
 

1 

Aezkoako diagnostiko soziokomunitarioa 
 

Aitzinsolasa 2 

Aurrekariak 2 

Metodologia 3 

Landutako gaiak 4 

Garapena 4 

AURKITUTAKOAK 5 

1. Lehen sektorea eta Ingurumena 6 

2. Lana 8 

3. Gazteria eta hezkuntza 10 

4. Etxebizitza 11 

5.  Emakumea 12 

6. Adinekoak 15 

7. Menpekotasuna 16 

8. Zerbitzuak 17 

9. Mugikortasuna eta garraioa 22 

10. Partaidetza 22 

11. Aisia 22 

12. Turismoa 22 

13. Etorkizuna 23 

ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK 

1. Lehen sektorea eta ingurumena 24 

2. Lana 25 

3. Gazteria eta hezkuntza 25 

4. Etxebizitza 26 

5. Emakumea 26 

6. Adinekoak 27 

7. Menpekotasuna 28 

8. Zerbitzuak 28 



 

2 

9. Mugikortasuna eta garraioa 29 

10. Partaidetza 29 

11. Aisia 30 

12. Turismoa 30 

13.Etorkizuna 31 

LEHENTASUNEZKO PROPOSAMENAK 31 

 

 

AITZINSOLASA 

 

Aurrekariak 

 

2016ko martxoan, Aezkoako Batzarre Nagusiak erabaki zuen urteko aurrekontuetako 

kopuru bat (lehen gizarte-larrialdietarako erabiltzen zena) erabiltzea herritarren 

beharrak, proiektuak eta ekimenak asetzeko, eta horrela aurrekontu-partida horri 

izaera sozial, komunitario eta parte-hartzailea ematea.  Aurretik, diagnostiko bat egitea 

erabaki zen, dauden zerbitzu sozio-sanitarioei buruzko gogobetetze-maila, ibarrean 

faltan sumatzen diren baliabideak eta aetzen egoera nola hobetu jakiteko. 

Horretarako, teknikari talde bat (talde eragilea) sortu zen, honako hauek osatzen 

zutena: Batzarre Nagusiko ordezkariak, Auñamendi Gizarte Zerbitzuetakoak, Aurizko 

Osasun Etxeko gizarte-langilea eta ibarreko bizilagunak. Proiektu bat garatu zuten, 

honako helburu hauek zituena: 

 

Helburu Nagusia: Aezkoako biztanleen gizarte-osasun arloetako beharrak ezagutzea.  

 

Helburu Zehatzak: 

 

● Herritarrek behar horiei erantzuteko gaur egun  dauden baliabide formalei eta 

ez-formalei buruz duten pertzepzioa ezagutzea eta jakitea zer botatzen duten 

faltan.  

 

● Beharrak asetzeko komunitatean dauden elementuak (sare informalak) edo 

baliabide potentzialak detektatzea. 
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● Etorkizunerako irudikapena ezagutzea eta alderdi horiek komunitatearen 

osasunean nola eragiten duten jakitea. 

 

2018an, talde eragileak diagnostikoaren prozesuari ekin zion. Lehenik, mapa bat osatu 

zen gaian esku-hartzea duten subjektuekin, hots, zerbitzuen hornitzaileekin zein 

hartzaileekin; eta haien arteko sinergiak eta elkarrekintzak identifikatu ziren ere. 

Horretaz gain, ezinbesteko  informatzaileen zerrenda bat egin zen, elkarrizketak eta 

eztabaida-taldeak egiteko.  

 

 

Metodologia 

 

Azterketa honen metodologia kualitatiboa izan zen, partaidetzan oinarritutakoa, eta 

lau fasetan egituratu zen: 

 

1. Dokumentazio-fasea: ikerketarako prestaketa izan zen. Aurretik egindako 
azterlanetatik abiatu zen, landu beharreko alderdiei buruz dokumentatzeko eta 
ondoren behatutako kontzeptuak definitzeko.  
 

2. Landa-lana: diagnostiko parte-hartzaile horretarako erabili zen metodologia 

elkarrizketa sakon eta erdiegituratu ugari egitea izan zen, bai eta eztabaida-

taldeak ere biztanleriaren hainbat sektoretako pertsonekin. Adin, sexu, lan-

egoera eta gizarte-, politika-, osasun- eta hezkuntza-jardueran parte-hartze 

maila guztietako pertsonak egon ziren.  

 

3. Azterketa eta txostena egiteko fasea: atal honetan, bailarako bederatzi 

herrietako parte-hartzaileek emandako iritziak, ideiak, ekarpenak, 

hausnarketak eta proposamenak bildu ziren. Ondoren, informazioa kategorien 

arabera transkribatu eta ordenatu zen, eta bereziki miatu eta aztertu ziren 

eguneroko errealitateren ahuleziak eta indarguneak eta horiek agerian uzten 

zituzten kausak eta ondorioak.  Horrekin guztiarekin Batzarre Nagusiari 

aurkeztutako ondorioen txostena prestatu zen.  

 

4. Bueltatzea: azterketa amaitutakoan, herritarrei itzuli zitzaien lanaren 

aurkikuntzak eta ondorioak, eta baita bildutako proposamenak ere, gerorako 

proiektuak lehenesteko eztabaidan abiapuntu izan zitzaten.  
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Nabarmentzekoa zen lehen bi faseak 2018-19an burutu zituela lehen aipatutako talde 
eragileak, eta 3. Fasea, berriz, 2020ko azaroan hasi zela LERA Ikergunea ikerketa-
taldeko teknikariekin (2021eko apirilean amaitu zen).  
 
Gainera, beharrezkoa da aipatzea euskarak zein tratamendu izan zuen azterlanean. 
Gure komunikazio-hizkuntza izateko beharra eta nahia argi izan arren, oraindik ere 
zailtasunak ditugu elkarrizketak eta eztabaida-taldeak egiteko, bai teknikarien aldetik, 
bai, oro har, herritarren aldetik. Nolanahi ere, euskaraz egin ahal izan ziren parte-
hartze txiki batzuk sartu eta erakutsi ditugu txosten honetan, merezi duen 
ikusgarritasuna balioan jartzeko eta bultzatzeko. 
 

 

Landutako gaiak 

 

Elkarrizketetan eta eztabaidetan honako alderdi hauetan sakondu nahi izan da:  

 

Identitate-sentimenduak eta gogobetetasun- eta ongizate-maila; inguruko osasun- eta 

hezkuntza-zerbitzu eskuragarrien balorazioa; adinekoen eta mendeko herritarren 

beharrak; aisialdi, hezkuntza eta lan-bizitzarekiko gazteen perspektibak;  mugitzeko eta 

garraiatzeko zailtasunak; etxebizitza eskuratzeko zailtasunak; emakumearen egoera; 

herritarrek politika eta kultura arloetan duten parte-hartzea; nekazari eta abeltzainen 

erronkak; turismoaren eta industriaren garapenaren erronkak eta arlo horietako 

jardunak ingurumenean duen eragina; hobetzeko eta etorkizunera begirako 

proposamenak. Aipatu behar da azterlana hasi zenetik bertatik kontuan hartu zela 

genero-ikuspegi transbertsala eta integrala aplikatzea, bereziki kontuan hartuta  landa 

eremuko emakumeek dituzten berezitasunak eta isolamendu eta urrakortasun 

arriskuak.  

 

 

Garapena 

Aezkoako egoera soziosanitarioari buruz aurretik egindako hainbat dokumentu, 

txosten, programa eta legeria aztertu dira. Honakoak, besteak beste: Vida social y 

salud comunitaria 19921; Sanidad en el Pirineo: realidad y necesidades; Salud Mesa del 

                                                           
1
 Un estudio cualitativo en la Zona Básica de Auritz-Burguete. 1996. Realizado por: Carlos Vilches Plaza y 

Jone Cosín Reta. 
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Pirineo (2017ko ponentzia); Foru Legeko proposamena (2013)2; Aezkoako Ibarra: 

Programas de Desarrollo de Aezkoa/Garapen Programaren Txostena; Osasun 

Behatokia3; Metodologias participativas: Manual 20094, Cimas.  

