Adineko pertsonen egoera ezagutu eta udal-politiketan egokitasuna bilatu,
pertsona horien bizi-kalitatea hobetzeko proiektua

URNIETAN, ZAHARTZARO AKTIBOAREN INGURUKO KEZKAK ETA ERRONKAK
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SARRERA

2011. legegintzaldirako planaren barruan, Urnietako Udalaren helburutako bat garapen
pertsonala eta soziala lantzea izanik, adineko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko erronka hartu
du udal-erakundeak; eta horretarako, adineko pertsona horien guztien aktibotasunean eragin
nahi du, biztanle aktibo bilakatzeko asmoz.
Horrela, egun, Udalak arlo asistentzialean eskaintzen dituen zerbitzuen eta programen egoera
aztertzetik, pertsona horien beharrak identifikatu eta hobekuntzarako neurriak
proposatzerainoko prozesua da ondorengo orrietan aurkezten dena.
Lehenbiziko orrietan, datu kuantitatibo eta lan kualitatiboaren ondorioz lortutako informazioa
jaso da. Alde batetik, Urnietako adinekoen testuingurua, bizimodua/egunerokotasuna eta
sentimendua beraien bizipenetik jaso nahi izan dugu. Eta, bestalde, adinekoekin zuzeneko
kontaktua duten teknikarien partaidetzarekin, beraien ikuspegia, beharrak eta kezkak ere
jasotzeko aukera izan dugu.
Ondoren, udal-politikari, teknikari, eragile eta herritarren arteko elkarrizketa bideratzeari
esker, egungo Urnietako adinekoen eta adinekoen inguruan dauden pertsonen errealitatearen
argazki osatuagoa lortu dugu eta, ondorioz, guztiok elkarlanean, etorkizunera begirako
hobekuntzak identifikatu ditugu.
Finean, prozesu parte hartzaile, zabal eta emankor honek zahartzaro aktibo baterako beste
urrats bat suposatu du. Prozesuak talde-lanaren balio positiboa goraipatu eta horri etekin
handiena atera dio: etorkizuna guztion artean marraztea!
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PROIEKTUAREN HELBURUAK

HELBURU OROKORRA
Proiektuaren helburu orokorra honakoa da:
“Urnietako adineko pertsonen egoera ezagutu eta udal-politiketan egokitasuna bilatu,
pertsona horien bizi-kalitatea hobetzeko”

HELBURU ZEHATZAK
Baina, prozesua martxan jarri ahala, helburu zehatzagoak lortzea espero da. Esaterako, udalpolitiketan egokitasuna bilatzeaz ari garenean, adineko pertsonak politika publikoen
erdigunean kokatzeaz ari gara eta, horretarako, adineko pertsonak aktiboki inplikatu eta parte
hartzera animatu behar ditugu. Era horretan, adineko horien behar eta gabeziak lehen eskutik
ezagutuko ditugu; baita beraien inguruan dauden famili, zaintzaile, teknikari nahiz bestelako
laguntza-figuren errealitatea ere.

Laburtuz:
>> Urnietako adineko pertsonak politika publikoen erdigunean kokatzea.
>> Urnietako adineko pertsonak aktiboki prozesuan parte hartzea.
>> Adinekoen beharrak eta hutsuneak identifikatzea.
>> Adineko pertsonen ingurukoen (zaintzaile, familia, teknikari …) parte hartzea
sustatzea.
>> Adinekoen ingurukoen beharrak identifikatzea.
>> Adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko ildoak identifikatzea.
>> Adineko pertsonak eta Udala elkarlanean aritzeko modua diseinatzea.
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PROIEKTUAREN OINARRIAK

a. Antolamendua
Lehenik eta behin, Talde Teknikoa sortu dugu Urnietako hainbat eragileekin guztion elkarlana
ahalbidetzeko eta, momentu oro, prozesuaren segimendua eta egokitasuna bilatzeko.
Partaideak honakoak izan dira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kirol teknikaria eta Sustapeneko kidea= Xabier Madina
Arkitektoa = Aizpea Lazkano
Osasun-zentroa = Reyes Garmendia
Gizarte langilea = Makote Urkizu
Gizarte zerbitzuetako zinegotzia = Miren Martiarena
Denda berri elkartea = Rosa Gonzalez
Gizarte zerbitzuetako arduradun teknikoa = Itziar Olazabal
Osasun publikoa eta menpekotasun-arloa = Tomas Plazaola
Farapi Evidentis-eko teknikariak = Araitz Rodriguez eta Jone Karrera

Talde Teknikoak 5 bilera egin ditu prozesuan zehar eta honako helburuak izan ditu:
Prozesuaren urratsak definitu/adostu
Prozesuaren egokitasuna bilatu eta momentuan momentuko segimendua egin
Prozesua ahalbidetu (kontaktazioa erraztu, azpiegiturak utzi, behaketarako lekuen
identifikazioan lagundu, udal-ordezkari eta -teknikarien inplikazioa bilatu …)
Elkarrizketatuak eta Etnografia egiteko pertsonen identifikazioan lagundu
Komunikazio-plana onartu eta martxan jarri
Tailerretarako herritarrak parte hartzera animatu
Amaierako prozesuaren ebaluazioa egin
Talde Teknikoa funtsezkoa izan da prozesu honen arrakasta bermatzeko.

b. Metodologia
Lehenik eta behin, eta herriaren ezagutzarako, oinarrizko informazioaren jasotzea egin dugu.
Ohiko informazio eta datu orokorrez gain (Eustat, INE, udalaren web-orria…), oinarritzat Udal
arlo ezberdinetako datuak hartu ditugu. Sail hauek emandako informazioa, lagungarria izan da
Urnieta bezalako herri batean, adineko pertsonen egunerokotasuna eta beharrak ezagutzeko.
Baina, aldi berean, azpimarratu behar dugu, datu batzuen zehaztasun faltagatik (sexuaren
araberako banaketa, datuen jasotzerako sistematizazio-falta…) herritar talde honen egoera
deskribatzeko muga handiak izan ditugula. Hala ere, ikerketarako metodologia ezberdinak
uztartzeari esker, argazkia hau osatzen joan gara.
Proiektu honetarako, bi metodo uztartu dira:
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Alde batetik, Teknika Etnografikoa; adinekoen egunerokotasunera hurbildu gaituena.
Horretarako, lehenbizi urnietarrengana jo dugu eta beraiekin hainbat elkarrizketa egin ditugu,
beraien espazio “naturalean”, beraien sentsazioak, beharrak eta desioak ezagutuz. Halaber,
adinekoekin zuzeneko harremana duten teknikariekin izan gara eta adinekoen errealitatera
beste prisma batetik gerturatu gaituzte. Aldi berean, teknika honek giza talde honen inguruko
perfil zehatzagoak sortzea ahalbidetu digu IEP prozesurako.
Bestalde, Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea (IEP) edo metodologia parte-hartzailea; eragile
ezberdinen arteko elkarrizketa ahalbidetzen duena. Horretarako, adinekoen errealitatean
protagonista diren eragile guztiak identifikatu eta gonbidatu ditugu (adinekoak, zaintzaileak,
familiak, adinekoak izateko urte gutxi batzuk behar dituztenak, udal-teknikariak, beste zerbitzu
batzuetako teknikariak, udal-politikariak, elkarteak…) elkarrekin lan egitera eta lan-tailerrak
antolatu ditugu bi helbururekin: 1) elkarrekin norbanakoaren esperientzia konpartitzeko eta 2)
etorkizunera begira, guztiontzako hobekuntzak ekarriko dituen neurriak identifikatzeko.
Bi metodo hauek bateragarriak izateaz gain, osagarriak dira eta honako zenbakiak utzi
dizkigute:
7 elkarrizketa indibidualak
o

SEXUA

PERFILA

EMAK.

5 perfil ezberdinetako 60 urtetik gorako pertsonei:

ADINA

GIZ.

6070

7080

GUNEA
80>

HIRI

LANDA

MENPEKOTASUNA
AUTO.

MENPE

JATORRIA
BERTAKOA

KANPOKOA

GIZARTE
ZERBITZUEKIN
HARREMANA
BAI

EZ

BIZITZA
SOZIALA
ORGANIZATUA
BAI

EZ

ZAINTZAILEA
DA
BAI

1go PERF
2. PERF
3. PERF
4. PERF
5. PERF

o

eta 3, zerbitzu ezberdinetako pertsonal teknikoari:
 Kirol teknikaria
 Gizarte-langilea
 Osasun-zentroko erizaina.

Aurkezpen-bilera publiko bat.
o Herri guztiari irekia eta proiektua aurkezteko asmoarekin.
Parte hartzerako 3 tailer:
o 1.tailerra bereziki adinekoei zuzendua
o 2.tailerra bereziki adinekoen inguruan dauden pertsonei zuzendua
o 3.tailerra elkarrekin lan egin eta etorkizunerako lan-ildoak identifikatzeari
zuzendua
Deboluzioa
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EZ

Finean, agerian geratu da metodoen uztarketak dakarren onura: norbanakoetara gerturatzetik
70 bat pertsonen arteko elkarlana ahalbidetzea. Baita,

c. Komunikazioa
Prozesua herritarrengana hurbiltzeko eta parte hartzera animatzeko, Komunikazio-plan
eraginkorra diseinatu da Talde Teknikoaren babespean. Komunikazio-urrats honi berebiziko
garrantzia eman zaio; komunikazioa ondo egitea oso garrantzitsua baita prozesua indartsu
haste aldera, baita jendearen inplikazioa bilatzeko garaian ere. Horregatik Komunikazio-plana
bi norabidetan bideratu da:

URRATSEZ URRATS BIDERATU DIREN MEKANISMOAK: urratsez urrats, komunikatzeko bide
zehatzak erabili dira:
Lehenik eta behin, prozesua martxan jarri
orduko, lehen aurkezpen-bilera antolatu
dugu irailaren 24ean, 19:00etan Kultur
Etxean. Bertara, espresuki adinekoak eta
adinduen
inguruko
eragile/zerbitzuak
gonbidatu dira eta prozesuaren aurkezpen
orokorra egin da. Deialdia prentsa-oharraren
bidez egin da eta Gizarte Zerbitzuetako
langileek beraien esparruetara hurbiltzen
diren adineko pertsonak eta familiak
informatu dituzte.
Partaideak: 12 (2 gizon eta 10 emakume)

Ondoren, informazioa jasotzen hasteko garaian, jendearenganako hurbiltasuna bilatu nahi izan
dugu eta horretarako, ezerekin hasi aurretik, herritik txangoa egin dugu. Txangoaren helburu
nagusia prozesua plazaratzea izan da eta txokoz txoko prozesuaren berri emanez joan gara.
Gainera, postontziak (ondoren azalduko dira zeharkako mekanismoak) leku ezberdinetan
jartzeko aprobetxatu dugu.
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Partaideak:
Kirol teknikaria eta Sustapeneko kidea= Xabier Madina
Gizarte langilea = Makote Urkizu
Alkatea = Mikel
Gizarte zerbitzuetako arduradun teknikoa = Itziar Olazabal
Osasun publikoa eta menpekotasun-arloa = Tomas Plazaola
Farapi Evidentis-eko teknikariak = Jone Karrera

Honako ibilaldia egin dugu
1. Kiroldegira joan gara, adinekoen gimnasiako partaideei proiektua azaldu diegu.
2. Anbulatorioan, bertako langileei ere, gure asmoaren berri eman diegu.
3. Eguneko zentroan, bertako zerbitzuaren erabiltzaileei eta langileei proiektuaren
aurkezpena egin diegu.
4. Denda Berrin, juntako bi kiderekin egon gara.
5. Bertan, herritarren harreran dauden bi pertsonei proiektua aurkeztu diegu, beraiek
ekimenaren berri eman dezaten.

Tailerretan lanean hasteko Gizarte zerbitzuak deialdi zabala egiteaz arduratu da:
Herriko 60 urtetik gorako pertsona guztiei gutuna bidali zaie
Leku konkretuetan jarritako postontzien aurrealdean kartelak itsatsi dira, tailerren
informazioa emanez
Prentsa-oharra kaleratu da
Udal-politikari eta –teknikariak Gizarte Zerbitzuetako zinegotziaren bidez, zuzenean
gonbidatuak izan dira
Bestelako eragileei deitu egin zaie
Udaleko webean informazioa ipini da
Hedabideak (Berrittu, Diario Vasco...)
…
Eta azkenik, deboluziorako…
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ZEHARKAKO MEKANISMOAK: momentu oro prozesuaren berri izateko, zeharkako mekanismo
bereziak abiarazi dira.
Esaterako,
Udalak
martxan
duen
webean,
atal
bat
ireki
da:
http://www.urnieta.org/eu/html/57/2225.shtml prozesuaren nondik norakoak zintzilikatzeko:
prozesuaren argazkiak, oharrak, berriak…
Bestalde, postontziak jarri dira, Kiroldegian, Anbulatorioan, Denda Berrin, eta Udaletxean
(Bertan). Postontziak arrazoi batengatik edo bestearengatik prozesura gerturatu ezin izan
duenak bere ekarpena egiteko helburua dauka, eta era guztietako gomendio, ekarpen nahiz
iritziak jasotzea ahalbidetzeko jarri dira.

GUZTIOK BATERA, ETORKIZUNA ERAIKIZ
CONSTRUYENDO EL FUTURO ENTRE TOD@S

Sustatzaileak:
Impulsoras/es:

Postontzietan jarri diren kartel itsua. Laukitxo berdean momentuan
momentuko urratsaren informazioa jartzen joan gara.

Azkenik, helbide elektronikoa ere ireki da: adinekoak@urnieta.org. Gaur egungo teknologia
berrien garaian gauden honetan, parte hartzeko beste bide bat ireki asmoz.
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1. URNIETAKO BIZTANLERIAREN DESKRIBAPENA

Atal honetan, Urnietako populazioaren datuak emango ditugu, herriaren perfila zein den ikusi
eta Udalaren arduratik sortutako ekimen honen zergatia ulertzeko.
Datuek diotenez, Urnietako biztanleria poliki-poliki goraka doa, orokorrean ematen den
tendentziari jarraiki. Esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoa mailan, gorakada
hori ere ematen ari da. Dena den, biztanleria-kopuruaren bilakaerari erreparatzen badiogu, ez
da betidanik horrela izan, 90.hamarkadan geldialdi txikia egon baitzen.

EAE
Gipuzkoa
Urnieta

1986

1991

1996

2001

2006

2012

2.136.100

2.104.041

2.098.055

2.082.587

2.129.339

2.179.815

689.222

676.307

676.208

673.563

686.665

705.210

5.927

6..229

4.440
4.399
5.120
5.518
Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. 2011

Urnietako kasuan, biztanleriaren hazkundeak arrazoi anitz izan ditzake, baina nabarmenetakoa
ondoko herrietatik Urnietara bizitzera datozen pertsona-kopurua da. Udalaren esanetan:
“Azken urteetan zehar Urnietako biztanleria 1.000 herritar baino
gehiagotan ugaritu da, eta horietako gehienak eskualdeko herrietatik
etorritakoak dira. Hori horrela izatearen arrazoi nagusia gure
herriaren erakargarritasuna eta bizitza-kalitate ona da. Etxebizitza
berriak eraiki dira, talde-ekipamenduen maila altua da, herri lasaia
da eta ongi komunikatua dago. Faktore hauen guztien ondorioz,
jende asko Urnietara etortzen ari da bizitzera.”
Urnietako Udala
http://www.urnieta.org

Sexuari dagokionez, emakumezkoak eta gizonezkoa nahiko parekatuta badaude ere,
orokorrean, emakumezkoen gailentzea da tendentzia. Hori dakusagu bai Autonomia
Erkidegoan baita Gipuzkoako datuetan ere. Urnietan aldiz, tendentzia hori aldatu egiten da eta
bi sexuetako pertsona kantitatea orekatzen da ia-ia %50a izan arte.

