- Colon ibilbideko geltokiaren 

irisgarritasuna hobetzea 

 

AUTOA 

- Oro har, arduraz gidatzen da 

- Semaforoen iraupena 

 

- Doaneko aparkaleku falta 

- Jende askok ez du egoki 

gidatzen 

- Ez daude gustura orduko 30 

km-ko abiadura mugarekin 

- Oinezko batzuek leku 

ezegokietatik gurutzatzen dute 

- Aparkaleku eremu berriak 

ezartzea 

- Doaneko aparkalekuak sortzea 

- Oinezkoen igarobide beharrak 

aztertzea 

 

 

BIDEGORRIA  

- Santiago-Oxinbiribileko 

bidegorria 

 

- Lotura falta bidegorrien artean 

- Mantentze falta bidegorri 

batzuetan 

- Elkarren artean lotutako 

bidegorri sarea osatzea. 
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ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 

ETXEBIZITZA  
- Eraikin asko igogailuarekin 

- Irisgarritasuna hobetzeko 

laguntzak daude 

- Isolamenduaren 

prebentziorako programa dago 

 

- Etxebizitzen prezio handia 

- Etxebizitzak eta eraikinak 

berritzeko edo hobetzeko 

laguntzak ez dituzte ezagutzen 

- Bizilagun batzuk eraikinak 

egokitzearen aurka egoten dira 

- Larreaundiko eta Alde 

Zaharreko zenbait eraikinetan 

zailtasunak daude 

irisgarritasuna hobetzeko 

- Bakar-bakarrik hiltzea 

 

- Komunikazio kanpainak egitea 

zein laguntza dauden eta 

bakoitzak zein eskubide dituen 

ezagutzeko 

- Kanpainak egitea 50 urtetik 

gorako eraikinetan Eraikinen 

Ikuskapen Teknikoa egiteko 

obligazioari buruz informazioa 

emateko 

- BOE etxebizitzetan eta alokairu 

sozialekoetan adineko pertsonei 

eta dibertsitate funtzionala 

duten pertsonei lehentasuna 

ematea beren etxebizitzen 

edo/eta eraikinaren 

irisgarritasuna hobetu ezin 

dutenean. 

- Bakarkako heriotzak murrizteko 

protokoloa sortzea 
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ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 
GIZARTE PARTE 

HARTZEA ETA EHUNA 

FAMILIA - Gehienek familiarekin 

harremana dute maiz  

- Gehienek etxetik hurbil dituzte 

familiakoak 

- Gehienek maiz trukatzen dute 

laguntza 

- Familia laguntza sare egokia 

izan ezean, lagun sare egokia 

dute beste batzuek. 

- Ez datoz bat hezteko modu 

berriekin 

- Familia harreman gatazkatsuak 

edo hondatuak. 

- Aitona-amonek ardura 

handiegiak hartzen dituzte 

biloben zaintzan 

- Gizalegea bultzatzeko 

ikastaroak 

- Herritartasun irakasgaiak 

- Kontzientziazio eta 

sentsibilizazio kanpainak balio 

txikiko hezkuntzaren arriskuen 

eta ondorioen inguruan 

- Aitona-amona zaintzaileen 

gainahaleginari buruz 

kontzientziazio kanpainak. 

- Seme-alaba txikiak dituzten 

familiei laguntza handiagoa 

ematea. 
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ARLOA AZPI-ARLOA ALDERDI POSITIBOAK ALDERDI NEGATIBOAK PROPOSAMENAK 
 

BIZILAGUNAK ETA 

MERKATARIAK 

- Dezente ezagutzen dira 

bizilagunak 

- Laguntza eta lankidetza sare 

sendoa bizitza guztiko 

bizilagunekin 

- Pertsona batzuek oso 

harreman estuak dituzte 

auzokoekin 

- Ondo baloratua dago 

merkataritza txikia 

- Denda kopurua 

- Bertako denda eskasia 

- Bizitza falta komunitatean 

- Bizilagunekin harreman 

txikiagoa dute gizonek 

- Eraikin modernoek zaildu 

egiten dituzte bizilagunen 

arteko harremanak 

- Egoera zehatzetan ez dute 

arreta ona jasotzen 

- Bizilagunen artean jarduerak 

egitea, haien artean parte 

hartzea eta harremana 

bultzatzeko. 

- Tabernak dauden eremuetan 

kontrol handiagoa 

 

HERRITARREN PARTE 
HARTZEA ETA 
ENPLEGUA 

 

BOLUNTARIOAK ETA 

ASOZIAZIONISMOA 

- Inplikazio handia dute 

elkarteetan/GKEetan parte 

hartzen duten pertsonek 

- Haien lanetik etekin  handiak 

ateratzen dituzte herritarrek 

- Udalerriko dinamika sozialean 

parte handiagoa hartzeko 

- Administrazioren laguntza 

txikia 

- Tramite zailak eskatzen ditu 

Udalak  

- Herritarren parte hartze txikia 

- Kontziliazio neurriak sortzea: 

dementzia duten pertsonak 

zaintzeko zerbitzuak eta 

doaneko haurtzaindegiak 

sortzea elkarteetako 

jardueretan. 

- Elkartek eta haiek egiten 
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gogoak 

 

dituzten jarduerak ezagutzera 

ematea 

 

 

DENBORA LIBREA 

- Balorazio ona eman zaie 

adineko pertsonentzako udal 

zentroei eta gizarte guneei 

- Tipi-tapa programa 

- Kirol jarduera aukera 

- Oro har, egokiak dira 

elkarteetako jardueren 

prezioak 

- Toki onean daude aisialdiko eta 

denbora libreko lekuak. 