 

Bestalde, talde eragileak 19 eta 92 urte bitarteko 17 pertsonari (9 emakume eta 8 

gizon) elkarrizketa berezia egin zien 2018tik 2019ra bitartean. Lau eztabaida-talde ere, 

zeinetan 28 pertsonak parte hartu zuten (gazteak, adinekoak, teknikariak eta 

politikariak), eta guztira 32 bat ordu egiten dituztenak. Horrez gain, Aezkoako Batzarre 

Nagusiak eta Osasun Etxeko gizarte lanaren arloko departamentuak antolatutako   

topaketa bat baliatu zen, aurrez aipatutako alderdiei buruzko informazioa biltzeko.  

 

Pandemiaren ondorioz, egindako elkarrizketa eta eztabaida-talde guztiak eten egin 

ziren, eta, beraz, COVID'19 ez da lan honetako aztergairik. Jakin badakigu pandemiak 

eta pandemiaren ondorioek, hala nola,konfinamenduak, murrizketek eta kutsatzeko 

beldurrak are gehiago larritu dutela adineko biztanleriaren zati handi batek berez bizi 

duen bakardade-, isolamendu- eta zaurgarritasun-egoera. Horregatik, ezinbestekotzat 

eta premiazkotzat jotzen dugu haien premia larriei erantzunen dieten jarduerak egitea: 

sozializazioa, nutrizio-laguntza, motibazioa eta autonomia eta auto-estimua 

indartzekoak.  

 

2020ko azaroan, LERA Ikergunea ikerketa-taldeko bi antropologok 3. faseari ekin zioten 

berriro. Grabatutako material guztia transkribatu zen, ondoren informatikoki 

tratatzeko, azterketa kualitatiboa erraztu zuen informazioa kategorizatzeko eta 

taldekatzeko programa baten bidez. Era berean, banakako eta taldeko elkarrizketa 

batzuk gehitu egin ziren, beste zortzi pertsonarekin, azterketatik ateratako emaitzetan 

eta ondorioetan sakontzeko eta horiek osatu eta finkatzeko. Horrekin guztiarekin Lera 

Ikerguneak txosten hau osatu du, eta horren bidez ahotsa eman zaie Aezkoako 

biztanleen baldintza sozio-sanitarioak hobetzeri begira iritzia eman, ikuspuntua 

adierazi eta jarduketa eta parte-hartze proposamenak egin nahi izan duten guztiei.  

 

Garralda, 2021eko apirilaren 28a 

Txuri Ollo Gorriti 

Cristina Saura Blanco 

LERA Ikergunea 

 

                                                           
2
 Proposición de Ley Foral por la que se regulan las prestaciones y los derechos de la población de las 

zonas rurales de la Comunidad Foral de Navarra para una asistencia sanitaria de calidad. 
3
 Osasun Eskualde Oinarrizkoa. Auritz. Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra. 

4
 Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS). 
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AURKITUTAKOAK 

 

Azterlan hau diseinatzen hasi zenetik, ezinbestekoa ikusi zen sentimenduak zeharka 

aztertu behar zirela, elkarrizketatutako pertsonen beharrak eta gogobetetze-maila 

sakonki ezagutzeko. 

Irizpide horretan oinarrituta, bada, emozio adierazienak agertu ditugu hemen. Bi 

multzotan antola daitezke: batetik, emozio positiboak eta bestetik, gatazka sortzen 

dutenak, baina, aldi berean, aldaketa eragiten dutenak edo, gutxienez, alternatibak 

bilatzera bultzatzen dutenak.  

Positibotzat jo direnen artean honako hauek daude: ibarreko eta/edo herriko kide 

izatearen sentimendua; landatarra izateagatiko poza, naturarekin kontaktu estua 

edukitzeagatik, norberak nahi eta sentitzen duena egiteagatik, zoriontasuna eta 

harmonia sumatzeagatik; bizimodu lasaia edukitzea; lurrarekiko, kulturarekiko, 

basoarekiko atxikimendua eta maitasuna sentitzea. 

Nolabaiteko ezegonkortasuna sortzen duten alderdiak: adineko pertsona batzuen 

arteko bakardadea, isolamendua, auzokideen arteko arazoak eta liskarrak, 

zurrumurruen ondorio negatiboak, aurreiritziak, inbidiak;  iraganeko garaiekiko 

nostalgia; arlo pertsonal eta emozionalarekin lotutako arazoengatik laguntza eskatzeko 

zailtasunak izatea, baina, ordea, arlo materialean diru-laguntzak eskatzeko eragozpenik 

ez izatea; herriak jendez husten ari direlako kezka; lan-aukerarik ez egoeta;  errotze 

sentimenduaren galera eta abar. 

 

Honako hau da jasotako informazioa, hainbat gairen inguruan sailkatutakoa:  

1. Lehen sektorea eta ingurumena 

Lehen sektoreari dagokionez, elkarrizketatuek adierazi dute historikoki herri horiek 

nekazaritzan eta abeltzaintzan jardun duten arren eta horrela izaten jarraitu beharko 

lukeela uste duten arren, gehiago balioetsi beharko litzatekeela arloa, gizartearentzat 

oinarrizkoa delako. Hala ere, nekazari-abeltzainek hainbat arazori egin behar dietela 

aurre: 

 

1. Sektorea dagoela tokiko politiken mende, baizik eta Europako politika 

orokorren mende, makro-ustiategiak ezarriko ote direnaren mende, esaterako. 
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Hekatonbe hori eragin duen elementuetako bat NPB edo EBren Nekazaritza 

Politika Bateratuaren fenomenoa izan da, eta horrek ez diola inolako onurarik 

ekarri sektoreari. Diru-laguntzen menpe egotea ez da ona izan eta autonomia 

galdu da. Hori dela eta, hemen ekoitzitako edo egindako produktuen prezioak 

jaitsi egin dira.  

2. Nekazariak eta abeltzainak, oro har, pentsamolde kontserbadorekoak direla, ez 

dutela aldatu nahi eta ez dituztela gazteen ideiak onartzen. Ez da 

kooperatibarik sortu, teknifikazio handiagoa izan zezaketenak, kostuak 

lehiakorrago bihurtzeko, lan-baldintza hobeak izan ahal izateko, aisialdi-

beharrekin bat etor zitezkeenak, oporrak ezarriz edo lanaldiak murriztuz. 

Gainera, pentsamolde indibidualista ikusten da, talde-lana zailtzen duena, 

jabetza pribatua eta denboraren autokudeaketa asko baloratzen dituena. 

 

3. Nafarroako Gobernuak ez diola lagundu nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreari 

industriari bezainbeste, neurri batean, tokikotik ez delako sektorearen 

presiorik, eskaerarik edo defentsarik egon. 

 

Horri dagokionez, gazteek uste dute makineria eta azpiegitura guztiak garestiak direla, 

leku batzuetan kidetzen direla, baina hemengoentzat errazagoa dela bakoitzak berea 

izatea, nahiz eta ekonomikoki hain errentagarria ez izan. 

 

Ipar Euskal Herriarekiko aldea ikusten da, han ekoizpen txikia baloratu, defendatu eta 

babesten den bitartean, hemen politika orokorretan eragiteko gaitasun txikiagoa izan 

da, plangintza orokorrekiko jarrera otzanagoa da edo erresistentzia gutxiago dago.  

Adierazi dute Donibane Garaziko astelehenetako merkatuan “gazte dexente” jartzen 

direla beren produktuak saltzera. Belaunaldi-errelebo handiagoa ikusten da, 

administrazioek bultzatutakoa, nahiz eta familia-erreleboa ez izan; aitzitik, kanpotik 

datozen gazteei, edo sektorean sartzeko asmoa dutenei, laguntzen diete. 

 

Administrazioaren burokratizazioa eragozpentzat jotzen da, dena konplikatuagoa 

bihurtzen da, kudeatzeko autonomia txikia da eta diru-laguntzen bidea hartu da,  

ekoizpen-kostuekin bat datozen prezioak ezarri edo sustatu beharrean. Politika orokor 

horiek ez dute bultzatu eskualdeko ustiategi txikiak eta iraunkortasuna. 

Bestalde, landa-lanaren alderdi positiboak azpimarratzen dituzte, hala nola,ordutegi-

askatasuna, norberak berea kudeatzeko askatasuna edo isiltasuna eta lasaitasuna. 

Baina landatarraren kontzeptua oraindik ere narriatzen ari dela uste dute. Aldaketak 

egon dira beti eta egonen dira. Adierazi dute Aezkoak aurrera jarraituko duela, ardi, 

ahuntz, behi edo behorrekin. Gauzak egiteko gogoa duen jendea behar da, eta tokiaz 

eta egiten den lanaz maitemindu behar da, animaliak eta landak maitatu, eta horrek 

poz handia ematen du. Hemen jendeak badaki zer jaten den, bizi-kalitate ona dago. 
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Haurrak hezteko moduak ez du preziorik, aberasgarriagoa da, asko ikasten baitute 

ingurunetik, naturatik, adinekoengandik, aitona-amonengandik, eta paisaiaren 

aberastasuna izugarria da. 