EAE
Gipuzkoa

GUZTIRA
2.179.815
705.210

GIZONAK
1.063.575
345.807

%
48.79
49.03

EMAKUMEAK
1.116.240
359.403

%
51.21
50.97

EMAKUMEAK
3.112

%
49.95

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. 2011

Urnieta

GUZTIRA
6.229

GIZONAK
3.117

%
50.04

Iturria: Urnietako 2012ko errolda
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Esan beharra dago, herri txiki askotan kasuistika bera ikus daitekeela. Hau da, orokorrean,
herri txikietan gizonezkoen kantitatea igo egiten da. Honela bada, emakumezkoek hirietara
jotzen duten bitartean, gizonezkoek herri txikietara egiten dutela esan dezakegu. Beti ere,
kantitate txikiez ari garela kontuan izanda. Ikus ditzagun ondorengo taulak:
Herri txikietan
Guztira Gizonak
Emakumeak
2.004
1.072
932
2.190
1.103
1.087
5.384
2.712
2.672
5.372
2.738
2.634
3.954
1.994
1.960
6.940
3.530
3.410
3.655
1.914
1.741

Aia
Antzuola
Deba
Orio
Soraluze
Urretxu
Zestoa

Herri handietan
Guztira
Donostia /
San Sebastián
Bilbao
Vitoria-Gasteiz
Tolosa
Irun
Errenteria

181.788
350.558
239.949
18.352
59.803
39.583

Gizonak

Emakumeak

85.088
165.603
118.215
8.874
29.212
19.401

96.700
184.955
121.734
9.478
30.591
20.182

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. 2011

Adinari so eginez gero, 20-64 adin-tartea da pisu gehien duena, bertan kontzentratzen baita
populazioaren zati handiena. Tarte horretan gizonezkoen kopurua da handiena. Baina adinak
aurrera egin ahala, balantzak buelta eman eta emakumezkoen kopurua nabarmen gailentzen
da. Honela bada, zahartzaroaren feminizazioaz hitz egin dezakegu. Urnietako kasuan, 65
urtetik gorako pertsonen artean, 7 puntuko diferentziagatik gailentzen da emakumekopuruaren portzentajea; emakumezkoa %53,75a dira, gizonezkoak %46,25 diren bitartean.

EAE
Gipuzkoa
Urnieta

EAE
Gipuzkoa
Urnieta

guzt
383.424
130.802
1.419

0-19
gizon
197.173
67.214
706

guzt
1.364.931
435.311
3.924

20-64
gizon
685.552
220.080
2.007

emak
186.251
63.588
713

%
BIZ
17.6
18.5
23.1

emak
679.379
215.231
1.917

%
BIZ
62.6
61.7
63.9
11

EAE
Gipuzkoa
Urnieta

65tik gora
gizon
180.850
58.513
370

guzt
431.460
139.097
800

emak
250.610
80.584
430

%
BIZ
19.8
19.7
13

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. 2011

Baina adineko pertsonez hitz egin dugunean, zertaz ari gara? Adinekoa zer den
identifikatzeko garaian, hainbat faktore hartu behar ditugu kontutan; esaterako, kultura.
Betidanik adin-tarteak oso markatuak egon dira, baina eragindako pertsonak entzuteko
garaian, eztabaidan jartzen dituzte “adineko pertsona” definitzerakoan erabiltzen diren
argudioak; batzuetan, osasun-egoera jartzen dute diferentziaren mugarri moduan
(dependentzia altuagoa edo baxuagoa, aktibitateetan parte-hartzea…) eta, besteetan,
adina bera, baina hirurogeigarren hamarkada saihestuz. Jendartean, orokorrean, adineko
pertsonei erreferentzia egiten diegunean, 60 urtetik gorako pertsonez ari gara.
Hori dela eta, Urnietako 2012ko erroldaren arabera, herriko biztanleriaren ia %20a 60
urtetik gorakoa da.
0-18
1.284
20.64

GUZTIRA
GUZTIRA %

19-60
3770
60.52

61tik gora
1175
18.86

Iturria: Urnietako 2012ko errolda

Goazen biztanleriaren piramidea aztertzera.

Biztanleria-piramidea (Urnieta 2012)
95-…
90-95
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80-85
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40-45
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15-20
de 10 a 15
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0-5

Emakumeak
Gizonak

15

10

5

0

5

10

15

Iturria: Urnietako 2012ko errolda
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2012ko erroldako datuen arabera, egun populazioaren gehiengoa 35 eta 50 urte bitartean
kokatzen da. Beherakada nagusia antzematen da 15-30 urte bitartean eta nahikoa nerabe eta
haur daudela ikus daiteke. Bestalde, eta sexuen banaketari dagokionez, emakumezko eta
gizonezkoen kantitate orekatua antzematen da.
INE estatistika institutuaren arabera, etorkizunera begira, penintsulako biztanleriak zahartzeko
tendentzia hartuko du. Alde batetik, jaiotze-tasa murrizten ari da poliki-poliki eta, bestalde,
migrazio-mugimenduak tasa negatiboa uzten ari dira. Beraz, urteetan tendentzia hau jarraituz
gero, biztanleriaren beherakadarekin batera, 60 urtetik gorakoen kantitatea igotzen joango da;
biztanleriaren zahartzea ekarriz, horrek suposatuko duen aldaketa sozial eta estruktural
guztiekin.
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2. 60 URTETIK GORAKO PERTSONEN ERREALITATEA:
pertzepzio ezberdinak
Orri hauetan aurkezten den prozesua Urnietako udal-gobernuaren kezka batetik sortu zen,
udal-ekimenetan adineko gutxik parte hartzen zutela ikusita. Horrela bada, legegintzaldirako
helburu gisa Urnietan zahartze aktiboa bultzatzea izango da.
Kezka nondik zetorren jakinda, adineko jendearekin harremanetan dabiltzan teknikariekin
lanean hastea izan da apustua: Udal-langileak, osasun-zentroko erizainak, Denda Berriko
ordezkariak, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia… Guztiak martxan jarri eta adinekoen
errealitatea ikuspuntu honetatik ezagutzen hasi gara. Udalari dagokionez bereziki, adinekoekin
kontaktu zuzenena duten arloko langileak elkarrizketatu ditugu beraien errealitatea eta
pertzepzioak jasotzeko.
Bestalde, adinekoen errealitatea irudikatzeko, protagonistak diren adinekoekin
elkarrizketatzea ezinbestekoa izan da eta beraiekin eman ditugu solasaldi batzuk. Euren
errealitatea azaldu dute, egunerokotasuna deskribatu eta beraien espazioetan egoteko aukera
izan dugu.
Beraz, Urnietan zahartzaro aktiboaren ingurukoak (arazoak, interesak, bizi-moduak, trabak...)
identifikatzen aritu gara. Baina ezin dugu ahaztu Talde Teknikoaren garrantzia honetan ere,
talde anitza izandakoan, herriaren errealitatea ezagutzeko garaian, funtsezkoa izan baita.

a. Udal-arloetatik
Aurretik azaldu dugun moduan, bereziki adinekoekin kontaktu zuzenena duten arloekin
elkarrizketatu gara: Gizarte Zerbitzuak, Kirol-arloa eta Osasun-zentroa. Eta horien ikuspegia eta
kezkak jaso ditugu. Horrela bada, goazen udal-arloen pertzepzioa ezagutzera.

Gizarte Zerbitzuak
[Gizarte langilea]

Gizarte Zerbitzuetako helburua, adinduei dagokionez, menpekotasuna duten pertsonen bizikalitatea hobetzea da, baita euren familiena ere. Horretarako, Urnietan nahiz inguruan dauden
baliabideak ezagutzen dituzte eta kasuan kasuko beharrak aztertzen dituzte adinekoen
egoerari erantzun egokiena emateko. Horrela bada, lehen apustua adinekoa etxean nahiz bere
ingurunean mantentzea izanen da; baina bestelako baliabide erresidentzialak ere badaude,
bakarrik bizi ezin dutenentzat.
Gizarte Zerbitzuetatik adinduentzako hainbat baliabide kudeatzen dira, horra hor baliabideen
zerrenda:
Etxez etxeko laguntza
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Telealarma
Etxe tutelatuak
Bidez bide zerbitzua
Diru-laguntzak
Eguneko zentroa
Beste herrietako egoitzetarako eskaeren kudeaketa
Denda berri, esperientzia tailerrak
Gizarte Zerbitzuetan dauden 2012ko datuen arabera, 65 urtetik gorako 169 pertsona artatu
zituzten urte horretan. Eta horiek honako zerbitzuak eskatu zituzten: BVD/RAI edo
interbentzioa baino lehenagoko balorazio prozesua, 82 pertsona; egoitzetan egonaldien
tramitazioak, 7 pertsona; eguneko zentroan egonaldien tramitazioa, 10 pertsona; deskantsuegonaldien tramitazioa, 8 pertsona; telealarmaren tramitazioa, 6 pertsona; laguntza teknikoen
tramitazioa, 35 pertsona; menpekotasun-laguntzen tramitazioa, 19 pertsona; PEAP-en
tramitazioa, 5 pertsona; eta medikamenduen optimizaziorako zerbitzua, 10 pertsona. Datu
hauen inguruan ezin dugu hausnarketa sakonagorik egin, datu hauek segregatuak ez
daudelako.
Zaintza-zerbitzu profesionalari dagokionez, Gizarte Zerbitzuetatik etxez etxeko zerbitzua
kudeatzen da eta zerbitzuaren garrantzia azpimarratzen dute, adinekoen ongizatea
bermatzeko. Hori dela eta, zerbitzuaren analisia egin dute eta horra hor gizon eta emakume
adinduen zaintzaren arteko ezberdintasunak. Gizonak bakarrik gelditzen direnean
(alarguntzen direnean, emaztea gaixotzen denean nahiz, gizon ezkongabearen kasuan, ama
hiltzen denean), beraien burua zaintzeko, zailtasun gehiago izaten dute eta, ondorioz, etxez
etxeko laguntza gehiago eskatzen dute, egoera berean dauden emakumeekin konparatuz.
Hau da, gizonezkoak menpekoagoak dira, hain zuzen ere, jendarteak egozten gaituen ezaugarri
kulturalen ondorioz. Emakumeen kasuan, etxez etxeko laguntza, beraien gaitasun fisikoak edo
mentalak mugapen handia suposatzen duenean eskatzen dute.
Aipatu beharra dago, Urnietako orografia bereziari dagokionez, eta auzo batzuk landaeremuan daudela jakinda, Gizarte Zerbitzuetatik ere Bidez-Bide landa-gunean bizi diren
pertsonentzako garraio-programa gestionatzen dela. Etxebizitzatik herrirainoko joan-etorriak
egiten ditu zerbitzu honek eta udalerriko erdigunean eguneroko jarduerak egin ahal izateko
eskaintzen da. 2012ko datuen arabera, 10 lagunek bakarrik erabili dute zerbitzu hau1.
Zahartzaro aktibatzeko ekimenei begira, Gizarte Zerbitzuetatik beste bi jarduera koordinatzen
dira. Alde batetik, Denda Berri Elkartearen dinamizazioa eta segimendua, eta bestaldetik,
2012rarte martxan izan zituzten Esperientzia Tailerrak. Goazen banan-banan ezagutzera:
Denda Berri jubilatuen elkartea da eta, momentu honetan, adineko pertsonei zuzendutako
ekintza nahiz proiektuen erreferentziazko puntua da. Finean, elkarte honen helburua ekintzen
bitartez adinekoak jendartean integratuak egotea eta beraien parte hartzea bultzatzea da.
Egun, 557 bazkide dira2 eta ekintza asko sustatzen dituzte: egun bateko ibilaldiak, kulturabidaiak, inauteri-festa, aste kulturala, gimnasia-ikastaroak, karta-lehiaketak, bingoa,
1
2