 

- Informazio falta elkarteen 

jarduerei buruz 

- Prezio handia 

- Mendekotasunak dituzten 

pertsonentzako jarduera falta 

- Adineko pertsonentzako udal 

jarduera eskasia 

- Auzoetan aisialdirako eta 

denbora librerako eremu falta 

- Irisgarritasun arazoak honako 

hauetan: Santa Elena ermita, 

Amaia KZ eta Hirugurutzetako 

labeak 

- Iraso zentroko kafetegia ixtea 

- Iraso Gizarte Zentroko kafetegia 

irekitzea 

- Igandeetan adineko 

pertsonentzako gizarte zentro 

gehiago irekitzea 

- Adineko pertsonentzako udal 

jarduerak sortzea 

- Adineko pertsonentzako gizarte 

zentro berriak irekitzea 

- Zahartzearekin loturiko hitzaldi 

gehiago egitea 

- Prestakuntza ikastaroak egitea 

 

 

ENPLEGUA 

- Norbere burua gauzatzeko 

aukera dakar erretiroak 

- Enplegu tasak gora egin du 55 

- Gazteen langabezia 

- Adineko pertsonak ezkutuko 

ekonomia lanak egiten 

- Lan, ordainsari eta pentsio 

berdintasuna gizonen eta 

emakumeen artean 
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urte eta gehiagoko biztanleen 

artean, batik bat emakumeen 

kasuan 

 

beharragatik 

- Pentsio txikiak 

- Genero desberdintasuna 

erretiroan (pentsioak eta 

jarduera) 

 

ERRESPETUA ETA  

GIZARTE INKLUSIOA 

 
- Oro har, adineko pertsonak 

errespetatzen dira 

- Argoiak elkartean egiten diren 

jarduerek belaunaldi arteko 

harremanak ahalbidetzen 

dituzte. 

- Herri administrazioa hasi da 

adineko pertsonak kontuan 

hartzen 

 

- Errespetu falta 40 – 50 urte 

arteko pertsonen eta 

gazteriaren aldetik 

- Belaunaldi arteko harreman 

falta 

- Adineko pertsonak ikusezin 

bilakatzen dira  

- Balio indibidualistak gizartean 

- Bizikidetza arazoak 

 

- Kontzientziazio handiagoa 

dementziaren aurrean 

- Belaunaldi arteko programak 

sortzea jaietan eta adineko 

pertsonen zentroetan 

- Ikasleak adineko pertsonekin 

bizitzeko programa sustatzea 

- Parte hartzea eta harreman 

sozialak hobetzeko jarduerak 

antolatzea 

- Kulturarteko eta bizikidetza 

sustatzeko programak 
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KOMUNIKAZIOA ETA 
INFORMAZIOA 

 
- Informatzeko modu ugari 

- Internet tresna egokitzat 

hartzen da 

- Informazioa pertsona ezagunen 

bidez helaraztea 

 

- Teknologia berriak asko 

erabiltzea informazioa emateko 

(arrakala digitala) 

- Informatika alorrean 

ezagutzarik ez duten pertsonek 

baztertuta gelditzeko arriskua 

dute 

- Udalaren web orriarekin ez 

daude gustura. 

- Informazio gutxi elkarteen 

jarduerei buruz 

- Auzoetan informazio guneen 

falta 

 

- Elkarteen jardueren asteko 

agenda sortzea 

- Auzo elkarteetan informazio 

taulak jartzea 

- Auzo guztietan informazio 

panelak jartzea 

- Adineko pertsonen ezaugarriei 

egokitutako komunikazio 

moduak erabiltzea (tamaina 

egokiko letrak, mezu laburrak, 

hizkuntza erraza…) 
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GIZARTE ETA OSASUN 
ZERBITZUAK 

 
-  Osasun zentroak leku 

egokietan daude 

- Osakidetzaren kalitatea 

- Ondo baloratzen dira adineko 

pertsonentzako baliabide 

nagusiak 

- Adineko pertsonentzako 

baliabide nagusiak asko 

ezagutzen dira 

 

- Eskura dauden gizarte 

baliabideak ez dira asko 

ezagutzen  

- Mendekotasuna baloratzeko 

sistema ez da egokia 

- Osasun zentroak oso 

zentralizatuak daude 

- Egoitzetan bizi diren pertsonak 

farmazietara joan behar izatea, 

farmazia horniduraren 

txandakako sistemagatik. 

- Garestiak dira adineko 

pertsonentzako baliabideen 

prezioak 

- Tramiteak egiteko zailtasuna 

- Gizarte langileekin hitz egiten 

zaila 

- Gizarte Ongizatearen arreta ez 

dago adineko pertsonentzat 

egokitua 

- Udalak informazio kanpainak 

egitea gizarte laguntzak eta 

zerbitzuak ezagutzera emateko 

- Hirugarren osasun zentroa 

sortzea 

- Dementzia duten pertsonei 

osasun arreta emateko 

protokoloak sortzea 

- Dementzia duten pertsonentzat 

osasun txartel berezia sortzea 

- Botiken ordainketa partekatua 

banku transferentzia bidez egin 

ahal izatea 

- Gizarte Zerbitzuek bigarren 

kokaleku bat izatea  

- Pertsonan oinarritutako arreta 

- Gizarte langileekin telefonoz 

zuzenean hitz egiteko aukera 

izatea 
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