Eskolan ez dira irakatsi, ezta balioan jarri ere, laborantzarekin eta abeltzaintzarekin 

lotutako aferak. Beraz, beharrezkoa da lehen sektorea eta ustiategi txikiak balioestea. 

Adierazi dute ezin dela lehiatu ustiategi handiekin eta beste zona batzuetako 

klimarekin. Halaber, ingurunearen, bideen, bidezidorren, ezponden, zuhaitzen, 

sastraken, mendien, herrien eta basoko produktuen zaintza bultzatu behar da, hori 

erakundeetatik babestu, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorea duindu. 

2. Lana 

Kategoria honen barruan honako gai hauek sartu dira: lana lortzeko ibarrean dauden 

aukerak, lan-baldintzak, lanarekin zerikusia duten egoera pertsonalak eta lanaren eta 

ibarrean bizitzearen arteko harremana, kasu gehienetan binomio banaezintzat jotzen 

dena. 

 

Ikusi ahal izan denez, hemengoa baino kanpoko jendea kontratatzea nahiago izaten da, 

eta horrek proiektu ekintzaile berriei ekiteko motibazioa galarazten du, nahiz eta, 

esparru politikoetan adierazi landa-ingurunean sinergiak bilatu behar diren, negozioak 

finkatzen laguntzeko.  

 

Ia guztiak bat datoz aukera hauetako baten alde egin behar dela, hots, Iruñean lan 

egitearen (norberaren prestakuntzaren alorrean) ala bailaran bizitzearen alde.  

Eguneko joan-etorriko orduek ez dute ahalegina konpentsatzen, eta herrian edukitzen 

ahal den  lana (nekazaritza edo abeltzaintzaren arlokoa) Iruñean lor daitekeena baino 

askoz gogorragoa da.  

 

Bestalde, gazteek oso zail ikusten dute lehen sektorean sartzea, mundu itxia dela 

ikusten dute, berrikuntzak edo aldaketak egiteko orduan oztopo asko agertzen 

dituena, 1. puntuan (lehen sektorea) aipatu dugun bezala.  

 

Abeltzaintzaren mundua oso itxita dago. Gauzak lehen bezala egin behar dira, eta kito. Eta 

abeltzaintza aldatu eta egokitu egin daiteke. Eta beste zerbait egiten baduzu, berehala denak 

daude horretan.  Oso mugatua, itxita dago. Ea dron bat sartzen ahal duzun. 

 

Betiko abeltzainek ere ez dute ongi ikusten jende gaztea sartzea, fresko datorrena, ideia berriak 

ekartzea ez zaie gustatzen. Orain gazte gehienek ikasketak dituzte. (Gazteen eztabaida-taldea). 

 

Zuntz optikoaren hedapena ibarrera iritsita, jakitun dira horrek autonomia gehiago 

eman dezakeela eta etxetik gehiago lan egiteko aukera eman dezakeela.  
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Antzinako enpresa (dagoeneko itxita daude) eta industrietako esperientzia batzuk 

aipatu dira (Errotalanda, Iribarren, Ohiana, etab.). Penaturik daude denboraldi hori 

iragana izanaz, izan ere, 150 lanpostu desagertu egin ziren, ez ziren akordioak lortu eta 

aukera hura joan egin zen. Baten batek aipatzen du beren seme-alabak Iruñera joan 

zirela eta ez zirela itzuli, dagoeneko ezinezkoa dela itzultzea eta lanpostuak mantendu 

behar zirela. Garraldako emakumeek une jakin batean Gizarte Segurantzan alta eman 

izanaren alderdi positiboa azpimarratu dute, baina beste batzuek ez zutela bide hori 

hartu adierazi ere. Emakumeak etxeko eta nekazaritza lanetan duen garrantzia aipatu 

da. Gizarte Segurantzako afiliazioari dagokionez, honako hau adierazi da: 
 

Garai hartan nekazaritza eta abeltzaintzako unitatea txikia zen. Gaur egun askoz handiagoa da. 

Emakumeak bere gain hartu du ardura, aitorpen sozialik izan gabe; izan ere, kotizatzen ari ez 

bazara, aitorpen falta da, besteak beste. 

 

Lanaren eta ibarrean gelditzearen edo ez gelditzearen arteko lotura planteatzen da, 

alegia, zergatik pertsona batzuk gelditzen diren. Ideia hori interbentzio honetan 

agertzen da:  

 
Emakumearen gaiari dagokionez, konturatzen naiz emakumeentzako lanik ez dagoela inguruan, 

ostalaritzaz eta adineko jendeaz gain. Pirinioetan geratu direnei dagokienez,  20-25 urterekin 

Oihana-n lanean aritu ziren emakume horiek guztiak Pirinioetan geratu dira. Eta zergatik ez da 

gelditu ostalaritzako jendea edo adineko jendea zaintzen zituzten emakumeak? 

 

Horrez gain, emakumeei oztopo gehiago jartzen zaizkiela aipatzen da, eta haien eskura 

dauden lanak ostalaritzara edo adinekoak zaintzera mugatzen direla.  Lan mota horiek 

gogorrak dira, emakumeek erreta bukatzen dute eta, azkenean, aukerarik ez dutenez, 

beste nonbait bilatzen dute lana, eta hirira joaten dira. Inguruan zenbat eta lan 

gehiago egon, orduan eta errazagoa da geratzea, diote. 

 

Mahai gainean jarri da industriarik ez egotea gazteak Pirinioetan geratu ez izanaren 

arrazoia ote den; baina hemen baino industria gehiago duten eskualde batzuekin 

konparatzen da, Zangozarekin esaterako, eta, hala ere, despopulazioa dago. Behin eta 

berriz errepikatzen da lan falta dela jendea aldegiteko arrazoi nagusia. Nafarroako 

beste leku batzuetan ere gertatzen da, Irunberrin edo Kasedan, esaterako. Baina beste 

faktore batzuk ere aipatzen dira, hala nola,klimatologia, ostalaritzari lotutako aldi 

baterakotasuna, ordainsari eskasa eta ordutegi gogorrak, seme-alabak  norbaiten 

zaintzapean uztera behartzen dutenak. Iruñean lan egiten duten amek familia eta lana 

bateratzeko zailtasuna dutela esan da, eta eskolaz kanpoko lanorduetan seme-alabez 

arduratzeko jenderik ez dagoela ere. 

 

Iruñean lan egiten dugunok eta hemen familiarik ez dugunok askoz ere zailtasun 

handiagoak ditugu kontziliatzeko, gizonek zerbait “lagun” diezazukete. Haurrak 
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zaintzeko jende falta dago, udan edo arratsaldeetan. Zaila da, ez dago jenderik, 

jenderik boluntario talde bat aurkitzeko, adibidez 

 

Bailaran ohikoenak diren baina lehen sektorekoak ez diren lan motei buruz hitz egin 

da; ordukakoak izaten dira, eta ez dute konpentsatzen edo erakargarriak suertatzen,  

bizitzen gelditzeko edo familiarekin etortzeko moduan. Teknikari batek aipatu du 

harana ainguratuta dagoela lehen sektorean eta zerbitzuen sektorean, baina 

industriaren bat sortu litekeela, hala nola,bere garaian biomasarekin abian jarritako 

esperientzia hura. Berez ustez ekimena berrar zitekeen.  

 

Elkarrizketatutako gizonen artean, aipatu da ideia eta proposamen handi asko daudela 

bailaran, baina ez direla gauzatzen. Beste batek aipatzen du jendea ibarrean bizi dadin 

beharrezkoa dela, lanaz aparte, gutxieneko zerbitzu eskaintza izatea; eta, gainera, 

hemen dauden zerbitzuak erabiltzea eta kanpoan ez bilatzea.  

 

Diotenez, azkenaldian ikusten da jende gehiago itzultzen ari dela herrietara, bizi-

kalitateagatik. Beharrezkoa da, batez ere, gizonak geratzea, gero beste leku batzuetako 

emakumeak erakartzen baitituzte, eta hori aldi baterako gorakada izan daitekeela edo, 

aldiz, denboran zehar irautea. 