Datuak sexuaren nahiz adinaren arabera bereizita ez daudenez , ezin da informazio gehiago eman.
Datuak sexuaren nahiz adinaren arabera bereizita ez daudenez, ezin da informazio gehiago eman.
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Sanmieletako bazkaria, ibilaldi neurtuak, Santo Tomas eguna, antzerkia, jostuna, dantzaldiak....
Baita bestelako zerbitzu-eskaintza ere badute: ile-apaindegia, podologoa, taberna eta
masajista. Pertsona askok hartzen dute parte antolatzen diren ekintza ugarietan. Baina ekimen
horiek guztiak antolatzeko, Junta baten beharra dute eta antolakuntza eta ardurak hartzeko
zailtasunak izaten dituzte, oso jende gutxi inplikatzen baita zentzu honetan. Gainera,
juntakideen pertzepzioaren arabera, gehien parte hartzen dutenak emakumezkoak dira. Dena
dela ere, Gizarte Zerbitzuetatik, Denda Berri adinduen zahartze aktiborako jardunak bultzatzen
dituen gune bakarretarikoa dela azpimarratzen eta goraipatzen dute.
Esperientzia-eskolari dagokionez, 2007an eman zitzaion hasiera eta 2011 arte lanean ibili dira,
50 urtetik gorako pertsonei zuzendutako jarduerak egiten. Lehenbiziko urtetik emakumezkoak
izan dira parte hartu duten pertsonen gehiengoa eta, urteak aurrera zihoazen heinean,
ikasleria gero eta gazteagoa zela ohartu dira. Horrela azkenengo urteko ikasleen adina 50-60
urtekoa zen. Horretaz gain, ikasleriaren %60a urnietarra zen, beste %40 aldiz inguruko
herrietakoa. Aipatu beharra dago ere, ikasleria ia finkoa zela, hau da, urtez urte pertsona
berdinek parte hartu zuten. Eskolak bi helburu nagusi zituen: bizitzako etapa ezberdinetan
etengabeko formazioa sustatzea eta, pertsona horien esperientziatik, herriari ekarpenak eta
jakinduria eskaintzea. Baina bi helburu horiek, finean, zahartzaro aktiboa bultzatzea bideratuta
zeuden. 2007-2008 ikasturtean parte hartu zutenek, ikasturte amaieran proiektu bat diseinatu
zuten: Urnietan helduen aisialdirako zeuden parke edo lekuen azterketa. Eta, ondoren, Udalari
proposamena aurkeztu zioten. Baina proiektu honek ez zuen izan inolako sozializaziorik eta
ekimena bertan behera gelditu zen ikasleriaren iniziatiba faltagatik; hau da, ez zuten haiek
jarduera honen antolakuntza beraien gain hartu nahi izan.
Kezkak
Gizarte Zerbitzuetatik eskaintzen diren zerbitzuen azterketatik abiatuta, orokorrean, Urnietak
baliabide-aukera zabala duela kontsideratzen da. Baina daudenak egonda ere, oraindik
kolektibo nahiz perfil berezi batzuk geratzen dira egoki artatu gabe.
a. Etxetik atera ezin duten pertsonak dira bizi-kalitate hobeago bat izateko arazo gehien
dituztenak; hau da, herriarekin sozializatu ezin diren pertsonak. Atariak egokituta ez
izateagatik edo kalera ateratzeko laguntza behar eta ez izateagatik… arazoak arazo,
baina egunerokotasuna aurrera eramateko zailtasun handiak dituzte. Gainera,
horrelako kasuetara ailegatzea ahalik eta zailagoa da, beraz ez dago informazio askorik
horrelako kasuetan existitzen diren beharren inguruan.
b. Gizarte Zerbitzuetatik, menpekotasun-egoerek zaintzaileei suposatzen diena ikusita,
2013an, Aldundiko zerbitzu bat eskaintzea ahalbidetu zuten: Sendia programa.
Programa honek laguntza psikologikoa eskaintzen du, bai arlo indibidualean baita
taldean ere; eta zaintzaileen zaintzari zuzendutako ekimena da. Programaren lehen
aldian, 13 lagunek parte hartu zuten; guztiak emakumezkoak, gizonezko bat izan ezik,
apuntatu zena baina parte hartu ez zuena. 13 pertsona hauen bataz besteko adina 50
urtetik gorakoa zen eta zaintzaile-lanak beraien egun osoa okupatzen zuen, oso perfil
"sakrifikatuan" bihurtuz. Programaren balorazioa oso ona izan zen eta, ondorioz,
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2013ko udazkenean berriz abiatu nahi da, baina taldea eratzeko arazoak dituztenez,
zaintzaileak zaintzeko bide berrien bila dabiltza.
c. Egungo zaintza-lanak ez dira era osasungarrian egiten eta zaintza-lanak bere gain
hartzen dituen pertsonak, bere bizitza eraldatu behar du lan horien mesedetara.
Gainera, gaur egun oraindik ere, adinduen zaintza emakumeengan erortzen den lana
da, bai arlo profesionalean eta ez-profesionalean. Beraz, zaintzaile-eredua aldatzeko
beharra dago.
d. Menpekotasuna duten pertsonen zaintza ahalbidetzeko, hainbat baliabide aipatu
ditugu aurreko orrietan. Eta aipatu beharra dago, orokorrean udalerri ezberdinetan
eman den legez, eguneko zentroak eta egoitzak oraindik ere gaizki ikusiak daudela
Urnietan ere. Hori jendarteko hezkuntza-akatsa izanda ere, zaintza-lanetan eragozpen
handiak sortzen ari den arazoa da eta horri buelta eman beharra zaio, baliabide
asistentzial oso baliagarriak baitira. Egoitzarik ez dago Urnietan; zerbitzu hau izateko,
Hernani nahiz Andoainera joan behar dute pertsonek. Dena den, Gizarte Zerbitzuetatik
kudeatzen diren pisu tutelatuak ere badaude Urnietan, baina gehien bat bestelako
arazoak tratatzeko erabiltzen da (alkoholarekiko menpekotasuna eta abar) ez
hainbeste adinekoen zaintzarako.
e. Dena den, jendarteak ere “zahartzaroari” egozten dizkion ezaugarri/rol eta
estereotipoak direla medio, adinekoen figura gutxiestera jotzen dugu: zahartzaroak
pertsonak zokoratzeko joera duela, zahartzaro-prozesua bazterketa progresibo batean
bilakatzen dela, gaitasun fisikoen gainbehera eragiten duela… Honek ez du esan nahi
adindu guztiak marjinatuak daudenik, baina gutxiespenaren ondorioz eragindako
jarrera baztertzaileak eragiten dira. Marjinazio-maila sistemak zahartzaroari egokitzen
dizkion ezaugarrien araberakoa izaten dira, baina baita adinduen izan dezaketen
gaitasun ekonomikoak nahiz fisikoak eragindakoa ere. Egile ugarik baieztatzen duten
bezala, zahartzaroaren bizi-kalitatea pertsonaren estatusak, esklusio-mailak eta,
zalantzarik gabe, bere harreman sozialek baldintzatzen dute.
Honen aurrean, Gizarte Zerbitzuetan zahartzen "ikasi" behar dela azpimarratzen dute
eta zahartzaroak ekar ditzakeen menpekotasun-egoerak ere onartzen "ikasi" behar da.
Honek ez du esan nahi jendarteak zahartzaroari egokitzen dizkion ezaugarriak eta rolak
onartzea, baizik eta zahartzea ezaugarri batzuk dituen bizitzaren beste fase bat bezala
ikustea. Eta gure esku dago rol eta ezaugarri hauek aldatzea: "ni zahartzean, ze herri
eredua nahi dut?, nolako zahartzaroa nahi dut?" [Gizarte langilea]

Kirol-arloa
[Kirol teknikaria]

Kirol-arloak honako instalazioak ditu Urnietan zehar: Bolatokia (Estalia), frontoia (Estalia) eta
kiroldegia (Futbol-11, futbol-7, futbito, atletismo-pista, tenis-pistak, estali gabeko igerilekuak,
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kirol anitzeko pista, muskulatura-gela, squash, sauna, ikastaro-aretoa, rokodromoa, kardiogela, solarium eta jatetxea-taberna).
Instalazio hauetatik guztietatik, modu arautuan egiten diren aktibitateen datuak jaso ahal izan
ditugu. Hau da, atletismo-pista zenbatetan erabiltzen den eta zeinek erabiltzen duen jakitea
oso zaila da. Beraz, hori kontutan hartuta, honakoak dira kirol-arloan era arautuan antolatzen
diren jarduerak: Adinekoen gimnasia, Osasun Bideak, tonifikazioa, aerobika eta spinning. Bost
jarduera antolatu hauetatik 60tik gorakoek bakarrik lehenbiziko bietan parte hartzen dute, hau
da, adinekoen gimnasian eta Osasun Bideak programan; beste aktibitateetan ez dago
adindurik. Beraz, hurrengo lerroetan bi jarduera hauetan murgilduko gara.
Adinekoen gimnasiak 25 urte dituen jarduera bat da, bakarrik 65 urtetik gorako pertsonak
apuntatu daitezke eta, mantenurako kirola egiteaz gain, urtean behin errebisio mediku bat
egiten dute Quironen. Momentu honetan, 31 ikasle daude, denak emakumezkoak, 65 eta 75
urte bitartekoak.
Kurtso honekin gertatzen dena ez da salbuespen bat, kirol-jarduera guztietan, emakumeen
partaidetza beti handiagoa da. Orokorrean, kiroldegian, muskulatura-gelan izan ezik, beste
jarduera guztietan emakumezkoak dira erabiltzaile nagusiak.
Aktibili programari esker, Urnietan aire zabalean jarduera fisikoa egiteko hiri-zirkuituak
proiektua bultzatu da, hau da, herrian zehar markatutako 2 zirkuitu sortu dituzte. Zirkuitu
hauek herritar ororentzat zuzenduta daude, bai ibiltzeko, paseatzeko, korrika egiteko edo
martxa nordikoa egiteko. Bi ibilbide aukera daude; ibilbide luzea edo motza; hala ere, nahi
duenak nahi duen ibilbidea egin dezake nahi duen lekuraino. Honen harira, 2013ko udan, udalarlo ezberdinek (osasuna eta kirola) ibilaldi antolatuak martxan jarri zituzten. Horretarako,
lehenbizi 4 talde ezberdinekin kontaktatu zuten: Denda Berri, gimnasiako ikasleak, Kirol-arloa
eta Donantes de sangre-Mª Auxiliadora. Beraz, talde ezberdinez osatutako lantalde honek
astean behin Osasun Bidetik ibilaldi bat antolatzeaz arduratzen da. Lehenbiziko irteeran 40 bat
lagun bildu baziren ere, badirudi jarduera aurrera joan ahala, jende kantitatea jaitsi dela.
Jarduera honen helburua adinduak jarduera fisikoa egitea da, osasuntsu mantentzeko, baina
zeharka Osasun Bideak ekintzak beste helburu batzuk betetzen ditu, hala nola, bakardadeari
aurre egitea, fisikoki eta mentalki osasuntsu egotea, adinduak aktibatzea, jende berria
ezagutzea… hau da, osasuna modu zabalago batean ulertuz, herriko adinduen beharrak
asetzea.
Kezkak
Kirol-ekintzen erabilera nolakoa den aztertuta, kirol-arloan, hainbat zalantza sortzen dira:
a. Kiroletako teknikariaren esanetan, emakumezkoak "aktiboagoak, kuriosagoak eta
osasunarekin kontzientziatuagoak daudela" ikusita, gizonezkoek zer egiten dute
beraien denbora librean? Erretiro garaian (65 urtetik gora) aisialdirako denbora
gehiago izaten da, baina gizonezkoak erretiroan "benetan jubilatzen dira"[Kirol
teknikaria]; hau da, bizitza pasiboago eta lasaiagoa aukeratzen dute, eta eremu
guztietatik jubilatzen dira. Emakumeentzako, aldiz, "horizontea irekitzen da". Zentzu
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horretan, egoera honetaz baliatuz, batzuetan senarrengana heltzen dira emakumeen
bitartez eta kirol-jarduera batean parte hartzeko konbentzitzen dituzte.
b. Jarduera fisiko ez-antolatuetara joz gero, zalantzarik gabe, adinduen artean paseatzea
gehien praktikatzen den ekintza fisikoa da. Egunero adinduen artean paseoa ez da
inoiz falta, batzuetan egunean behin eta besteetan birritan. Kasu hauetarako, Osasun
Bideak leku aproposa bihurtu da paseatzeko.
Baina, zergatik bakarrik paseatzera joaten diren horiek ez dute bat egiten astero
antolatzen diren ibilbideekin? Zergatik nahiago du jendeak bakarrik ibiltzea joan,
norbaitekin elkartu beharrean? Esan beharra dago, jarduera honetan ere,
emakumezkoak direla nagusiki.
c. Dena dela, arloz arloko lanaz beste, Urnietan zahartzaro aktiboa bultzatzeko,
ezinbestekoa izango da arloen eta eragileen arteko interdisziplinaritatea nahiz
elkarreragina sustatzea udal kirol teknikariaren ustez; hau da, ez dira arloen arteko
interakzio sortzaileak eraikitzen beharrei aurre egiteko: “Medikuek programa (Osasun
bideak) gomendatzen dute, baina ez dute errezetatzen” [Kirol teknikaria].

Osasun Zentroa
[Erizaina]

Adinekoen artatzean, Osasun Zentrotik, bi norabidetan egiten da lan: kontsultako atentzioa eta
etxez etxeko osasun-zerbitzua. Beraz, bertatik ikuspuntu integrala eskaini digute. Gainera,
adinekoa osasun-zentrora hurbiltzen denean, bere osasun-beharrei erantzuna emateko
joateaz gain, profesionalarekiko bestelako harremana eratzen du, osasun-arloa baina haratago
doana. Beraz Osasun Zentroko langileriak adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko zeresan asko
dauka.
Osasunaren ikuspuntutik, adinduez hitz egiten denean, oso kolektibo anitza dela
azpimarratzen da, baina bada adinekoak identifikatzen hasteko osasun tekniko honek
ezaugarri nagusi bat erabiltzen du: menpekotasuna. Pertsonaren menpekotasun-mailaren
arabera, osasungintzan, bi talde handi banatzen dituzte: menpekoak eta menpekoak ez
direnak. Ezaugarri hauen arabera pertsona hauen autonomia neurtzen da.
Menpekotasuna duten pertsonak, osasun-zentrora bere kabuz juterik ez dutenak dira. Muga
fisikoengatik mugitu ezin dutenak; fisikoki hain mugatuta ez egon arren, etxea nahiz ataria
egokituta ez dutenak (azpiegitura arazoa);… Kasu batzuetan, pertsona hauek osasun-zentro
batera eramateko, etxetik ateratzeko azpiegitura bermatzen zaie; soilik osasun-zentrora
joateko, ez aldiz beraien egunerokotasunerako. Baina arazoak arazo, etxetik irteten ez direnak
ere badira eta, kasu horietan, osasun-zerbitzua etxera joaten da. Horrela, horiei “etxekoak”
deitzen zaie eta, kasu hauetarako, 2 erizain daude Urnietan. Baina, gaur egun, oraindik,
menpekotasun fisikoa dutenak dira etxeko osasun-zerbitzua jaso dezaketen bakarrak; baina
badira muga psikologikoengatik etxetik ateratzeko zaintzaile baten laguntza behar dutenak eta
horiek ezin dute etxeko osasun-zerbitzua erabili.