 

Beste elkarrizketa batean, norberak bizi nahi duen lekuan egotearen garrantziaz hitz 

egiten da,  

 
Norberak gustuko duena egiteak ez du preziorik; agian pena da bat profesionalki trebatu zaren 

horretan ez aritzea, baina bide bat aukeratzen baduzu, beste bat utzi behar duzu. 

 

Era berean, pertsona horrek adierazi du jende askok esaten duela hemen bizitzea 

gustatuko litzaiokeela, baina ez dela bizi, ezin delako; berak uste du aukera asko 

daudela, eta ez dela abeltzaintzan, ostalaritzan edo turismoan sailkatu behar, hori ez 

baita gauza bakarra, eta uste du dena egiteko dagoela. 

 

3. Gazteria eta hezkuntza 

Garraldako eskola-kontzentrazioari dagokionez, desadostasun asko daude 

elkarrizketatutako sektoreen artean. Batzuen ustez, ikastetxeen bateratzeak haurren 

herriarekiko deserrotzea eragin du. Ikasketak asko baloratzen dira, baina tokiko/landa-

eremuari buruzko edukiak sustatu beharko liratekeela adierazi dute. Batzuek positiboki 

baloratzen dute Iruñean batxilergoa egitea, horrela hemendik atera eta beste gauza 

batzuk bizitzen direlako, adin horretan kezkak izaten hasten baitira. Adierazi dute 

Iruñean aukera gehiago dituztela beren behar sozial eta/edo pertsonalak garatzeko: 

Ernai bezalako mugimendu politikoak edo mugimendu feministak, inguru honetan 

beste maila batean erreproduzitu direnak. Badira inguruan Batxilergoa edota LH 

ikasketak egotea nahi luketenak, seme-alabak Iruñera bidali behar ez izateko. 
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Baten ustez, eztabaidatzera eseri behar da, eta “urtebete egon behar bada, egon 

beharko da” dio. Izan ere, denbora eskaini behar zaio, luze eztabaidatu behar da, 

eztabaida-prozesu horietan beste aukera batzuk atera daitezkeelako. Batxilergoa 

hemen edo Iruñean egiten bada, eztabaidatu egin behar da. Adierazi du, gainera, gazte 

batzuek hemendik atera behar dutela, beste ikuspuntuak edukitzeko, beste giza 

harreman batzuk lantzeko; alegia, ateratzea, beste mundu bat ikustea eta beste ideia 

batekin itzultzea.  

 

Beste batzuek adierazi dute gazteek beren etorkizuna taxutu behar dutela eta 

inposatutako ideologia batean oinarrituta ezin dela; aitzitik, eztabaidatzeko, iritzia 

emateko eta erabakitzeko aukerak eman behar zaizkio gazteei.  

 
Gazteek esaten dute oso zaharkitua dagoela sektore hau. Que las cosas hay que hacerlas así, así 

así y si nos salimos de ahí ya no está bien. Uste duzu mentalitate hori dagoela ere kabalekin? 

Aldatzeko esaten dut. Zuk egiten duzu ideia bat, probatuko dut hau edo bestea. Uste duzu 

auzokideek ere prest daudela aldatzeko ganadua moldatzeko modua? Ez, ez, ez, ez. Betikoa 

eta… pereza dute ikasteko, pereza egitea gauzak pixka bat eta badute beldurra bai aldatzeko 

eta bada beti modu bat eta ez da posible. Beste batzuk egiten dugu gauza ezberdinak eta oso 

ongi. 

Beste batzuek, aldiz, berrikuntzak egiten dituzte urteetan zehar. Aniztasun handia dago 

landa-eremuan, animaliak gehiago babestea, ingurunea ere, elementu ezberdinak 

sartzea eta baloratzea... Gehienbat gustukoa izan behar duela lan hau, beste ofizio 

batzuetan bezala.  

4. Etxebizitza 

 

Gazteek diote etxe gutxi dagoela alokatzeko, eta hutsik daudenetan inbertitzea 
pentsaezina dela, oso garestiak direlako eta, gainera, konpondu egin beharko 
liratekeelako. Uste dute itxitako etxeak konpondu ahal izanen balira ez litzatekeela 
eraiki beharko. 
 
Etorkizuna landetxeetan dagoela uste da; izan ere, hain handiak diren etxe horien zati 
bat alokairurako eta beste bat etxebizitza gisa egokitu daitezke, eta horrela ez da 
gehiago eraiki behar. 
 
Aipatu da gazteek oraindik ez dakitela non bizi nahi duten, ezta non finkatuko diren 
ere, eta ez dutela alokairuan probatzeko aukerarik. Eskaintza oporretarako da, 
errentagarriagoa baita. 
 
Cohousing edo etxebizitza partekatuaren aukera eztabaidatzen ari dira, eta 

adinekoentzat ere aztertzen ari dira ekimen horiek. Horrek adinekoak beste adineko 

batzuekin eta gazteekin batera bizitzea ekarriko luke, gastuak eta zaintzak partekatu 
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ahal izateko. Interes handiko proiektuak izanen lirateke, bakardadea eta aldi baterako 

etxebizitza eskasia jasaten den ingurune berezi honetan. Gainera, hainbat arazo 

konpon ditzake aldi berean, etxebizitzarik eza, adinekoak eta mendekoak zaintzeko 

beharra, eta emakumeari zainketa horien garrantzia arintzea, biztanleriaren 

gainbehera saihestea. 

 

Haranean bizitzea bertan lan egiteko eta hartaz gozatzeko dela uste dute. Astean zehar 

giro gutxi dago, baina asteburuetan aldatu egiten da. Geratu ahal izatea lanaren eta 

distantziaren mende dago; izan ere, lana Iruñean eta inguruetan egoten da normalean, 

eta horrek bizitza baldintzatzen du, are gehiago errepidea ona ez denean. 

 
 

5.  Emakumea 

 

Landa-inguruneko emakumea da zainketekin, haurtzaroarekin, adinekoekin eta 

mendekotasunen bat dutenekin lotutako lanen arduradun nagusia. Horretaz gain, 

eskualdean biztanle gutxi egoteagatik, sakabanaturik gainera, eta hiritik urrun 

egoteagatik dagoen zerbitzu-eskaintza eskasaren zama ere badu. 

 

Ibarreko emakumea beti egon da etxeko, baratzeko eta ugalketa-jardueren 

antolaketako zereginei lotuta, eta arlo pribatuan jardun izan da, soilik. Sistema 

patriarkalaren sarea areago nagusitzen da landa eremuan, eta emakumearen gaineko 

presioa handiagoa da. Azterlan honetan alde handiak daude emakumeen adin-

tartearen arabera. Kanpoan ikasten duten eta asteburuetan etortzen diren gazteak 

badaude, seme-alabak dituzten amak ere eta etxea zaintzen aritzen diren adinekoak 

eta mendekotasuna dutenak. 

 

Nahiz eta egia den jardueretan batez ere emakumeak direla protagonista, parte-hartze 

hori emakumeen elkarteek antolatutako aisialdiko eta kiroleko jardueretara, bileretara 

eta hezkuntza-inguruneko jardueretara mugatzen da, eta ez da nabarmentzen 

erabakiak hartzeko postuetan edo eragin faktikoko postuetan egotea. 

 

Ikus daitekeenez, nahiz eta emakumeak ez dauden ordezkatuta ohiko erabaki-

eremuetan, beste arrazoi askoren artean denbora faltagatik, ordezkatuta daude 

Guraso Elkartea edo Emakumeen Elkartea bezalako erabaki-eremu txikietan, eta 

botere-eremu txiki horietan, berriz, emakumeek ibarraren gainerakoan eragina duten 

gauzak lortzen dituzte. 

 

Gazteen arabera, emakumeen partaidetza oso txikia da udaletan, salbuespen gutxi 

badaude ere. Gainera, zerrenda paritarioak aurkezteko ahaleginik ez dela egin aipatzen 
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da, eta tradizioz kargu horiek gizonek hartu izan dituztela beren gain. Emakumeek 

berek nabarmentzen dute funtzio historiko tradizionalek oso markatuta dituztela rolak; 

gizonek, berriz, eremu publikoa hartzen dute, etxetik kanpo, tabernan, batzarretan, 

beste batzuekin lanean, eta emakumeek, asko jota, seme-alabak eta adinekoak 

zaintzeko osasun- edo hezkuntza-zerbitzuetan. Talde horretan aipatzen da, gainera, 

udal batean gazteak daudenean ekimen sozial gehiago ikusten direla. 

 

Azkenik, parte-hartzeari dagokionez, interesgarria da galdetzea zer ordutan egiten 

diren batzarrak edo bilerak, emakumearen parte-hartzea ordutegiaren oso mende 

dagoela ulertzeko, eta 8etatik aurrera litekeena da emakumeen presentzia oso 

murriztua izatea. 

 

Elkarrizketatutako gizonek ere onartzen dute emakumeak gizonak baino parte-

hartzaileagoak direla jardueretan, eta erabakiak hartzerakoan emazteen iritzia 

errespetatzen eta entzuten dela. Haien arabera, agian gehiago egonen dira 

atzeguardian, baina kontuan hartzen dira. 

 

Zonaldean, emakumeak dira ostalaritzan dagoen enpleguaren ehuneko handi baten 

eskatzaileak; prestakuntza kualifikatua izan arren, bailaran bizitzeagatik enplegu mota 

hori aukeratzen dute Iruñera joan baino lehen. 

 

Gazteen artean ere, emakumeek dute lanbide-kualifikazio handiago. Etxeko lanei 

dagokienez, talde horretan bertan, rolak oso markatuak ikusten dira oraindik ere, 

alabek amei laguntzen diete eta semeek, ordea, aitei, eta salbuespen batzuk ere 

aipatzen dira: berdintasunezko etxeak badaude, zeinetan lanak sexuaren arabera 

bereizi gabe banatzen direnak. 

 

Adinekoen taldean aipatu da zaintza lanak kasik emakumeen esku daudela soilik; 

basago desberdintasun  bat, orain emakumeak kanpoan lan egiten duela, alegia, eta, 

gainera, etxe barruko erantzukizunei oso-osorik eusten diela. Era berean, batzuk une 

jakin batean nekazaritzako Gizarte Segurantzan inskribatu izanak aukera eman die 

erretiroa hartzeko. Beste kasu batzuetan, gehienek, baliabide faltagatik, ezin izan dute 

eta ez dute lansari hori ere jaso.  

 

Tekniken artean nabarmendu da, halaber, emakumeak seme-alabak zaintzetik 

(emantzipazio-adina atzeratu dute) gurasoak zaintzera pasatzen ohi direla, edo 

batzuetan aldi berean bi zaintzak dituztela. Enpleguari dagokionez, eskola-adineko 

seme-alabak dituzten amek karga handia dute, lana eta familia bateratzeko aukerarik 

ez dutelako; ez dago behar adina zerbitzurik. Egitura ez dago antolatuta emakumeek 

zaintzetarako laguntzak eduki ahal izateko moduan, eta, gainera, zailago dute oraindik 

Iruñera lan egitera joan behar dutenen emakumeek, haien familiek hiri-ingurune 
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bateko beste familia batek izan ditzakeen aukera berberak izan ditzaten distantzia 

handia egin behar dutelako. Kasu horietan, lana eta familia bateratzea ia ezinezko 

misioa bihurtzen da. 
 

Emakume guztiak zaintza lanetan harrapatuta daude, eta ezin dute eraiki, sortu. Emakumeak 

ez daude erakunde erabakitzailetan, denborarik ez dutelako; baina egonen balira, gauzak 

beste era batera eginen lirateke.  

 

Aipatu behar da adingabeen ikasketetako laguntza-eskoletan jardun lezaketen ikasle 

gazteak eskualdetik kanpo daudela lanegunetan, kanpoan ikasten ari direlako edo 

lanean hasi direlako. 

 

Elkarrizketatutako gizonek onartzen dute emakumeek okerrago dutela ibarrean lana 

topatu ahal izatea, kanpoan bilatu behar dituztela lanerako aukerak eta, behin herritik 

aterata, zaila izaten dela gero itzultzea. Badakite emakumeak bere bizitza profesionala 

sakrifikatzen duela hemen geratzeko. 

 

Elkarrizketatutako emakumeek, bestalde, azken belaunaldietakoen arteko 

harremanetan eta emakumearen posizioan eman den paradigma-aldaketan sakondu 

dute. Badakite ahalegin handia dela berdintasunean heztea, horretan dagoela 

etorkizuna: Mikromatxismoekiko sentiberatasun handiagoa nabaritzen ari dira, eta  

batzuetan haurrei ematen zaien tratuan dauden desberdintasun sotilak ere 

detektatzen dira. Gurasoei hori kostatzen zaiela onartzen dute, eta gehienek uste dute 

ez dela tratu bereizia indartu behar, ezta iraganean egiten zena errepikatu ere, baizik 

eta berdintasunerako hezkuntza sustatu. Baina oraindik asko dago egiteko. Era berean, 

bizitzeko modua aldatu dela aipatu dute, gizonek dute lana hemen, eta emakumeek, 

lan egin nahi badute, irten egin behar dute, aitona-amonengan eta, batez ere, aitona-

amonengan oinarritzen dira seme-alabak zaintzeko, eta zailtasun handia dago 

erantzunkidetasunean. 
 

Herri batzuen eta besteen arteko ezberdintasun txikiak gorabehera, elkarrizketatutako 

profesional teknikoek aipatu zuten, oro har, adineko emakumea (60 urtetik gorakoa) 

ez dela tabernara ateratzen, partxisean jokatzeko salbuespenak kenduta. Ohikoagoa 

da etxeetan elkartzea. Aipatzekoa da biltzeko beste leku publiko batzuk falta direla, 

hala nola,plazetako jarlekuak edo lokal egokiak. 
 

Emakumearen egoerari dagokionez, elkartzeko beharra nabarmentzen da, banatuta 

daudela herrien distantzia dela eta, taberna ez den elkartzeko leku falta sumatzen 

dute: 

 
Oro har, bakoitza bere egunerokoan isolatuta bizi gara, bakoitza bere kabuz eta behar 

askorekin. Gainera, ibarrean ikusezinak sentitzen gara, ez ideiak ezta ahotsa ez dira entzuten 

ere. Elkarren arteko komunikazio falta dago, lanpetuta eta denborarik gabe bizi gara. Hala ere, 
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lehen baina hobeto bizi gara, indartsu gaude eta aldatzen ari gara. Beharrei dagokionez, 

elkartzea ezinbestekoa ikusten dugu eta esperientziak partekatzea. Familia, lana eta aisialdia 

uztartzeko beharra dugu. Emakumeok egiten duguna bistaratu eta guneak sortu gauzak 

ikustarazteko zein partekatzeko. Talde lana bultzatu, parte hartu, denbora libre gehiago izan 

guretzako; sare lana sustatu; ekintza kulturalak, harremanak sortu, eta horretarako baliabideak 

eskuratu.  

 

Ibarreko emakumeen topaketan, honako ondorio hauek atera ziren: ahalduntzea landu 

behar dela;  elkartzeko eta, horrela, ikusarazteko beharra dagoela; sareko lanaren 

bidez partekatzekoa; harremanak eta komunikazio eraginkorra sustatzekoa; borrokak, 

esperientziak, jakintzak, kultura eta prestakuntza komunean jartzekoa; bai eta 

tabernetatik haratago topaguneak eduki behar direla.  

 

Aisialdi-aukeren gabezia antzematen da, gizonek ehiza edo abeltzainek beren bermu-

tartea duten bezala, emakumeek aisialdirako une gutxi izaten dituzte. 

 

Hainbat proposamen aipatzen dira, gizarte-zerbitzuek entretenimendu-zerbitzu 

gehiago eskaintzea, mendekotasuna duten adinekoentzako gimnasia egitea, esaterako, 

emakume zaintzaileen zama arintzeko. Halaber, arratsaldeetan ludoteka-zerbitzu bat 

izateak familia eta lanaren uztartzea erraztuko luke. 
 

6. Adinekoak 

Adinekoentzat arrakastatsua izan da 1987an martxan jarri zen (zailtasun askorekin) 

Erretiratuen Elkartea.   

Eguneko Zentroarena oso alternatiba positiboa da, eta topagune izan liteke. 

Azpimarratzen dute sozializatzeak, jarduteak eta animoa izatek positiboki eragiten 

duela osasunean. Diotenez, osasun fisikoari dagokionez, adinekoek dena estalia dutela, 

baina emozionalki gero eta okerrago daudela. 

Eguneko zentroarena niretzat bikain izanen litzateke. Aspaldi bat egin nahi izan zen, 

baina zenbat kostatzen zuen esan zutenean, atzera jo zuen jendeak. Baina niri 

primeran iruditzen zitzaidan. 