19

Adinekoen bereizketa egiteko, kalekoak eta baserriko bizilagunen arteko aldea ere bereizten
da, ez baitituzte ezaugarri berdinak. Orokorrean, baserriko jendearen harremantze-maila
txikiagoa da, hau da, familiatik at harreman-sare mugatuagoa dute. Zalantzarik gabe, ezaugarri
geografikoak sozializaziorako erraztasunak mugatzen ditu, mugikortasun arazoengatik. Esan
beharra dago, “etxeko” osasun-zerbitzurako datuei erreparatuz, baserritar-adinduen
gehiengoa emakumezkoa dela.
Hala eta guztiz ere, jendartean, zahartzaroaren ezaugarri nagusia adina da; hau da, adinak
markatzen du sozialki adinduen kolektiboan noiz sartzen garen. Osasun-ikuspuntutik, lehen
esan dugun lez, adinak ez du markatu behar osasuntsu egotea edo ez, baina adinean aurrera
joan ahala osasun arazo gehiago izateko aukera gehiago daude eta aldrebes. Hori dela eta,
“osasuntsu” dagoen adineko jendearekin ere lan egiten da, prebentzioa mailan. Hau da, adina
aurrera joan ahala pertsonen osasuna konplikatzen da, baina momentu horretara heldu arte
prebentzioa lantzen da.
Adinekoen kasuan ere, emakumezkoak dira beraien osasunaz eta beraien buruaz gehiago
kezkatzen direnak. Gizonezkoekin konparatuz, emakumezkoak gehiago ezagutzen dute haien
gorputza eta baita haien gaitza ere; gizonezkoak aldiz, arau kultural batzuei jarraiki, erizaina,
emaztea edo beste norbaiti esker egiten dute bere osasunaren zaintza eta segimendua. Hau
da, emakumezkoa bere buruaz eta bere ingurukoez arduratzen den neurrian gizonezkoa
konturik ez dio egiten.
Adinekoen zaintzan ere, oso garrantzitsua da zaintzailearen figura goraipatzea. Sarritan
zaintzailearen esku geratzen baita pertsona horren ongizatea eta Osasun-zentroko langileen
esanetan: “erizainak beti zaintzaile on bat behar du” bere lana errazteko. Gainera, oraindik
ere, eta pixkanaka aldaketa batzuk sumatzen diren arren, emakumezkoak dira zaintza-papera
bere gain hartzen dutenak eta horien bata besteko adina ez da 60 urteetara heltzen. Askotan
alabak eta errainak dira adinduak laguntzen dituztenak erizaina edo medikuaren zitara. Argi
dago, adinduez hitz egiten dugunean, laguntzailea edo zaindariaren papera oso presente
dagola osasun-arloan, azken batean adinean aurrera joan ahala, adinduak laguntza gehiago
behar du bere egunerokotasuna aurrera ateratzeko. Horrela bada, zaintzaileek ardura handia
hartzen dute eta jasaten duten presioak, lan-kargak, ardurak eta abarrek, gaixotzera eraman
ditzakeela uste da Osasun-arloan.
Azkenik, aipatu behar dugu, adinekoen errealitate era eraginkorren kudeatzeko, Osasunzentroaren eta Gizarte Zerbitzuen arteko harremana zuzena dela. Gaia espresuki lantzeko lanmahai bat osatu berri dute 2013an eta aurrera begira lan-mahaia indartzeko asmoa dago.
Elkarlana beharrezkotzat jo zenetik, erlazio informala egon da bi arloen eskutik, kasu berezien
kudeaketa konpartitzeko eta egoera bereziei erantzun egokiena emateko.
Kezkak
Guzti honen aurrean, osasun-arlotik honako zalantzak eta kezkak suertatzen dira:
a. Adinez gora goazen heinean, etxea, familia-nukleoa, txikitzen doa. Hau da,
momenturen batean, seme-alabak etxetik ateratzen hasten dira eta bizitzak beste
erritmoa hartzen du, bakardadearekin aurrez aurre topatzen gara. Hori dela eta,
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erizainek egoera berri horretarako prestatzea gomendatzen dute, bizitzako beste
etapa batera sartzera begira. Egun, adineko asko dira etapa berri honetan
bakardadea zentzu negatiboan bizi dutenak eta, euren familiekin nahi baino gutxiago
egoteak, abandonu gisa hartzen dutenak. Beraz, adinekoen motibazioa landu
beharra dago, etapa berri honetan, familiaren erreferentzialtasunaz gain, beste
aukera gehiago bilatzeko eta bestelako aktibitateak egiteko.
b. Eta era berean, isolamenduari aurre egin eta kalera ateratzera animatzeko; sarritan
“kaleak asko egiten du, hitzaldi batera jutea baino!” [Erizaina]
c. Baina horretaz gain, “adindu izaten ikasteko” [Erizaina] prozesu hori ez da bakarrik
egungo adinekoekin landu behar den zerbait, guztiok pasako garelako hortik. Beraz,
generazio ezberdinetan landu behar den gai bat da.
d. Era berean, zaintzaren eredua ere aztertu beharko genuke eta eredu horri
konnotazio negatiboak kendu eta eredu berriak azalarazi. Finean, gaur zaintzaile
garen moduan, bihar zainduak izango gara eta!
e. Honen guztiaren atzean, bi ereduen arteko talka dago: adinduek ezagutu duten bizi
modua eta gaur egungoa. Adinduek bizi izan duten jendarte ereduan, seme-alabek
zaintzen zituzten gurasoak eta aisialdirako ez zegoen tarterik. Aisialdiaren gaur
egungo egituraketa, jendarte “modernoari” dagokiona da. Beraz, bi garaien arteko
zubi-lanak sustatu eta mentalitatea eta enpatia landu behar da batzuekiko eta
besteekiko.
f.

Osasun-zentrotik betetzen duten laguntza psikologiko honi lotuta, aipatu beharra
dago, duela urte batzuk psikologia-zerbitzua zutela. Psikologoa astean behin
pasatzen zen anbulatoriotik eta lan handia egiten zuen gai honekin; bai zaintzaileekin
eta baita adinduekin ere. Baina zerbitzua bertan behera gelditu zen duela 5 urte
murrizketen ondorioz.

g. Zahartzaro aktiboari dagokionez erizainak eta osasun zerbitzuek kezka bat dute: hau
da, ondo sentitzeko, eta aldi berean Urnietari zerbait aportatzeko, norberarentzat
eta besteentzat zerbait egiteko aukera izatea inportantea dela ikusten dute. Baina
berriz ere, kezka honi nola erantzun behar zaion ondo hausnartu behar dela argi dute
eta honako galdera botatzen dio bere golkora “jendea aktibatzeko salto hori nola
egiten da?” [Erizaina].

b. Adineko pertsonen begiradatik
Udal- langileen ikuspuntua jakindakoan, adinekoengana jo dugu bizi-etapa hori nola bizi duten
jakiteko. Baina adinduaz hitz egiten dugunean, talde anitz batez ari gara; hau da, adineko
pertsona bakoitzak errealitate bat dauka, bakoitzak behar batzuk dauzka, desio batzuk,
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egunerokotasun bat... Beraz, adinekoen errealitate ezberdinak ezagutzeko, aldez aurretik
definitutako ezaugarri batzuen arabera aukeratu dira pertsonak. Pertsonak aukeratzeko
garaian kontuan izan ditugu:
Adin ezberdinak
Sexu ezberdinetakoak
Herri-gunekoak eta landa-gunekoak
Menpekotasun-maila ezberdinak (autonomia-maila ezberdinak)
Zaintza-behar ezberdinak
Atzerritarrak eta bertakoak
Gizarte Zerbitzuekin harremana dutenak eta ez dutenak
Bizitza soziala dutenak eta ez dutenak
Zaintzaileak direnak eta ez direnak
Pertsona elkarrizketatuak Talde Teknikoaren ekarpen eta adostasunarekin aukeratu dira.
Horretaz gain, adinduei hurbiltzeak bi helburu bete ditu: alde batetik, Urnietar adinduen
errealitatea haien ahotsetatik ezagutzea, proiektuak dituen hainbat galderak hobeto ulertzeko
eta bestetik parte hartze dinamiketarako informazioa esanguratsua, erreala, gertukoa jasotzea.
Hurrengo lerroetan pertsona bakoitzarekin izandako elkarrizketaren laburpena jaso da, bertan
esanguratsuak izan daitezken gaiak eta kontestuak jasoz. Hain zuzen ere, haien ahotsetatik
nola bizi diren, ze erronkak dituzten eta beraien erabakien zergatiak ulertzeko.
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Miren herriko bizitza sozialean oso aktiba den pertsona da, berez zahartzaro aktiboaren ikurra
izan daiteken pertsona horietako bat da. Eguna mila gauza egiten pasatzen du, horien artean
kirola ere. Astean 3 aldiz egiten du gimnasia kiroldegian eta horretaz gain paseoak ematera ere
ateratzen da, batzuetan lagunduta eta besteetan bakarrik. Bere ustez bera bezalako adindu
gutxi daude Urnietan, gehiengoak “uzten” direla dio. Berak adinduak etxetik gero eta gutxiago
ateratzen direla ikusten du, eta hauek beste gauza bat egitea baino nahiago dute telebistaren
aurrean orduak pasa. Bere hipotesiaren arabera aktibitate-ezak gizentzea dakar eta ondorioz
gero eta gutxiago mugitzea nahi izatea, hau da, hausteko zaila den zirkulu bizioso bat sortzen
da.

3

Legea eta pertsonen anonimotasuna babesteko proiektuan zehar ez dira herritarren benetazko izenak
erabiliko.
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“ez dute gauzak egin nahi eta telebistaren aurrean pasatzen dute denbora janarian pentsatzen,
gizentzen dira eta gero eta gutxiago mugitzen dira. Ni prest nago horiek etxetik ateratzeko,
baina jendeak ez du nahi, nahiago dute hitz egin eserita ezer egin gabe”. [Miren]
Astean behin Denda Berrira kartetara jolastera joaten da. Horretaz gain, astean zehar beste 3
pertsonekin lagunduta mezara joaten da, hau da meza kuadrila duela esan dezakegu, eta
tarteka koroko etsaiotara doa.
Miren nahiz eta 80 urte izan osasunez oso ondo dago, pertsona autonomoa da eta bera bere
buruaz arduratzeko arazorik ez du. Baina beste emakume adindu asko bezala bera beste
pertsona batzuetaz arduratzen da, hau da, zaintzailea da. Lan hau gustuz hartzen du, bere
hitzetan “jendea laguntzea gustatzen zaio” eta beti prest dago norbaiti laguntzeko. Momentu
honetan ez du boluntario lanik egiten, baina urte asko eman ditu boluntario bezala elizarekin
jendea egoitzan eta etxeetan bisitatzen. Mirenek momentu honetaz, batez ere, gaixo dagoen
lagun bat zaintzen du.
Bere laguna, Luis, mugitzeko arazoak ditu eta oso motel ibiltzen da, horregatik, egunero
bueltaxka bat ematera bakarrik ateratzen da parketik. Horretaz gain, Luisek etxean pilotatxo
batekin kirola egiten du. Baina, Luisek ez du inolako kirol antolatu batean parte hartzen,
berarentzako egokia den kirolik ez dagoelako, aldiz kiroldegian Luisentzako egokitutako talde
kirola egongo balitz Luis animatuko zen. Luisen sarea Mirenen sarearekin konparatuz txikiagoa
da, ziur aski mugitzeko dituen arazoen ondorioz. Bestaldetik, Mirenen sare familiarra
zabalagoa eta gertuagoa da (3 seme alaba eta ilobak ditu), aldiz Luisena oso txikia da eta
urrunekoagoa, ezkongabea baita. Horretaz gain, azpimarratu behar dugu Mirenen sarea bere
familia baino haratago doala, hau da, izugarrizko gaitasun du errekurtsoei dagokionez, bere
beharrak, arazoak, gogoak asetzeko. Zalantzarik gabe, pertsona oso aktiba izateak errekurtso
eta sare zabala izatea ahalbidetzen dio, horrela bere behar guztiak nahi duen momentuan eta
nahi duen moduan asetuz.
Badirudi, Miren adindu aktiboa dela berezkoa duelako edo horrela uste du berak. Bere ustez
beti oso pertsona aktiba izan da eta logikoa denez osasunak trabak jartzen ez dion bitartean
horrela jarraituko du, edo behintzat hori dio berak!
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3. PERF
5. PERF

Fatima eta Miguel Urnietara gaztak zirenean heldu ziren, atzerriko herri batean jaio ziren. Hala
ere, gaur egun Urnieta beraien herria sentitzen dute eta haien herrira doazenean beti faltan
sumatzen dute Urnieta. Bikote hau Fatimaren amarekin eta beste familia batekin bizi dira etxe
berdinean egoera ekonomikoa bultzatuta.
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EZ

Fatima eta Miguel oso bizitza sozial txikia dute Urnietan, batez ere Fatimak. Esan bezala, bikote
honekin Fatimaren ama bizi da ere, eta honek, Felipa, Alzheimerra du. Felipa guztiz menpekoa
da, momentu honetan ez da mugitzen ezta ez du hitz egiten. Ama gaixotu zenean Fatimak lana
utzi zuen eta menpekotasun soldata kobratzen hasi zen. Beraz, momentu honetan Feliparen
zaintzaile bakarrak Fatima eta Miguel dira. Honek zer suposatzen du? Feliparekin beti norbait
egon behar duela, beraz kalera ateratzeko orduan inoiz ez dira Fatima eta Miguel elkarrekin
ateratzen.
Menpekotasun handiko pertsona baten zaintzak lan handia eskatzen du, batez ere, Fatima eta
Miguelen kasuan, familia eta harreman sare txikia dutenak. Bikote honek ez du eguneko
zentroren erabilerarik egiten, eta Felipa egoitzan sartzea pentsaezina da. Fatimak ez ditu
zerbitzu hauek erabili nahi bere ama ondo zegoenean horrelako lekuetara ez eramateko
eskatu ziolako, beraz, bere amaren gogoa bete behar duela sentitzen du.
Nahiz eta bikotea arduratu Feliparen zaintzaz batez ere Fatima da Felipa zaintzen duena. Beraz,
Miguelek denbora libre gehiago du, normalean. Miguel normalean egunean pare bat alditan
joaten da bakarrik buelta bat ematera. Berak ondo azaltzen duen bezala, nahiz eta bakarrik
atera ibiltzera ez dago bakarrik, ze non nahi ezagunekin topatzen da eta tarte bat hartzen du
haiekin egoteko. Horretaz gain, bera da normalean errekaduak egitera joaten dena, beraz,
berriz ere Miguelek, Fatimarekin konparatuz, aukera gehiago ditu jendearekin interaktuatzeko.
Hala ere, ez da gune antolatuetara joaten, nahiz eta Denda Berri ezagutu ez da hurbiltzen.
Lourdesek berriz, ez da asko ateratzen, hala ere, bere ama zaindu beharko ez balu gehiago
ibiliko zen herritik. Bere amaren egoera dela eta harreman handia du osasun zerbitzuekin, eta
oso ondo baloratzen ditu. Bere iritziz Felipak behar duen guztia Urnietan topatzen du, bai
osasun zerbitzuari dagokionez baita bere zaintzarako tramankuluak. Esan bezala Lourdesek
ordu asko pasatzen ditu etxean, ondorioz ordu asko pasatzen ditu ere telebistaren aurrean.
Etxeari dagokionez, aipatu behar da ez dagoela egokitua beraien beharretara. Hau da, komuna
txikiegia da Feliparen aulkirako, beraz, dutxatu behar duten bakoitzean egongelan toila batzuk
bota behar dituzte lurrera eta dutxako aulkia jarrita hantxe dutxatzen dute Felipa. Aulki hau
eta Feliparen ohea gizarte zerbitzuetatik lortu dute, erabiltzeari uzten diotenean berriz itzuli
beharko dute. Feliparen egoera dela medio bikote honen harremana gizarte zerbitzuekin oso
handia da.
Fatima eta Migueli Urnietako adinduak oso aktiboak direla iruditzen zaie, baina aldiz haiek
euren egoeraren ondorioz ezin dutela aktibitateetan parte hartu argudiatzen dute.
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EZ

Carmen, baserrian bizi da bere seme batekin. Hanka moztu ziotenetik, duela urte eta erdi,
gurpil aulki batean dabil. Gurpil aulkian gelditu zenetik ez da etxetik ateratzen. Egia da ezingo
zela bakarrik jaitsi edo igo baserritik, honek aldapa malkartsua duelako. Beraz, bertatik
mugitzeko beti norbaiten laguntza beharko luke. Bere seme alabak beti prest daude bera
jaisteko edo igotzeko, baina Carmenek ez du nahi ez duelako “jendearen galderei erantzun
nahi”.
Baserrira, egunean birritan etxez etxeko zerbitzuko pertsona bat joaten zaio, goizean goiz
ohetik altxatzeko eta dutxarako, gero arratsaldean beste bat joaten da ere laguntzera. Etxea
duela denbora bat egokitu zuten, batez ere komuna, gurpil aulkia duenetik etxea egokitu behar
izan zuten eta. Bestalde, arratsaldero ere seme bat joaten zaio bisitan eta errekaduak egiten
dizkio. Bazkaria aldiz alaba batek egiten dio eta asteburuetan etxez etxeko langileak ez
doazenez, seme alaba bat arduratzen da. Beraz, Carmenen sare familiarrak bere behar guztiak
asetzen dituela argi dago, eta haiek ase ezin duena etxez etxeko langileak egiten du.
Carmen ez denez etxetik ateratzen dena etxera eramaten diote, hau da, osasun behar bat
baldin badu erizaina joaten zaio etxera, behar espiritualak betetzeko apaiza joaten zaio bisitan,
eta horrela guztiarekin. Carmenen ustez ez du etxetik ateratzeko premia, aire pixka bat hartu
nahi badu etxeko atarira ateratzen da.
Bere egunerokotasunean telebista, irratia eta telefonoa teknologia oso inportanteak dira.
Berez, telefonoa, bere semeak dioen bezala, munduarekin konektatuta egoteko balio dio. Eta
telebista eta irratia entretenituta egoteko erabiltzen du. Momentu honetan Carmenek ez du
beste ezer behar.
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Pedro alargun gelditu zen duela urte batzuk eta bere gaur egungo harreman sarea bere seme
alabei mugatzen da. Biak Urnietan bizi dira eta asko egoten da haiekin, semearen kasuan
astean zehar batez ere egoten da harekin. Normalean, semea laguntzen du 2 urteko semearen
bila eskolara eta tarteka elkarrekin bazkaltzen dute. Aldiz asteburuak alabarekin pasatzen ditu.
Pedrori duela 11 urte tronbosi bat eman zion eta ondorioz esku bat eta hanka bat mugitzeko
arazoak ditu, hala ere, oso autonomoa da eta bakarrik bizitzeko moldatzen da. Egunero etxez
etxeko langile bat joaten zaio etxera etxeko lanetan laguntzeko. Zerbitzu hau aspaldidanik du,
bere emaztea gaixotu zenean hasi eta gaur arte luzatu da. Zerbitzu hau oso ondo baloratzen
du, bere bizi kalitatea bermatzen duelako eta berak egin ezin dituen gauza batzuk egiten
dizkiotelako.
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EZ

Eguna telebista ikusten eta irakurtzen batez ere pasatzen du. Horretaz gain, egunero ordu eta
erdi bakarrik paseatzen du, normalean goizean tarte bat eta arratsaldean beste tartetxo bat.
Bakarrik ibiltzera joaten da bere erritmoa oso motela delako, eta ez du nahi inor baldintzatzea
ezta inork bera baldintzatzea ere. Pedro lasaiago sentitzen da bakarrik baldin badoa ibiltzera.
Paseatzen duen bitartean jendearekin topatzen da eta momentu horiek aprobetxatzen ditu
ezagunekin interaktuatzeko. Horretaz gain paseatzen ari den bitartean ere pote pare bat
hartzen du, ezagunak dituen tabernetan. Lehen kiroldegira joaten zen, baina orain nahiago du
kalean paseatzea. Pedrok ezagutzen ditu osasun bideak, horren berri izan zuen, baina lehen
azaldu dugunagatik ez du parte hartu.
Momentu honetan, Pedro, ez du ezertan parte hartzen, ez dago oso momentu onean, duela 3
urte gaitz grabe bat diagnostikatu zioten eta horretaz gain bere muga fisikoek traba egiten
diote, ez zaio iruditzen momentu honetan zahartze aktibo baten bidean dagoenik, hala ere, ez
du deskartatzen bere interesekoak diren ekintzetan aktiboki parte hartzea, hala nola auzolana.

a. Ondorioz
Elkarrizketatu ditugun pertsonak ezaugarri ezberdinetakoak izan dira: pertsona autonomoak,
menpekoak, aktiboak, pasiboak, herriko ekintza askotan parte hartzen dutenak, etxetik
ateratzen ez direnak, beste pertsona bat halabeharrez zaintzen dutenak, boluntarioko beste
pertsona bat zaintzen dutenak, urnietarrak, atzerrikoak, osasuntsu daudenak, osasun-arazoak
dituztenak, seme-alabak dituztenak, familia txikiagokoak… Bakoitzak bere esperientziatik hitz
egin du, eta guztion artean, Urnietako adinekoen errealitatea pixka bat gehiago ezagutu dugu.
Hauek beraien egunerokotasunaz eta bizitzaz hausnartu dute eta aldiz udal teknikariek gauza
bera egin dute haien arloarekin, beti adinduak ardatz hartuta.
Hau dela eta, nabarmen geratu da, zahartzaro garaian, aktibotasunak duen garrantzia.
Aktibotasunak baina, zentzu asko ditu. Bakoitzak bere erara ulertzen du; batzuk osasunarekin
lotzen dute, besteek ekintzak egitearekin, badira inaktibitatea osasun-arazoak ekartzen dituela
esaten duena, baita boluntarioki egiten diren lanekin lotzen dutenak ere. Baina guztiek egiten
diote erreferentzia aktibotasunari bizitzaren, etapa honetan, bizi-kalitatea hobetzeko
elementu garrantzitsuez galdetzen zaienean.
Gainera, aktiboak diren pertsonak, laguntza-sarea handiak izaten dituzte, familiaren tamaina
kontuan izan gabe. Aktibotasunak lagunak, erreferentziazko pertsonak, baliabideen
informazioa… izatea ahalbidetzen du, baita entretenituta egotea, mugitzea eta errekurtsoak
izatea ere. Beraz, era kolektiboan egon edo bakarka, osasuntsu egon ala ez, mugitzeko arazoak
izan ala ez, aktibotasuna da adineko pertsona baten bizi-kalitatea markatzen duen ezaugarri
nagusienetakoa.
Aktibotasuna sustatzeko, Urnietan badira hainbat eta hainbat ekimen. Denda Berrik gauza asko
egiten ditu adinekoen dinamizazioa sustatzeko. Gizarte Zerbitzuetatik ere begirune
bereziarekin artatzen dira adinekoak, elizak ere baditu bere ekintzak… Baina %100ean
mugikortasuna ez dutenek aktibitatea sustatzeko ekintzak falta direla sumatzen dute;
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esaterako, egokitutako kirola, egokitutako txangoak/ibilaldiak, auzolana eta parte-hartzea
esparru ezberdinetan…
Horretarako guztirako, oso garrantzitsua da norbanakoak sare sendoa izatea. Ez bakarrik
zaintza-lanetarako, baizik eta aktibitate, egitasmo eta egiten diren hainbat eta hainbat
gauzetan parte hartzera animatzeko ere. Finean, elkarrizketatuek bizitzaren etapa honi
aldaketak egozten dizkiote eta aldaketa horretan jende asko “uzten” dela identifikatu dute,
konplexuak konplexu, aurreiritziak aurreiritzi. Beraz, etapa aldaketarako egokitutako ekintzak
behar direla azpimarratu dute.
Hala nola, adinekoek bere inguruan badute beste errealitate berezi bat: zaintzailearena.
Zaintzaile-mota asko dago: boluntarioki lan hori egiten duena, lan horiek egitea halabeharrez
tokatu zaiona, zaintzaile profesionala… Bakoitzak era ezberdinean hartzen du lan hori egitea,
baina guztiek dituzte puntu komunak. Edozein zaintzailek behar du berarentzako denbora
hartu, aisialdia eduki, deskonektatzeko aukera izan, zaintza- lanak egiterako garaian orientazio
nahiz laguntza bat izan… Eta horretarako hainbat eta hainbat gauza daude, baina askotan ez
dira ezagutzen edo aurreiritzi asko dituzte eta zaintza-lanek zaintzailearen bizitza jaten
bukatzen dute. Adibidez, bada beste adineko pertsonak laguntzeko prest dagoen adinekorik.
Elizak ere badu etxeetara nahiz egoitzara bisitan joateko egitasmo bat martxan. Etxez etxeko
zerbitzuak oso balorazio ona dauka adinekoen artean. Erizaina, apaiza… etxeetara joan izaten
dira mugikortasun-arazoak dituzten pertsonak bisitatzera. Etxea egokitua izateak ere
menpekoa den adineko nahiz zaintzailearentzako egoera errazten du.
Azken batean, elkarrizketatu diren pertsonen artean, badira bereziki sortu diren bi kezka. Alde
batetik, nola egin daiteke etxetik ateratzen ez diren pertsonak aktibatu nahiz laguntza-eskaini
ahal izateko. Eta bestalde, adinekoen bizitzan hain garrantzitsua den zaintzaileek figura hori
nola zaindu daiteke, horien egoera erra eta atseginagoa izan dadin.
Lehen urrats honen bitartez, errealitate ezberdinen uztarketa egin dugu adinekoen egoera
hobeto ulertzeko asmoz. Eta bide batez, ariketa honek parte-hartzerako urratserako oinarria
jartzen du: kezkak, zergatiak, erronkak, hobekuntzak… identifikatuz hurrengo pausuak
sendoagoak bihurtuz.
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3. GUZTIOK BATERA, ETORKIZUNA ERAIKIZ

Aurreko atalak Urnietako errealitatean kokatzeko balio izan digu; baina kontuan izanda
herritarren beharrak mota eta maila guztietakoak izan zitezkeela, ikuspuntu eta bizipen
gehiago jaso nahi izan ditugu. Eta errealitatearen lehen argazkitik abiatuta, hurrengo urratsa
eman dugu: parte-hartzerako tailerrak.
Guztira 3 tailer antolatu dira:
1.TAILERRA: nahi duen ororentzat irekia
izan bada ere, bereziki deialdia adinekoei
zuzendu zaie.

Urriak 23
18:00etan

2.TAILERRA: nahi duen ororentzat irekia
izanda ere, bereziki deialdia adinekoen
inguruan dauden pertsonei zuzendu zaie.

Urriak 30

3.TAILERRA: guztiok batera hausnarketa
egin eta etorkizuneko ildoak finkatzeko
espazioa izan da eta deialdi irekia egon da.

Azaroak 20

Lekaio,
Kultur
Etxean

Lehen bi tailerrak, Errealitatea osatzeko (ondorengo a. atala) helburua izanik bideratu dira.
Hirugarren tailerra aldiz, desberdina izan da, eta eraikuntza kolektiboa helburu izanik,
Etorkizuna irudikatzen (b. atala) aritu gara.

a. Errealitatea osatzen
Horra hor lehen bi tailerretako datu eta emaitzak.

1. Tailerra
Lehen esan bezala, 1. tailerrera adineko pertsonak gonbidatu dira protagonista gisa.
Horretarako, herri guztiko 60tik gorako pertsonei gutun bat bidali zaie Udalaren izenean.
Gainera, gertuko udal-zerbitzuetatik zein Denda Berritik, zuzeneko gonbitea luzatu zaie
herritarrei. Eta horrela, perfil ezberdineko adineko pertsonak tailerrera animatu ditugu.

Parte-hartzaileak

60 lagun

Emakumeak
Gizonak

47
13
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HELBURUA: Egindako elkarrizketa eta jasotako informazioaren bidez, errealitatearen lehen
irudia eduki ahal izan dugu. Hori dela eta, gure helburua adinekoen errealitatea irudikatzen
jarraitzeko dugun informazioa osatzea izan da. Horrela bada, adineko pertsona ezberdinen
errealitate anitzak (kezkak, beharrak, nahiak…) hobeto ezagutzeko aukera izan dugu.
SAIOA: lantaldetan jarrita, lantalde bakoitzak kasu konkretu bat landu du; adinekoen egoera
zehatz bat. Baina, kasu guztietan, azalpenak zeharkako gai ezberdinez osatuta egon dira:
adinekoaren osasun egoera, sentipenak, familia, sarea, egunerokotasuna eramateko
ahalmena, sozializazioa, kirola/aisia eta beharrak. Gainera, talde bakoitzean, sakoneko
hausnarketa egin da eta osasuntsu bizitzea zer den nahiz zahartzaro aktiboaz zer ulertzen
dugun landu dugu.

Ondoren, talde handian, taldetxotan landutakoa azaldu da eta guztion artean ondorio batzuk
atera dira, etorkizunera begira kontuan izateko eta egungo egoera hobetze aldera.
Horra hor ateratako ondorioen laburpena:
Orokorrean, jendarteak ez du zahartzaroa
etapa positibo baten moduan hautematen.
Gainera, 60 urtetik gorako pertsonek, orokorrean,
gazteagoak diren pertsonak laguntzen dituzte
(seme-alabak, bilobak, ilobak); baina gazteagoek
ez dituzte 60 urtetik gorako pertsonak laguntzen
behar bezainbeste. Jendartean solidaritatea eta
elkar laguntza landu behar da bizitzaren etapa
ezberdinetan dauden pertsonen artean; etapa bakoitzean behar ezberdinak ditugulako
eta laguntza-mota ezberdinak behar ditugulako.
Urteetan gora egin ahala, pertsonek
bizitzaren etapa berri horretan sartzen ikasi
behar dugu. Etapa berri honek erritmo aldaketa
eta errealitate ezberdina izatea suposatzen du;
eta horretarako hausnarketa-prozesua igaro
behar da.
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Bereziki, adinekoak etxetik atera daitezen eragin behar dugu guztiok (bai Udala eta
bai eragileak) eta motibatzeko ekimenak sustatu: alde batetik, beraiek motibatzen
dituzten aktibitateak antolatu eta, bestalde, adinekoei zer motibatzen dien bilatzen
lagundu (inplikatu behar dira).
Adinduei
zuzendutako
aktibitateen
inguruan, hainbat hobekuntza eta proposamen
planteatu dira:
Gimnasia aparatuak parkeetan (kirola dohainik egiteko aukera izateaz
gain, sozializaziorako gunea izan daiteke);
Egungo ikastaro “modernoak”, baina adinekoei egokitutakoak (teknologia
berriak, facebook, internet, mugikor bidezko argazkilaritza, sukaldaritza,
egokitutako kirola…);
Aisialdirako ekintzak (erakustaldi erotikoak, musika, dantzaldiak,
belaunaldi ezberdinetako pertsonen arteko esperientzia trukaketa…)
Adinekoen egunerokotasuna errazten duten pertsona- nahiz zaintza-sarea izan da ere
aztergaietako bat eta sareen garrantzia azpimarratu da adineko pertsona horren
ongizatea bermatzeko. Hori dela eta,
sareak zabalak izan behar dutela
azpimarratu da, familia eta Gizarte
Zerbitzuetako laguntzatik haratago,
sare horiek zabaldu eta indartzeko
hainbat ideia azaldu dira:
Urnietako adinekoak elkar ezagutu dezaten ekintzak antolatu beharko
lirateke, ondorioz, euren arteko sarea sortu eta laguntasuna, afizioak,
eguneroko beharrak… konpartitzeko.
Gainera, Urnietan laguntzeko prest dauden pertsonen sarea identifikatu
eta sortu beharko litzateke.
Bizilagunak ere laguntza-eragile garrantzitsuak dira, batez ere,
gertutasunagatik. Eta Aspaldian bizilagunen arteko erlazioa ematen bazen
ere, gaur egun, hori galdu xamarra dago. Beraz, hori berreskuratu beharra
dago.
Belaunaldi ezberdinetako pertsonak nahastu eta harremana sortu beharra
dago;
finean,
bizitzaren
etapa
ezberdinetan, zainduak eta zaintzaileak
izatera tokatzen baitzaigu. Hori lantzeko,
ikastetxeen bidez egiteko ideia azaldu da.
Ikastetxe eta Udalaren bidez, 14-15
urteko gazteak adinekoak lagun ditzakete
(adinekoak erosketak egitera lagunduz,
medikura joaten lagunduz, Denda Berrira
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iristen lagunduz…) eta ordainetan beka, diru-laguntza edo horrelakorik
lortu.
Zahartzaro aktiboa sustatzeko, ezinbestekoa izan da adinekoak nondik mugitzen
diren aztertzea: zeintzuk dira beraien ibilbideak eta erlazio-guneak. Horrela bada,
adineko pertsonak, batez ere, mezan, komertziotan, auzoan, paseoan, medikuan…
erlazionatzen direla hauteman da. Baina esan beharra dago, Urnietako orografiak asko
baldintzatzen duela pertsona askoren egunerokotasuna eta sozializazioa. Finean, Urnieta
oso aldapatsua da eta urbanistikoki hobekuntzak egin beharreko lirateke (igogailuak,
eskailera mekanikoak…) pertsona horien irisgarritasuna erraztu eta aktibotasuna
sustatzeko. Gogoan izan
behar dugu ere, sarritan, etxe
barruko oztopoak direla
adinekoek
dituzten
zailtasunak;
beraz,
etxe
barruko hobekuntzei ere
erreparatu behar diegu.