Batzuetan zaila dela errutinak aldatzeko konbentzitzea eta laguntzen uztea, 

pentsamolde eta ohitura arazo bat delako. Posizio hori inbertitzeko, norbaitek 

konbentzimenduzko lana egin beharko luke, zerbitzuen abantailak emanez. Zerbitzu 

horiek eskatzeko nolabaiteko erresistentzia dagoela esan dute, hemengoen izaera 

erreserbatuagatik, eta, beraz, horretan eragin behar dela. 
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Eskualdeko egoitza bati buruz galdetzen dute. Kudeaketa publikokoa izan beharko 

luke. Adierazi dute, mundu guztiari atsegin egiten ez bazaio ere, jende asko pozik 

dagoela bertan.  

 

Tutoretzapeko edo partekatutako etxebizitzena ere aipatzen da, jantoki- eta garbiketa-

zerbitzuak dituen egoitzarena baino baliabide hobea izanen litzatekeena. Edo bakoitza 

bere etxean, baina etxez etxeko arreta hobetuta. Beste adibide bat da adinekoek 

gazteak etxean hartzea, edo cohousing eredua, bakarrik bizitzea gustatzen ez zaion 

jendearekin elkar laguntzeko. Baita gaueko gelak baloratzea edo, agian, pertsona 

horiek biltzea zainduak izateko. Hemen jarraitu nahi bada, hori kudeatu behar dela 

adierazi dute, lanpostuak sortzearekin batera, azpiegitura horiek mantendu behar 

direla. 

 
Etxera eramateko janariari buruz eztabaidatzen da, eta adinekoei astean bizpahiru 

egunetan janaria etxera eramatea ongi legokeela esan da. Beste batzuek diote 

interesgarriagoa litzatekeela herri bakoitzean jangela sozial bat edukitzea eta jateko 

elkartzea, horrela etxetik irtetera eta sozializatzera behartzen baitira, eta horretarako 

herriko tabernak presta lezake bazkaria. Etxez etxeko zerbitzua eskaintzea edo 

bazkaltzera ateratzearen artean aukera eman liteke ere. 

 

Boluntariotzaren gaia planteatzen da, esperientziaren bat egon zen erretiratutako 

jendearekin, eta pertsona horiek prest zeuden zerbitzuren bat emateko, hala nola, 

helduagoei laguntzeko. Gero, Eskutik enpresa sortu zen. Garrantzitsua litzateke 

boluntariotza eta elkarrekiko laguntza bultzatzen jarraitzea, etxeetan bisitak eginez. 

 

Aisialdiari dagokionez, belaunaldien arteko dinamikak aipatu dira, Garraldako 

eskolarena, esaterako. Eutsi-k aisialdiari buruzko zerbait antolatzen du, eta orain 

etxeetara joaten da, eta han, pandemiak sorraraziko zailtasunengatik, jarduera edo 

zeregin batzuk jartzen dizkiete. Positibo ikusten da pastilla gutxiago eta zapatila 

gehiago lema hori, osasun fisikoa eta mentala zaintzeko. 

7. Menpekotasuna 

Adierazi da oztopo arkitektonikoek adinekoen mugikortasuna baldintzatzen dutela, 

baina arauak aldatzen ari direla. 

Talde guztiek eguneko zentro baten beharra dagoela esan dute, sozializaziorako, 

nutrizio-laguntzarako, motibazio kognitiborako, eta jarduera fisiko, ludiko eta 

kulturaletarako. Adinekoen artean, honako hau aipatu da: 
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Boluntarioen poltsa bat egiteko saiakera bat egon zen adineko mendekoagoekin konpainia 

egiteko prest zeuden erretiratu gazteekin, eta ez dakit zer arazo egon zen, baina ez zen amaitu, 

eta bitartean sortu zen Eskutik-en enpresa hori. 

Interesgarria litzateke hiri- edo landa-sektorean bizi den pertsona baten mendetasun-

graduan eta -mailan dauden aldeak zalantzan jartzea. Mendekotasunen bat duten 

pertsonekin lan egiten duten pertsonek egiaztatzen dute landa-eremuan pertsona bat 

mendekotasun handiagoa duela hiri-eremuan baino, farmaziara edo supermerkatura 

joateko garraiobiderik ez duelako (edo ezin duelako gidatu), herrian ez dagoelako 

oinarrizko produkturik. Horregatik, langile horiek oso garrantzitsutzat jotzen dute maila 

politikoan eragitea eta berezitasun horiek kontuan hartzea etxez etxeko arreta 

baloratzeko eta antolatzeko orduan. 

 

8. Zerbitzuak 

Ibarreko jendea, oro har, pozik dago dauden zerbitzuekin. Lehenik eta behin, osasun-

zerbitzua aipatu dute, eta positiboki baloratu da, gertutasun fisikoagatik eta harreman-

hurbiltasunagatik. Itxaron zerrendarik ez izatea, hirietan bezala. Baina hobetu 

beharreko alderdi batzuk daude; besteak beste, ginekologia, psikiatria edo 

errehabilitazioa bezalako osasun-espezialitate eza, mutuek ez baitute mugikortasun 

arazoei irtenbiderik ematen. Gogoratu da duela urte batzuk hilean behin psikologo eta 

psikiatra etortzen zirela Aurizko kontsulta batera, eta zerbitzu horrekin osasun 

mentaleko problematika asko zuzendu zirela;  

Baina joateri utzi zioten, ez estigmagatik, zorionez patologia arazo asko konpondu zirelako 

baizik. Bai, depresio arazo asko egon ziren, eta baita pertsekuzio-maniak, paranoiak, horrelako 

gauzak ere. 

Esandakoaren arabera, asko hobetu zen, kontsultaz gain jarraipena egin zelako, astean 

behin edo gehiagotan telefono bidezko kontaktua, esaterako. Suizidio kasu batzuk 

aipatu dituzte. 

Gizarte Zerbitzuei dagokienez, zalantza gehiago egon dira. Gizarte-hezitzailearen 

dedikazioa positiboki baloratu bada ere, gizarte-lanean nolabaiteko burokrazia dagoela 

esan dute; izan ere, administrariak ez ditu hitzorduak bermatzen eta hori geldiarazlea 

da, esandakoaren arabera; eta, beraz, sinplifikatu egin beharko litzateke. Jendea 

Osasun Zentroan artatzen zen lehen, eta orain Aurizko Kultur Etxean. Aldaketa horrek  

zerbitzua moteldu du, eta Gizarte Ongizate Departamentuaren eta Osasun Zentroaren 

artean nolabaiteko deskoordinazioa ikusten dela adierazi dute. 

Laguntzak izapidetzeari buruz dauden gizarte-zerbitzuen informazioa ez dela nahikoa 

adierazi dute, eta, beraz, gaiari buelta batzuk eman beharko litzaizkiokeela. Lehen 

Osasun Kontseilua biltzen zen, eta zeuden beharrak aztertzen zituen.  
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Biztanleriaren zahartzeaz eta gaiari heltzeko moduaz hitz egin da, bakarrik bizi den 

adineko jende dezente dagoela, sozializazio-premia gutxien duena eta elikadura-

beharrak konponduta dituena, eta, beraz, janaria etxera eramateko edo jantoki 

sozialak sortzeko aukera aztertzen ari da. Tarteko gauza bat izan liteke ostalaritzarekin 

koordinatuta horiek aukera ematea tabernan elkarrekin bazkaltzeko edo etxera 

helarazteko. Sozializazioari dagokionez, hainbat jarduera egiteko edo egin ahal izateko 

espazioak behar direla ikusten da. Herri bakoitzean eguneko zentroa edo bailararako 

eguneko zentro bat jartzeko aukera aipatzen da. Auñamendiren babesa baloratu da, 

alderdi horietako kudeatzaile gisa. 

Landa-eremu honetan dauden bakardade-arazoez hitz egin da, neurri batean aetzen 

izaera erreserbatuak eragindakoak (laguntza eskatzea kostatzen zaie), informazio 

nahikorik ez dagoelako edo behar duen jendeari iristen ez zaiolako; eta, beraz, lan 

horren kudeaketa bultzatuko duen pertsona aditu baten beharra ikusten da eta etxez 

etxeko zerbitzua indartzea. 

Batzuek tutoretzapeko etxebizitzei buruz hitz egin dute, eta herrietan adinekoak 

hainbat zerbitzu jasotzeko eraikin berean elkartzeko proposamenak aztertu dituzte; 

adinekoen egoitzei buruz, azken baliabide gisa erabiltzekoak direla adierazi dute, oso 

garestiak direlako. 

Era berean, adinekoei zuzendutako jarduerei lotutako garraioaren arazoa ikusi da, eta 

eskola-garraioarekin koordinatzeko aukera aipatu da. 

Nekazaritza Zerbitzuak eta horri buruzko asegabetasuna aipatu dira, baina horretan 

sakondu gabe. Mugikortasunerako aplikazioaren ideia garatzeaz aritu da, adinekoen 

garraioari osasun-zerbitzuetarako edo bestelako beharrizanetarako erantzuna eman 

diezaiokeena. Hori babestuko lukeen boluntario-zerbitzu bat martxan jar liteke. 

Gazteek uste dute jarduerei eta zerbitzuei buruzko informazioa ez dela jendearengana 

iristen, eta soilik jarduera bakar batzuk egiten direla, horietako batzuk egun berean, 

gainera. Koordinazio eta dibulgazio falta antzeman da, eta, beraz, bailaran kultura, 

aisialdi eta zerbitzuetarako aplikazio mugikor bat sortzea planteatu dute, Esteribarren 

ezarrita dagoenaren antzekoa. 

Aurizberriko liburutegia eta horrek herriz herri egiten duen banaketa aipatu eta ongi 

baloratu dute. 

Gogora ekarri da duela denboraldi bat notario batek Otsagabian lan egiten zuela, eta 

zerbitzu horri esker herentziekin eta horrelako aferekin lotutako beharrei bidea eman 

zitzaiela. Bankuen zerbitzua ere ongi baloratzen da.  
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Beste atal batzuetan ikusi den bezala, eta zerbitzuen gaiarekin lotuta, azpimarratu dute 

komeni dela ibarreko jendea lehentasunez kontratatzea, biztanleen galera  geldiarazi 

nahi bada, edozein zerbitzu mota dela, eta horrela, beste alderdi batzuetan bezala, 0 

km indartu. 

Batzuek esaten dute prozesu eraikitzaileak sustatu behar direla, profesionalak gehiago 

inplikatuz, ilusioa sortzeko eta zerbitzuak zabaltzeko.  

 

9. Mugikortasuna eta garraioa 

Atal honetan, haranetik Iruñerako eta herrien arteko komunikazio-bideekin lotutako 

iritziak jaso dira, baita sakabanatzeak, urruntasunak eta zerbitzuen urritasunak aetzen 

bizitzan eragiten dituen  ondorioak .  

Gazteentzat oso negatiboa da lanetik Iruñera joateko eta etortzeko galtzen den 

denbora, eta, azkenean, hara joatea erabakitzen da. Autobusa, aipatu dutenez, 

ordutegi zehatzik ez duen jendearentzat baino ez da. 

Bestalde, adinekoek ikusten dute zailagoa dela beren herrian egiten ez diren 

jardueretan parte hartu ahal izatea, eta eztabaidan planteatu zen garraio-zerbitzu 

zehatzagoa eskatzea, eskola-garraioarekin koordinatuta, libre dagoenean adinekoen 

joan-etorriak egin ahal izateko. Aezkoan 400 jubilatu inguru daude, eta ezinbestekoa 

da erabiltzaileen lekualdaketak eta autobus-mugimenduak konbinatzea jendea 

hartzeko. Administrazioari begira, hori ezinbesteko aldarrikapena izan behar dela uste 

dute, eta, batez ere, inguruan dagoen garraioa kontserbatzeko beharra aipatu dute. 

Adinekoentzako garraio-zerbitzuaren esperientziak partekatu dira, esaterako, Eutsi 

enpresak egiten duena, Zaraitzun oso harrera ona izaten ari dena. Iruñera egiten ditu 

bidaiak, espezialitateetako kontsultetara joateko bai eta zenbait jardueretara 

eramateko ere (gimnasia, adibidez), eta norberaren herrian hartzen dituzte.  Horretaz 

gain, adinekoei zerbitzua ematen dien beste enpresa batez aritu da, Eskutik; baina 

zerbitzua eskatu zenean ez zuen gurpil-aulkietarako egokitutako ibilgailurik. Horri 

erantzunez, proposamen bat aipatu da, taxientzako diru-laguntza linea bat sortzea 

eskatzea, alegia, haiek zerbitzua eman ahal izateko.  

Ikasleei eta haiek dauden zerbitzuak erabiltzeari dagokionez, irakasleek azaldu dute 

eskolak saiatu dela erabiltzen eta aprobetxatzen etxera itzultzeko autobusen bidaiak, 

libre zeuden plazak beste herri batzuetako ikasleekin okupatzen, eskolaz kanpoko 

jardueterara eramateko (Aurizberriko entrenamendua, adibidez). Hasiera batean arazo 

bat egon zen aseguruarekin, baina zerbitzua erabiliko duten izenak eta egun zehatzak 

emanda konpondu egin zen, plazak aseguratuta baitaude. 
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Era berean, esan behar da eskolaz kanpoko jarduera gehienak Garraldan egiten direla, 

nahiz eta eskolaz kanpoko jarduerak egon ere badaudela inguruko beste herri 

batzuetan, eta horrek garraio arazoak eragiten dituela, gainerako jarduerak ere 

baldintzatzen dituztenak. Edozein modutan, eztabaidan aipatu dute gurasoek arazo 

hori bera bizi dutela Iruñean ere, seme-alabak eskolaz kanpokoetara eramateko eta 

jasotzeko. Laburbilduz, mugikortasuna oso murritza da, eta beren adineko lagun 

gutxiko herrietan dauden gazteak oso mugatuta daude. 

Halaber, aipatu dute ikastetxean eskolaz kanpoko jarduera gutxi eskaintzen direla, eta 

betiko berberak direla. Hala ere, adierazi dute ezin dela handinahia izan, ez baitago 

jenderik, eta beste zerbait nahi bada, ezinbestekoa da kilometroak egin behar izatea. 

Bestalde, aurreko garai bati egiten diote erreferentzia, zeinetan garraio-bekak zeuden 

familiei laguntzeko. 

Horretaz gain, osasun-langile batzuen testigantza jaso da, garraio-zerbitzurik ez izateak 

eragin zuzena duelako haien lan-kargan; izan ere, beren etxean autonomia duten 

adineko askoren etxeetara joan behar dute, kontsulta edo sendaketak egiteko, osasun-

zentrora etortzeko bitartekorik ez dutelako edo gidatzen ez dutelako. Bederatzi herri 

direnez, joan-etorriak behar dituzten etxez etxeko arretek asko murrizten dute 

kontsulten denbora. 

Gizarte-zerbitzuekin eta etxez etxeko arretarekin zerikusia duen guztia mantendu eta 

hobetu behar dela aipatu da, eta jendea eramateko eta ekartzeko boluntario-sare bat 

sortzea proposatu da.  

Eskualdea hiriarekin lotzeko garraio zuzenagoa edukitzea ere faltan sumatu da. 

Adibidez, Abaurregainatik Iruñeraino joateko. Era berean, aipatu dute zailtasun 

erantsia dagoela, alegia, errepide txarra, elurrarekin eta izotzarekin are astunagoa 

egiten dena.  

 

10. Partaidetza 

Aipatu da politikako, etxebizitzako eta kultura-jardueretako bileretan pertsona 

berberek hartzen dutela parte, eta, beraz, erreleboa behar dela. Emakume batzuek 

aipatzen dute bakoitzak ahal duen eta iristen den guztian parte hartzen duela, bizitzak 

ez diela edozertarako ematen, senarrak berandu etortzen direlako eta haiek eramaten 

dutelako haurrekin eta etxearekin lotutakoa, eta lan ikaragarria dutelako. Ikusten da 

badirela, batetik, ekitaldiak antolatzen parte hartzen dutenak eta, bestetik,  

jardueretan bakarrik parte hartzen dutenak; baina, oro har, gauzak sustatzeko jendea 

ez dela oso aktiboa. Neska gazte batek dio: 
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Ez dut domingero aipatu nahi, ni ere horietako bat bainaiz, baina hemengoa naiz betidanik, eta 

zenbait zirkunstantziengatik joan egin behar izan dut. Normalean gu izaten gara gehien parte 

hartzen dugunak. Domingeroak jaiotzetik. Honek etorkizuna izatea nahi dugu, herriko jaiak 

hoberena izatea. 