Eguneko zentroa badago herrian, nahiko berri da, baina ez da gehiegi ezagutzen eta
aldez aurretiko aurreiritziak direla eta, jendeak ez du pertzepzio onik. Horrela bada,
saioan, eguneko zentroa baino egokitutako apartamentu txikiak egitea proposatu da
tailerrean.
Aurretiko horiek guztiak ondorio nagusienak izanda, beste proposamen batzuk ere
jaso dira:
Etxetik ateratzen diren ez diren pertsonengana iritsi behar da: zer falta
zaie, zergatik ez dira ateratzen… Gehiegi muturra sartu gabe, baina
beraien errealitatea entzun behar da horiei ere erantzuna eman ahal
izateko.
Adinekoen inguruan zerbait egin, eraiki edo erabaki aurretik, adineko
pertsonekin konpartitu eta eztabaidatu behar da asmoa; adibidez, egoitza
baten diseinurako, e.a. Udala eta adinekoen arteko komunikazioa
bermatu behar da.
Estalitako igerilekua behar
da herrian, igeriketak
eskaintzen dituen onura
guztiez baliatzeko.
Tele alarmako sistema
gehiago erabiltzea sustatu
behar da.
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SAIOAREN EBALUAZIOA: Saioaren amaieran, partaide bakoitzari galdera bakoitza erantzuteko
eskatu diogu, “x” jarriz ezkerretik eskubira, beraien sentsazioa hobekien adierazten dien
lekuan. Ezkerreko aurpegitxoa balorazioa okerrena da, eta eskubiko aurpegitxoa, balorazio
hoberena.

xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
x

xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x

x
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xxxxxxxxx

x

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

x

xxxxx

xxxxxxxxx

Zer iruditu zaizu?

x

Gustura egon zara?

x

Zer iruditu zaizu egondako
parte-hartzea?
Zure parte-hartzearekin
gustura geratu zara?
Zerbait esan nahi diguzu?

2. Tailerra
Bestalde, bigarren tailer batean, adineko pertsonen egunerokotasunarekin zerikusia duten
udalerriko eragileak gonbidatu dira bereziki (senideak, zaintzaileak -profesionalak eta ez
profesionalak-, medikuak, udal-azpiegituretako ordezkariak –Denda Berri, Eguneko Zentroa,
liburutegia, kultur etxea …, udaleko ordezkariak -gizarte-langilea, teknikariak, politikariak …),
baina tailerra gaian interesatuta dagoen ororentzako ere irekia egon da.

Parte-hartzaileak

22 lagun

Emakumeak
Gizonak

18
4

HELBURUA: bigarren tailerraren helburua informazioa osatu eta lan-ildoak identifikatzen
jarraitzea izan da, baina egindako elkarrizketak, jasotako informazioa eta lehen tailerrean
azaldutakoa oinarritzat hartuta. Hori guztia, adinekoen inguruan dauden pertsonen errealitate
anitzari (kezkak, beharrak, nahiak…) berariazko atentzioa ipiniz.
SAIOA: lantaldetan jarrita, lantalde bakoitzak kasu konkretu bat landu du; adineko pertsonen
zaintza-egoera zehatz bat. Baina, kasu guztietan, azalpenak zeharkako gai ezberdinez osatuta
egon dira: zaintza ze behar asetzeko eskaintzen da, zer sentitzen dute zaintzaileek, zaintzaileen
ustez zer da osasuntsu bizitzea, zer da zahartzaro aktiboa eta adinekoen zein adinekoen
inguruan dauden pertsonen egunerokotasuna hobetzeko zer egin daitekeen.

32

Ondoren, taldeetan landutakoa talde handian konpartitu dugu eta guztion arteko ondorio
batzuk atera dira. Eta horra hor ateratako ondorioen laburpena:
Horra hor ateratako ondorioen laburpena:

Zahartzaroa gai tabu gisa tratatzen da, baina bizitzako aspektu naturala da eta
horretaz hitz egin behar da txikitatik. Finean, geure bizitza-proiektuaren jabe izan behar
dugu eta etorkizunera begira ze bizimodu-mota izan nahi dugun pentsatu behar dugu,
garaia heldutakoan desiratutako bizimodua izateko. Beraz, hezkuntza-eredua aldatu
behar da, bizitzako elementu eta etapa naturalez hitz egin eta pertsonei bizitzan
momentu ezberdinak daudela irakatsi. Hala beharrez, txikitxoekin lantzeaz gain,
gurasoekin ere landu behar den gauza da.
Adineko pertsonek ere landu behar duten aspektu bat da: urteak pasa ahala, gure
zentzuak, bizkortasuna, erreflejuak… aldatuz doaz
eta bizi-erritmo ezberdin batean sartuko gara.
Ordurako, nolako bizimodua izan nahiko genuke
pentsatu behar dugu eta, kasuan kasurako, badira
hainbat
dokumentu-mota
hori
guztia
erregistratzeko: azken boluntateen dokumentua,
bizitza-testamendua…
Egungo
60
urteko
pertsonen
egoitzenganako pertzepzioa negatiboa da;
etorkizunera begira onartu beharreko zerbait
bezala hartzen dute, egin nahiko luketen zerbait
beharrean. Gainera, aurreiritzi oso finkatuak
dituzte horien inguruan (agureak bakarrik daude,
ez dute ezer egiten, e.a.) eta, horrelako lekuan
egoteak diru asko balio izanagatik, seguritate-eza
eta ezinegona eragiten die. Horretan asko
33

lagunduko luke familiaren babesak eta familiakoen laguntzak; finean, adinekoen
sentsazioa familiakoen inplikazioa ez dela nahikoa baita.
Egoitza eta eguneko zentroarekiko adinekoek
adierazten
duten
mesfidantza
eta
gaitzespenaren aurrean, tailerrean ideia bat
atera da horien ordezko irtenbide gisa:
espezializatutako etxe-komunitatea eraikitzea,
egokitutako eraikinekin, autonomoa izango
zena… Baina Andoianen horrelako esperientzia
egonda, ez zela aurrera atera komentatu dute.

Adineko pertsonen inguruan dauden pertsona zein zaintzaileei dagokienez,
zaintza-lanak aurretik bizitzan izandako esperientziaren bidez eramaten dira aurrera.
Pertsona batzuk kurtsoren bat jaso dute, baina orokorrean ez da formatutako jendea.
Gainera, denbora asko eskaini behar diote zaintzari eta ardura askoko lana da.

Nola sentitzen dira zaintzaileak?
Estresatuta, ardura askorekin, errudun sentsazioarekin (gaizki zaintzen ote
ari den), saturatuta…
Asebeteta, pozik…

Zergatik sentitzen dira horrela zaintzalanetan ari direnak?
Larrituta daudelako, karga baten
moduan bizi dutelako zaintza,
nekatuta daudelako, gaindituta
daudelako…
Gainera zaindu beharreko pertsona etxean bizi bada, elkarbizitzak asko
higatzen du bi pertsonen arteko erlazioa.

Zer behar dute adinekoen inguruan dauden pertsona zaintzaileek hobeto
sentitzeko?
Orientazioa behar izaten dute, askotan galduta, ezagutza-faltarekin, ez
dakitela zer egin… aurkitzen direlako.
Zaintzarako baliabideak ezagutzea eta horien erreferentziak izatea
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Zaintzaileek egoera berrietara egokitzeko ahalmena izan behar dute,
finean, zaindua izatetik zaintzaile izatera pasatzen baitira. Eta aldaketa
horrek askotan gaixotasuna dakar.
Zaindutakoaren errekonozimendua izatea.
Jendarteak orokorrean ez dio adinekoen kolektiboari erreparo egiten. Eta
eraginez, familia ez dira bezainbeste inplikatzen. Zaindutako pertsonaren
inguruko pertsona-sarearengatik lagunduta sentitzea behar du
zaintzaileak.
Erabaki bat hartzeko garaian, bakarrik ez sentitzea, zama kentzea edo
ardura murriztea.
Badira gaixotasun konkretuetan espezializatutako elkarteak eta ez ditugu
ezagutzen. Horiek asko lagun zezaketen familia adinekoaren zaintzan.
Egoera berean dauden beste zaintzaileekin sentsazioak konpartitzea.
Zaintzaileek formazioa jaso beharko lukete eta motibazioa nola landu
ikasi. Baina benetan behar dutena deskantsua eta deskonektatzea.

Dena den, oso desberdina da familiako norbait zaintzea edo zaintzaile
profesionala izatea. Askotan, familiakoa izanagatik “derrigor” onartu beharreko
zerbaiten gisara hartze da zaintza eta jada zaintza-lanak okerretik hasten dira. Zaintzaile
profesionalek beste estatusa daukate eta adinekoek tratu desatseginagoa eskaintzen
diete hauei. Zaintzaile profesional nahiz ez profesionalen artean sarea sortu behar dela
ikusten da; esperientziak konpartitzeaz gain, elkar lagundu dezaketelako.

SAIOAREN EBALUAZIOA: Saioaren amaieran, partaide bakoitzari galdera bakoitza erantzuteko
eskatu diogu, “x” jarriz ezkerretik eskubira, beraien sentsazioa hobekien adierazten dien
lekuan. Ezkerreko aurpegitxoa balorazioa okerrena da, eta eskubiko aurpegitxoa, balorazio
hoberena.
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Zer iruditu zaizu?
Gustura egon zara?
Zer iruditu zaizu egondako
parte-hartzea?
Zure parte-hartzearekin
gustura geratu zara?
Zerbait esan nahi diguzu?
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3. Tailerra
b. Etorkizuna irudikatzen
Lehen bi tailerretan, Urnietan adinekoen eta adinekoen inguruan dauden pertsonen egoera
zein den irudikatzea lortu dugu, batzuekin eta besteekin bereziki landutako jardunaldien bidez.
Eta hobetzeko lan-ildoez gain, etorkizunera begira landu beharreko proposamen batzuk ere
jaso ditugu lanketa horietan. 3.tailerrean beraz, guztiok elkarrekin lan egin dugu, eta ateratako
proposamenetatik abiatuta, adineko pertsonen eta zaintzaileen bizi-kalitatea hobetzeko lanildoak zehazten izan gara.
Tailerra irekia izan da eta elkarrizketetan eta tailerretan parte hartu dutenak nahiz gaiarekin
sentsibilizatuta dagoen beste edozein pertsonak parte hartu ahal izan du. Horregatik, deialdi
irekia egin da, prentsara oharra bidaliz, postontzietan iragarriz, eta Udalera zein Denda Berrira
gerturatu den edonor zuzenean informatuz.
Parte-hartzaileak

40 lagun

Emakumeak
Gizonak

34
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HELBURUAK: prozesu honetako azken bilera izanik, honako helburuak bilatu ditugu:
Urnietako adineko pertsonen behar eta gabezien identifikazioaz abiatuta,
etorkizunerako hobetu beharrekoak lantzea.
Hobekuntzak proposamen gisa bilakatzea eta protagonisten eskutik (adinekoak,
zaintzaileak, eragileak, udal-langileak…) zer egin daitekeen jasotzea.
Udala eta adineko pertsonen zein adinekoen inguruan dauden pertsonen arteko
komunikazio eta elkarlana bermatzeko bidea topatzea.
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SAIOA: Orain arte landutako informazio guztia 7 bloke handitan banatu dugu: 1. zaintzaileak,
2. laguntza- eta zaintza-sareak, 3. laguntzarako baliabideak, 4. zahartzaro aktiboa eta aisialdia,
5. txip aldaketa eta adinekoen jendarteratzea, 6. mugikortasuna, eta 7. espazioak eta
azpiegiturak. Eta, lantaldetan jarrita, lantalde bakoitzak bloke bana landu du.
Lantaldeetan, blokeko gaiaren inguruan jasotako informazio izan dute abiapuntu, eta
etorkizunera begira, egoera nola hobetu daitekeen pentsatzen jarri dira. Hortaz,
proposamenetara jo dute.
Ondoren, taldeetan landutakoa talde handian konpartitu dugu eta guztion arteko hausnarketa
kolektiboa eragin da; era horretan, etorkizuneko lan-ildoak identifikatuz. Ondorengo lerroetan,
alde batetik, blokea eta testuingurua azaltzen da; bestetik, partaideek egindako ekarpenak.

1. ZAINTZAILEAK
Helburua: Zaintzaile bizitza osasungarria izan dadila
Testuingurua:
Bizitza guztian zehar,
pertsona guztiok beste
pertsonek
zaindu
gaitzaten
behar
du.
Menpekotasun-egoerak
bizitzako etapa guztietan
ematen dira: txikitan,
gazteetan, elbarri egon
orduko,
nagusitan,
zahartzaroan,
gaixotasunen bat dugunean (kronikoa, momentukoa…) nahiz gure burua zaintzeko gai ez
garenean. Beraz, ezin dugu menpekotasuna salbuespen nahiz ez-behar gisa hartu; baizik
eta gizakiaren parte bezala.
Urnietan, adinekoen kopurua nahikoa altua da. Eta beraz, zaintzaileen beharra,
halabeharrez, altua da ere. Eta batzuetan formazio-saioak antolatu badira ere, zaintzaile
gehienak ez dute esperientziarik eta zaintza-egoeraren aurrean galduta sentitzen dira: ez
daudelako formatuta, ez dakitelako nola ekin, zaindu duen pertsona zaindu behar
duelako edo horrelako egoera baten aurrean inoiz egon ez delako.
Gainera, menpekotasun-kasuak oso maila baxutik haste badira ere, poliki-poliki hazten
doaz. Eta ondorioz, zaintzailearen ardura ere handitzen doa. Horrek askotan, gehiegizko
ardura zaintzailearen gain geratzea eragiten du, horrek dakarren agobio, estres eta
abarrekin.
Zaintzaileak denbora asko eskaintzen dio beste pertsonen zaintzari. Beraz, zaintzailearen
zaintza bermatu beharko litzateke. Gainera, zaintzaile ez-profesionalen kasuan, egungo
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lan-baldintzek ez dituzte zaintza-lanak errazten eta bateragarri-ezinak eta zailak
bilakatzen dituzten. Beraz, zaintzaileen “bizitza osasungarriagoa” izan dadin, aukera
ezberdinak topatu behar dira.
Zaintzaileen egoera hobetzeko ekarpenak:
Zaintzaileentzako ze baliabide dauden ez direla ezagutzen hauteman da eta
horri ezinbestekoa jo denez, informazio guztia herritarrei heltzeko bideak eta
iragartzeko moduak topatu behar dira.
o PROPOSAMENA: Osasun-zentroan informazio hori egon behar du;
bertatik pasatzen baitira zaintzaile guztiak, baita zainduak ere. Beraz,
Osasun-zentrotik informatu behar da zaintzaileentzako dauden
baliabideez.
Bestalde, zaintza-lanetan aritu behar duten pertsonak prestatzeko beharra
sumatzen da.
o HAUSNARKETA: Udaletik jada antolatu dira zaintzaileei zuzendutako
ikastaroak, baita batzuetan ez da egin izen-emate minimoetara iritsi ez
direlako. Beraz, zaintzaileak parte-hartzera animatzeko bideak ikertu
behar dira.
Zaintzaileen zaintzarako bideak bilatzen, zaintza-lanetan dabiltzan pertsonen
sarea sortzea oso interesgarri ikusi da. Batez ere, zaintzaileen elkar laguntza
egoera berdinean dauden pertsonetan bilatu dezaketelako. Era horretan, sare
honen bidez, zaintzaileen atsedena bideratzeko mekanismoak bilatzea
egokiagoa izango da.
o PROPOSAMENA: Adinekoen zaintzan laguntzea prest dauden
pertsonak identifikatu eta horiekin sarea sortzea Gizarte Zerbitzuak eta
Caritas moduko elkarteen laguntzarekin.
o HAUSNARKETA: Boluntario gisa egiten diren lanengatik konpentsazio
bat egotea pentsatu daiteke. Batez ere, pertsonak boluntario-lanetan
parte-hartzera animatzeko eta horrelako lanetarako denbora gehien
dutenak langabezian dauden pertsonak direlako. Ez du zertan
konpentsazio ekonomikoa izan behar; elikagaiak nahiz bestelakoak izan
daitezke.

2. LAGUNTZA- eta ZAINTZA-SAREAK
Helburua: Adineko pertsonak lagunduko dituzten sare nahiz erlazioak sustatzea,
eguneroko beharrak nahiz behar puntualak asetzeko.
Testuingurua:
Pertsonen zaintza, bereziki adinekoena, jendartean oso gutxi landu den gaia da.
Horregatik lan hori kargatzat hartzen da. Eta gainera biztanleria helduenarekiko interes
falta sumatzen da gure jendartean.
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Baina pertsona bat ez da era isolatuan zahar egiten. Guztiak gara inguru zein komunitate
berean gauden pertsonak, zeinetan gure hurkoen beharra daukagu: inguruko
pertsonena, familiarena, bizilagunena, lagunena… eta sozializazio-sareak eraiki,
elkartrukea, elkarlaguntza… norabide ezberdinetan.
Urnietan, laguntza-/zaintza-erlazio horiek indartzeko beharra dago, norabide eta espazio
ezberdinetan:
-

-

-

Familiaren inplikazio handiago faltan botatzen da; bai zahartzaroaren lehen
momentutan zein menpekotasuna duten eta zaintza berezia behar duten
pertsonen kasuan.
Antzina, auzoa zaintzarako erreferentziazko lekua zen: batak bestea zaintzen
genuen; haurra bizilagunarekin uzten genuen bestelako gauzak egin ahal
izateko; produktuen elkartrukatzea egiten genuen… Gaur egun, hori bakarrik
momentu berezi eta puntualetan ematen da. Baina pertsona askorentzako hori
litzateke berehalako laguntza hartu/emateko espazio eraginkorrena.
Osasun-zentrotik eta Gizarte Zerbitzuetatik zaintza behar duten pertsonekin
zuzeneko kontaktua dute eta adineko zein ingurukoen entzutean eta kasuan
kasu baliabideak kudeatu eta bideratzean paper garrantzitsua betetzen dute.

Sareak sortu nahiz indartzeko ekarpenak:
Urnietako
adinekoen
arteko elkar ezagutza
sustatu
behar
da,
erlazio
horietatik
laguntza-/
zaintzasareak
sor
daitezkeelako: zaletasun
bera dutelako, kezka
berdinak
dituztelako,
gertu bizi direlako…
o PROPOSAMENA: adineko pertsonak gerturatzeko dohainik izango diren
aktibitatean antolatu, Denda Berri eta Udalaren arteko elkarlanaren
bidez. Espazio ezberdinetan antolatu: Denda berrin, Saroben, Lekaion,
Eguneko Zentroan… Eta aktibitateen aniztasuna bilatu, aktibitate bat
gustatzen ez zaionak bestelakoren bat egiteko aukera izateko:
antzerkia, koroa, kirola, irakurketa, pelikulak…
Adinekoen zaintzan boluntario izateko prest daudenen sarea sortu behar da.
Irekia izango den pertsona boluntarioen elkartea, zeinetan laguntza-mota
ezberdinak eskaintzeko prest dauden pertsonak identifikatuta egongo diren.
o PROPOSAMENA: jarduera-eremu ezberdinetan berezitutako pertsona
boluntarioen sarea izan behar du: osasuna, parte-hartzea, kirola…
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Udalak sustatutako sarea izan behar du, baina herriko elkarte, eragile
zein zentro ezberdinek bultzatu behar dute.
Auzoak aktibatu behar dira laguntza-eragile gisa. Soto bereko nahiz
gertutasuneko erlazioak sustatu behar dira auzoetan.
Generazio ezberdinen arteko erlazioak sortzeak interesen elkartrukatze
positiboa eragin lezake, bide batez, gazteriaren balore-aldaketan eraginez eta
adinekoen beharrak asetzen.
o PROPOSAMENA: Udaletik ikasleriari (herriko ikastetxe nahiz
unibertsitateko ikasleriari) bekak zein kredituak emateko aukerak
aztertu beharko lituzke, adinekoei laguntza eskaintzearen truke:
erosketak egin, jubilatuen elkartera iristen laguntzea, medikura
joatea…
Pertsona asko ez dago parte-hartzera ohitua, beste batzuk ez dira etxetik
ateratzen eta badago zeini sare sozial dinamikoa behar duen. Beraz, kontuan
izan behar da ahoz ahokoa dela transmisio eta motibaziorako kanal
eraginkorrena, batez ere, adinekoen inguruan ari garen honetan. Beraz,
herriko pertsonak berak animatu eta bultzatu behar dira, herriko beste
pertsonak parte hartzera animatzen; era honetan, isolamendua ekidinez.

3. LAGUNTZARAKO BALIABIDEAK
Helburua: Adinekoentzako existitzen diren baliabide guztiak ezagutzera ematea,
adinekoen ongizatea sustatu eta parte-hartzea bultzatzeko.
Testuingurua:
Gizarte Zerbitzuetatik lan handia egiten da baliabideen kudeaketan, eta Osasunzentroan baliabideen inguruko informazio handia ematen dute adinekoak eta
zaintzaileekin zuzeneko kontaktua dutelako. Baina lan-prozesu honetan, biztanleriak
adinekoei zuzendutako inguruko baliabideak ezta aktibitateak ezagutzen ez dituela
antzeman da.
Adibidez, badira gaixotasunen tratamenduan espezializatutako elkarteak, zeinetan
egoera berdinean dauden pertsonak batzen diren, eta pertsona askorentzat lagungarri
izan daitezkeenak, eta ez ditugu ezagutzen: Alzheimer Elkartea, Esklerosi Elkartea…

Laguntzarako baliabideak ezagutarazteko ekarpenak:
Urnietan, adinekoen atentzioa eta zaintzarako existitzen diren baliabide
guztiak ezagutzera eman behar dira, mundu guztiak jakin dezan zer dagoen
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adinekoen eta ingurukoen artatzea erosoagoa izan dadin eta guztiontzako
ongizatea bermatzeko.
o PROPOSAMENA: Udalak egiten dituen komunikazio-kanpainetan
(buzoneoak eta abar), adinekoak kontuan izan. Eta iragarki nahiz
emandako informazioan, adinekoen kolektiboa bisibilizatu.
o PROPOSAMENA: Denda Berrin, informazio-puntu bat egon behar du,
60 urtetik gorako pertsonentzat erreferentzia puntua delako. Denda
Berriko norbaitek har dezake ardura hori.

4. ZAHARTZARO AKTIBOA ETA AISIALDIA
Helburua: Adinekoen aktibazioa eta aisialdia bultzatzeko bideak pentsatzea.
Testuingurua:
Zahartzaro aktiboa ez da
modan dagoen espresioa
soilik. Egungo erronka da eta
adineko pertsonak jendarteak
uste duena baino haratago
doala esan nahi du; hau da,
jasotzen dutena baino gehiago
ematen dute, familia-esparrua
eta
familiaz
kanpoko
esparruan. Baina hau guztia
orain dela gutxi ezagutu den
gauza bat da (Imserso, 2009) eta adineko pertsonen bizitza-espiritua hobetzeko eta
jendarte-ongizaterako zahartzaro-eredua planteatzen du.
Urnietan badira adineko pertsonen aktibaziora eta aisialdira begira zuzenduriko zenbait
espazio: ikastaroak (pintura, taila…), kiroldegia (3. Adinekoentzako gimnasia), Osasun
Bideak programa, Eliza, Denda Berri, Sarobe, Lekaio – Kultur Etxea, auzoetako
elkarteak…
Zahartzaro aktiboa eta aisialdia sustatzeko ekarpenak:
Adinekoen behar eta nahietara egokitutako eta zuzendutako ikastaro eta
ekintzen kartera sortu behar da: erakustaldi erotikoak, eguneratzeko
ikastaroak (teknologia berriak: interneta, facebooka, mugikor bidezko
argazkilaritza…), adinari egokitutako ikastaroak (musika, dantza, sukaldaritza,
kirola…), osasuna sustatzeko ikastaroak (osasun mentala, fisikoa, soziala…)…
o PROPOSAMENA: aktibitate -kartera edo –gida diseinatu nahiz kudeatu
daiteke Denba Derri eta Udaleko teknikarien arteko elkarlanaren bidez.
Garrantzitsua da Urnietako adinekoen arteko elkar ezagutza eragitea, aisialdiko
ekintzen bidez.
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o

PROPOSAMENA: ohiko ikastaroez gain, non bertaratutako pertsonek
elkar ezagutuko duten, aisialdirako bestelako ekintzak antolatu behar
dira: ibilaldiak, merendolak, dantzaldiak, pelikula emanaldiak edo zineforumak… MUGABEk sustatuko esperientziaren eskolan parte hartu
zuten emakumeak, elkarrekin kontaktuan jarraitzeko, periodikoki kafea
hartzeko biltzen dira. Beraz, emakume-talde hau izan daiteke
“aisialdirako espazioa” sustatu eta dinamizatu dezaketenak, Udalaren
laguntza eta babesarekin.

Adineko pertsonak motibatu arazten dituzten ekimenak identifikatu behar dira
(ekintzak antolatu). Baina adinekoak beraiei motibatzen diena
bilatu/hausnartu dezaten sustatu behar da (bilaketan/antolamenduan
inplikatu).
o PROPOSAMENA: Udal-politikak egokitu nahiz diseinatzerakoan,
adinekoen ahotsa kontuan izan eta Udala eta euren arteko elkarrizketa
eragin.

5. TXIP ALDAKETA ETA ADINEKOEN JENDARTERATZEA
Helburua: zahartzaroa tabu-gaia izatetik, bizitako etapa gisa onartua izatera pasatzeko
lehen urratsak ematen hastea.
Testuingurua:
Zahartzaroaren gaia tabua da gure jendartean. Gainera, energia asko bideratzen da
gaztetasuna luzatzeko eta “zahartzen” hasteko momentua atzeratzeko. Era horretan,
bizitzako etapa honi konnotazio negatiboa ematen zaio.
Baina gaia txikitatik lantzen hasi
beharra dago; bizitzan etapa
ezberdinak daudela konturatu
behar dugu: jaiotza, gaztetasuna,
zahartzaroa, heriotza… Hartara,
kontuan hartu behar dugu ere,
hasieran zaindutako pertsonak
bagara ere, ondoren zaintzaile
izango
garela,
eta
azkenik,
beharbada
berriro
ere
zaindutakoak izango garela.
Gainera, gazteetatik, bizitza proiektua irudikatzen dugu gu geuk, bizitza nola bizitu nahi
dugun eta horretarako zer behar dugun identifikatuz. Ametsez, erronkez, proiektuez…
hitz egin egiten dugu, baina zahartzaroaz, azken nahiez, testamentuaz eta abarrez ere
hitz egin behar dugu, etorkizuna gure ardurapean bizi ahal izateko eta familiaren enpatia
izateko.
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Bizitzako etapa berri honek egunerokotasunean aldaketak dakartza, erritmo aldaketa
batez ere. Eta horretaz konturatzea hausnarketa eskatzen du, askotan saltatzen duguna.
Gure bizitzaren protagonista izateko, aldez aurretik landu behar dugu eta kontziente
izan bizitza-etapa honetan beste erritmo batean eta beste motibazio batekin bizi behar
dela.
Txipa aldatzeko eta adinekoen jendarteratzea sustatzeko ekarpenak:
Batez ere, azken hamarkadetako kontua da, jendartearen balore eta
ideologiaren aldaketa. Eta aldaketa horrek generazio ezberdineko pertsonen
arteko kultura-saltoa suposatu du, adineko eta gazteen artean sozializazio-era
ezberdinean sumatu daitekeena, esaterako.
o PROPOSAMENA: gurasoei zuzendutako baloretan hezteko programa
sortzea, Udala eta hezkuntza-zentroen (hezkuntza-eragilea eta gurasoelkarteak) arteko elkarlanaren bidez.
o PROPOSAMENA: auzoetan elkar laguntza sustatu, gertuko laguntzaeragile gisa. Udalak atarietako bileretan dinamizatzaile nahiz
bitartekari lanak egiteko aukera aztertu beharko luke.
o PROPOSAMENA: Denda Berri eta Udalak bitartekari-lanak egin beharko
lituzkete boluntario izateko prest dauden gazte eta laguntza behar
duten adinekoen artean.
o HAUSNARKETA: Osasun Bideak boluntariotza eta aktibismoaren
adibide argia da. Baina aktibitateen erritmoa aztertu beharko litzateke,
zeren pertsona bakoitzak erritmo berezi bat dauka eta batzuk ezin dute
egungoa jarraitu.

6. MUGIKORTASUNA
Helburua: adinekoen mugikortasuna errazteko bideak topatzea.
Testuingurua:
Urnieta
orografia
gorabeheratsua duen herria
da eta horrek oinezkoen
mugikortasuna
bereziki
zailtzen
du.
Gainera,
pertsona askoren kasuan
gertatzen den lez, etxeak ez
daude
behar
bezala
egokituak eta oztopoz beteta
topatzen
dute
egunerokotasuna; era horretan, pertsonen aktibotasuna mugatzen da eta partehartzerako trabak jartzen.
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Mugikortasuna hobetzeko ekarpenak:
Mugikortasun arazoak dituzten baina beste pertsona baten laguntzarik behar
ez duten pertsonen egunerokotasuna errazteko eta mugikortasun oztopoak
gutxitzeko…
o PROPOSAMENA: Autobus markesinak non dauden aztertu behar da,
horien kokapen-egokitasuna ikertzeko. Adibidez, jubilatu etxearen
ondoan, markesina bat falta da. Proposamen hau Udalak bere gain
hartu du, baina Diputazioarekin landu beharra dago.
o PROPOSAMENA: Udalak, Hirigintza Arlotik, ze oztopo arkitektoniko
dauden aztertu behar du, ondoren, konponketa lanak abiatzeko.
Proposamen hau ere, Udalak bere gain hartu eta horretan dabil.
o PROPOSAMENA: Mugikortasuna hainbat azpiegiturez erraztu behar da:
eskailara/manda mekanikoak, igogailuak… Baina horrek guztiak gastu
handia suposatzen duenez, bitartean, beste zerbait egin behar dela
ikusten da. Beraz, landa-gunetik herri-gunera adinekoak gerturatzeko
existitzen den Bidez Bide programa, herri-guneko pertsonentzat ere
zabaldu behar dela ikusten da. Dena den, proposamen hau udalak
mankomunitateko beste udalekin landu behar du, Bidez Bide
eskualdeko zerbitzua baita.
o PROPOSAMENA: egun, badira adineko pertsonen mugikortasuna
errazteko lan egiten duten erakundeak. Besteak beste, Dya, Gurutze
Gorria… Udalak horiek nola funtzionatzen ikusi beharko luke, zerbitzu
horiek Urnietan ere eduki ahal izateko.

7. ESPAZIOAK ETA AZPIEGITURAK
Helburua: Urnietan dauden espazio eta azpiegiturak aztertu, eskaintza osatzeari begira.
Testuingurua:
Urnietak adinekoen behar eta nahiak asetzeko hainbat baliabide dauzka: Kiroldegia,
anbulatorioa, eguneko zentroa, eliza, Denda Berri, Sarobe, Lekaio Kultur Etxea,
auzoetako elkarteak, babestutako pisu bereziak…
Baina espazio batzuk gutxietsita daude, eta gainera, horien egokitzapena eskatzen dute
herritarrek, euren beharrak ez dituztelako egoki asetzen. Beraz, azpiegitura k ezagutzeko
saiakera egin behar da bi helburu lortzeko:
1. Espazioaren aurreiritzi negatiboa deuseztatzeko.
2. Espazioak egokitzeko etorkizuneko erabiltzaileak izango direnekin adostu.
Adinekoen ongizaterako espazio eta azpiegiturak hobetzeko ekarpenak:
o

PROPOSAMENA: Urnietan aisialdia, kirola eta sozializazioa uztartzeko,
parkeetan, gimnasia egiteko gailuak falta dira.
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Kontuan izanda, eguneko zentroak eta egoitzek duten konnotazio
negatiboagatik gutxiesten direla, adineko pertsonak artatzeko espazioak bilatu
behar dira.
o PROPOSAMENA: eguneko zentro nahiz egoitzetatik at, bestelako
zaintza-ereduak deskubritu behar dira. Egokitutako komunitateak,
etxeak, pisuak… eraiki, autonomoak izango direnak. Baina Andoainen
esperientzia bat ezagutzen da ondo atera ez zena. Beraz, lehenik eta
behin galdetegi bat egin beharko litzateke adinekoen behar erreala
ezagutu eta iritzia jasotzeko.
o PROPOSAMENA: Eguneko zentroa ezagutzeko…:
- Ate irekiko jardunaldia antolatu
- Aisialdiko ekintzak antolatu bertan: txokolatada…
- Xoxoka Elkartearen bidez, landa-eremuko jendea gerturatzera
deitu.
o PROPOSAMENA: Jubilatuentzako jangela bat sortzeko aukerak aztertu:
Jubilatuen etxean, eguneko zentroan…
o PROPOSAMENA: Espazioak eta azpiegiturak era zabalean iragarri:
zentroan bertan, Berrittu aldizkarian, anbulatorioan…
o PROPOSAMENA: Adineko pertsonen aktibitaterako, estalitako
igerilekua eskatzen da.

SAIOAREN AMAIERAN: lantaldetan zaudenean, 5 minutuko tartea eman zaio talde bakoitzari,
Udalak sustatutako parte-hartzerako prozesu honi, jarraipena nola eman pentsatzeko. Hau da,
prozesu guztian zehar, bai udal-langile, eragile nahiz herritarren aldetik, sortutako elkarrizketa
eta elkarreragina nolabait mantendu behar dela entzun dugu. Eta beraz, honi guztiari
jarraipena nola eman beharko litzaioke esatea eskatu diegu. Hona hemen atera diren ideiak:

-

Egun, bada adinekoen inguruko gaiekin lan egiten duen lan-mahaia, Gizarte
Zerbitzuak, Hirigintza, Sustapena eta Denda Berrik osatuta. Lan-mahai hau mantendu
egin behar da, eta indartu herritarren presentzia eta parte-hartzearekin.
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-

Bilerak irekiak izan behar dute; nahi duen orok parte hartzeko eta guztion ahotsa
entzuteko.
Maiztasun konkretu bat izan behar du, elkarrizketa konstanteki mantentzeko.
Lan-mahai horretan landutakoa, jendartean zabaldu behar da: guraso-elkartetan,
Denda Berrin, Berritturen bidez…
Etorkizun hobea bermatzeko, gazteak inplikatu behar dira.
Osasun Bideak sarea indartu eta adinekoentzako espaziotzat garatu behar da.

Botatako ideiak guztiak plenarioan konpartituta, azkenik eta norbanakoari bi gometxa emanez,
bakoitzaren ustez Udala eta herritarren elkarlana bermatzeko bi ezaugarri garrantzitsuenak
markatzeko eskatu diegu. Emaitza honakoa izan da:

-

Lan-mahai bat ezinbestekoa da, Udala eta herritarrez osatutakoa.
Lan-mahaian lantzen den guztiaren berri eman behar zaio
KOMUNIKAZIOA.

jendarteari:
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ONDORIOAK

Hainbat hilabetetan luzatu den prozesu honek partaidetza zabala eta sakona izan du eta
partaide batzuk gaiaren inguruan lanean jarraitzeko asmoa adierazi dute. Finean, Udala eta
herritarren arteko eztabaida honen bitartez, hainbat ondorio atera izan dira, etorkizunera
begira, adinekoen bizi-kalitatea hobetu eta adinekoen inguruan daudenen ongizatea
bultzatzeko.
Udalari dagokionez, ezinbestekoa da adinekoen kasuistika gertutik lantzen duten bi esparruen
elkarlana bermatzea. Gizarte Zerbitzuak eta Osasun Zentroaz ari gara. Nahiz eta bigarren hori
Udalaren konpetentzia zuzena ez izan, jadanik bada bi departamentuen arteko elkarrizketa
ahalbidetzen duen espazio bat. Eta hori mantendu eta indartu/formalizatu beharra dago. Kanal
honetatik adinekoen zein adinekoen inguruan daudenen egoera anitz bideratu baitaitezke.
Bestalde, eta Udalaren egitekoei jarraiki, prozesu honek agerian utzi du Udala eta herritarren
arteko elkarrizketa ezinbestekoa dela. Alde batetik, udal-politikak egin nahiz egokitzerako
garaian, herritarren ahotsetan egongo delako egokitasuna. Eta bestalde, elkarrizketaren bidez,
herritar asko herria/herritarrengatik lan egiteko prest dagoela ikusi delako. Beraz, prozesuaren
ondorio gisa, gaia lantzen jarraitzeko UDAL-MAHAI PARTE HARTZAILEA sortzea litzateke.
Udaleko jendeaz gain (Sustapena, Gizarte Zerbitzuak, Hirigintza…), herritarrak ere behar
dituena (Denda Berri eta herriko beste zenbait eragile nahiz interesdun pertsonak). Lan-mahai
honetan hainbat gai landuko lirateke:
Adineko pertsonei zuzendutako ikastaroak eta ekimenak.
Adinekoen eta zaintzaileen inguruan eskaintzen ari den guztiaren informazioaren
jasotze eta komunikazioa.
Adinekoen inguruko informazio guztia zentralizatu eta ezagutzera emango duen
informazio-puntuaren kudeaketa (Denda Berrin jartzea proposatzen dena).
Parte-hartzerako prozesuan zehar atera diren ekarpen eta proposamenak martxa
jartzeko ideiak bota eta bideragarritasuna bilatzea.
…
Dena den, beharrezkoa ikusten hau guztia martxan jarri aurretik, Udaletik eta bereziki Gizarte
Zerbitzuetatik, barne hausnarketa- eta plangintza- prozesu bat egin behar dela; prozesu parte
hartzaile honek emandako guztia martxan jarritakoa landu, ekimenak lehenetsi eta plangintza
egiteko.
Prozesuan zehar hainbat gai landu dira eta proposamenak ere ildo ezberdinetatik jorratu dira.
Finean, prozesu guztian zehar aipatu dugun moduan, kontuan izanda herritarren beharrak
mota eta maila guztietakoak izan daitezkeela, ikuspuntu eta bizipen asko izan dira ateratako
proposamen guztien iturria. Beraz, proposamenek ere esparru zabala hartzen dute.
Adibidez, zaintzaileek espazio berezia izan dute prozesuan, Urnietan dagoen adineko kopuru
altuaren eraginez, pertsona horiek garrantzi handia hartzen dutelako. Zaintzaile-paperak
formazio nahiz jakituria bat eskatzen du zaintza-lanak egoki egin eta egunez egun aurrera
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eramateko. Baina errekurtso falta ikusten da udalerri mailan, bai prestakuntza aldetik egiten
den eskaintzan, baita zaintzaileenganako babesean ere. Baina herrian dauden baliabideak ez
dira ezagutzen ere. Beraz, zaintzaileen zaintzarako atentzio berezia jarri behar dela
hautematen da bereziki.
Adinekoen kasuan ere, antzeko egoera ematen da. Herrian baliabide asko dago: espazioak,
ekintzak, laguntza-programak, egokitutako aktibitateak… baina pertsona askok ez dute
guztiaren berri eta hutsuneak ematen dira. Orokorrean, informazio guztia zentralizatzeko eta
komunikazio eraginkorra izateko, Informazio Puntu bat sortzea beharrezkoa ikusten da
(Denda Berrin kokatua egon daitekeena). Eta halaber, Udalaren komunikazio-kanpainetan
adinekoak bisibilizatu behar direla agerikoa da; finean, biztanleriaren zati handi bat baitira eta
gero eta gehiago hazten doana. Baina baliabideei dagokienez, egoitza, eguneko zentroa, pisu
tutelatuak… sarritan informazio gutxi izaten bada ere, batzuetan horiekiko dauden aurreiritzi
negatiboak dira horiengana ez hurbiltzea eragiten dutenak. Beraz, horienganako gertutasuna
lantzea beharrezkoa da, ezinbesteko laguntza-baliabideak baitira adinekoen zaintzan.
Zahartzaro aktiboa hortaz, Urnietako erronka bat da egun eta etorkizunera begira. Badira
nahikoa ekimen horren adierazle: Osasun Bideak programa, Denda Berri gunea, udalinstalazioetan dauden hainbat egokitutako ekintza… Eta linea horri jarraiki, bestelako ekintzak
antolatzeko grina azaldu da tailerretan. Hau da, egondakoak egonda, eskaintza bestelako
perfila duten adinekoentzako egokitzea (osasun-arazoak, mugikortasun-mugak…) nahiz,
dagoena gustukoa ez dutenentzat, eskaintza anitzagoa sustatzea. Eta batez ere, Urnietako
adinekoak beraien artean elkar ezagutzeko ekimen sustatzea.
Aipatu beharra dugu ere, Urnietak orografia berezia duela, batez ere mugikortasun-zailtasunak
dituzten pertsonez ari garenean. Oso aldapatsua da herria eta urbanistikoki oztopo dezente
dago, egun Udala konpontzen ari dena. Beraz, mugikortasuna eta irisgarritasuna bermatu
beharra dago. Eta horretarako badira hainbat bide: landa-eremutan ibiltzen den Bidez Bide
zerbitzua, herriko adinekoentzat ere zabaltzea; Dya eta Gurutze Gorriak beste herrietan egiten
duen adinekoen desplazamendu-zerbitzua Urnietara ekartzeko aukerak aztertu; boluntarioak
izan daitezkeen pertsonak adinekoak lagundu…
Prozesura boluntario-lanetan aritzeko nahiz aritutako pertsona hainbat gerturatu da. Alde
batetik, adinekoen hitzetan norbaiten laguntza-beharra dutela badakitelako, eta bestalde,
badagoelako laguntza hori emateko prest dagoena. Baina sare antolatu behar da, egituratu,
koordinatu… laguntzaileak eta lagundutakoak harremanetan jartzeko. Gainera, bestelako
zeharkako gaiak landu al dira horren bidez; esaterako, zahartzaroaren gaia gazteekin landu,
helduei etapa berrian sartzerako hausnarketa eragin; adineko ezberdinen elkar ezagutza
bultzatu… Eta ildo horretan, jendarteari zuzendutako kontzientziazio-lana ere eragin behar da;
gurasoei zuzendutakoa, auzoen aktibazioari begira…

Azken finean, alde aurretiko UDAL-MAHAIA sortuz gero, adinekoen zein zaintzaileen inguruan
dauden beharrak, nahiak eta ideiak lantzeko espazioa izango litzateke; beraz, orain arteko
guztia lantzeko gunea.
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PROZESUAREN BALORAZIOA

Prozesuaren garapena baloratzeko garaian, maila ezberdineko balorazioak egin ditugu:
Alde batetik, prozesuaren garapenean zehar egindako balorazioak jaso ditugu.
Esaterako, Talde Teknikoarekin izan dugun bilerak momentuan momentuko
hausnarketak egiteko aukerak eman dizkigu. Eta modu berean, egindako 2 tailerretan,
saioaren amaieran, balorazioa egiteko eskatu diegu partaideei, euren iritziak eta
inpresioak jasotzeko. (1. eta 2.tailerren azalpen-atalean azaltzen dira baloraziomatrizeak)
Bestalde, prozesuaren amaieran, Talde Teknikoarekin ebaluazioa egin dugu, ikuspegi
orokorrago batetik. Eta horretarako, galdetegi bat bidali diegu Talde Teknikoko
partaideei erantzun zezaten.
Beraz, bide desberdinetatik bildutakoarekin ondorengo balorazio eta ondorio nagusiak atera
ditugu Talde Eragilearen azken bileran.
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