Aipatu dute erakundeetan badagoela jendea, gauzak bultzatzen ari dena, eta hori 

eskertzekoa dela. Gauzak pentsatuta eta erdi antolatuta ekartzen badituzte, erantzun 

ona ematen zaie. Ekimenak eta konpromisoak behar dira, eta ez erakundeetara joan, 

dena eginda eman dezaten, ez delako ailegatzen. Erakundeak kudeatu behar du, ez, 

ordea, dena egin. 

Gizonezkoek uste dute parte-hartzea positiboa dela, eta hori lehentasun eta interes 

pertsonalen araberakoa izaten dela. Era berean, auzolanetan eta lan komunitarioan 

parte hartzea derrigorrezkoa izan beharko litzatekeela aipatu da, eta gogorarazi da 

duela urte batzuk isuna jarri behar izan zitzaiela laguntzen ez zuten familiei. 

Erretiratuen artean, uste orokorra dela oraingo gazteek haiek bere garaian egin zuten 

baino gutxiago parte hartzen dutela. Eta haiek ahal duten guztian parte hartzen 

jarraitzen dutela. Baten batek zehaztu du gazteek parte hartzen dutela, baina beste 

modu batera. 

Beste elkarrizketatu batek dio benetan behar dela dagoen lekuan inplikatuko den 

jendea, ilusioa sortuko duena. Prozesuak sortu behar direla, beren ideiekin lanean 

hasten diren pertsonak, baina, aldi berean, entzuten dutenak eta indibidualtasunetik 

kolektiboarentzat ekarpenak egiten dituztenak.  

Gizonezkoen artean badago bat nahiko parte hartzen duena Aezkoan egiten diren 

gauzetan, ardi, behi eta behorrekin erlazionatutako gauzetan. Aezkoako Batzordean 

ibiltzen dela dio, eta laguntzen saiatzen dela. Bazkaleku edo Larre Batzordea delakoan 

ere bai eta EHNE sindikatuan. Mahi ingururen bat antolatzen bada ere lanaren parte 

bat hartzen duela, bai hizlari moduan bai antolaketan. 

Baten batek argudiatu du batzuetan ez dela ondo zabaltzen antolatzen diren jarduerak. 

WhatsApp tresna ona dela, baina ez mundu guztiarentzat, talde batean ez bazaude 

kanpoan geratzen zarelako edo bitarteko hori erabiltzen ez duen adineko jendea ez 

delako jakinaren gainean gelditzen. Kartelak  ongi daudela, baina ez direla mundu 

osora iristen. 

 

11. Aisia 

Nabarmendu dute ez dagoela nerabe eta gazteentzako aisialdiko gune edo jarduera 

askorik, taberna motz geratzen dela, eta kirol edo erabilera anitzeko lokalak behar 
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direla aipatu da; Ernairekin antolatzen eta pentsatzen ari dira benetan zer gauza susta 

daitezkeen. 

Adinekoek adierazi dute aisialdi denboran batzuetan mendira joaten direla paseatzera, 

beste batzuetan tabernara, zerbait hartzera eta han dagoenarekin hitz egitera. 

Horretarako dauden jarduerak oso positiboki baloratzen dira (gimnasia, yoga, 

masajeak, informatika, dantza, eskulanak, euskara, mintzapraktika). Baten batek dio 

liburu on batekin konformatzen dela, eta horretarako Aurizberriko liburutegia bikain 

dagoela. Herrietatik doan bibliobus-zerbitzua ere oso ongi baloratuta dago. 

Erretiratuen elkartearen jarduerak aipatu dira: mus-partidak, poteoa eta horren 

inguruan ematen diren gizarte-harremanak, eta zer garrantzitsua den herrian taberna 

bat edukitzea, beste pertsonekin egon ahal izateko.  

Batek adierazi du baratzak alderdi positibo asko dituela, berak bere hobbya delako 

lantzen duela, baina ariketa fisikoa egiteko eta ilusioa jartzeko ere balio duela dio, eta 

funtzio bera duela etxeko egurra prestatzeko lana. 

Eskola-adineko seme-alabak dituztenek diotenez, arratsaldeetan ludoteka bezalako 

zerbitzu gehiago egonen balira eta seme-alabak ordu pare bat utzi ahal izateko modua 

egonen balitz, horrek aukera emanen lieke herriarentzat edo bailararentzat lanean edo 

proiektuak eraikitzen aritzeko. Sormenak baldintza jakin batzuk denbora eskatzen 

dituela. Ideiak gehiago ateratzen direla taldean, baina denbora behar dela. Baten batek 

dio emakumeak, oro har, lankidetzakoagoak direla, taldean eraikitzen dutela, eta ez 

hainbeste boterearen gainean. 

Txikientzako eskolaz kanpoko jarduera urritasuna dagoela adierazi da; ia ez dagoela 

euskaraz antolatutakorik, eta aisialdirako gune gutxi daudela, eta are gutxiago euria 

egiten badu.  

Jardueren informazioaren hedapena hobetzeko beharra ikusten da, informazioa ez 

baita txoko guztietara heltzen.  

12. Turismoa 

 

Oro har, uste sendoa dago turismo kontrolatu eta jasangarria edukitzearen inguruan. 

Beharrezkoa da propaganda eta publizitatea dauden zerbitzuen eskaintzarekin 

parekatzea, eta eskaintza hori turismo-eskarira egokitu ahal izatea, ingurunea eta 

bizimodua hondatu gabe. 

 
Ongi antolatutako turismoa beti izan da gune honetako zutabe garrantzitsua, baina jendea 

informazio eske etortzen da, Garaioako begiratokiaz, Aribeko ez dakit zertaz... Inbaditu egiten 
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gaituzte, baina etortzen den jende horrentzat ez dago taberna triste bat, ostatu triste bat, 

jatetxe bat non janaria eskaini ahal izanen zaien. 

 

Era berean, turismo-sektorean enplegu-egonkortasun handiagoa eskatzen da, eta 

turismo-bulego irisgarriagoa edukitzea, ordutegi zabalagoa duena.  

13. Etorkizuna 

Industrializazioaren aldeko iritziak topatu ditugu, gai hauekin lotutako proiektuekin, 

hain zuzen ere: zura eta basogintza, abeltzaintza, biomasa, produktu mikologikoak. 

Azpimarratu da administrazioak landa-munduaren aldeko apustu irmoa egin beharko 

lukeela. Bestalde, turismorako landetxeak lan-irteera dira orain eta gero izan daitezke 

ere. 

Beste batek dio badela jendea hemen gauzak egiteko gogoa duena, beste batzuk berriz 

pereza gehiago dutenak. Aezkoa aurrera joanen da era batera edo bestera, ardiekin, 

behiekin, ahuntzekin edo behorrekin baina segituko duela. Arazoetako bat bezala 

ikuste du umeak ez dutela izan aukerarik eskolan laborantzan prestatzeko, ez delako 

behar adina baloratu lehen sektorea. 

Egi nahi den horretan sinetsi behar dela, ez dela espero behar kanpotik laguntzak 

etorri arte, eta hemen bizi daitekeela, eta ongi, gainera. Gauzak hobetu daitezkeela eta 

borrokan jarraitu behar dela, ez dela egia gauza gehiagorekin hobeto biziko denik. 

Dena egiteko dagoela, aukera asko daudela, baina dena eginda etorriko zaizula espero 

gabe. 

Adierazi du azken urteetan ikusten dela gazte gehiago geratzen direla hemen bizitzen. 

Pandemiak landa-bizitza hobea dela pentsarazten digu. Etorkizunak taldeetan lan egin 

behar duela, komunitatean dauden kolektiboetan, eta proposamen desberdinak 

entzun behar direla. 

Beste batek etxebizitzaren gaia planifikatzeko beharra planteatzen du. Gazteek hemen 

geratzeko etxebizitzarena konponduta izan behar dute. Kontua ez da etxe gehiago 

egitea, baizik eta dauden etxeak berritzea eta egokitzea aurkezten diren premietarako, 

alokairuan edo jabetzan, m2 gehiagorekin edo gutxiagorekin. 

Era berean, erabilera desberdinetarako lokalak behar direla uste du, adinekoentzat, 

gazteentzat, adingabeentzat, bileretarako, hainbat jardueratarako eta abarretarako, 

beti ere dauden etxeetan koka daitezkeenak. 

Dinamizatzaile kultural eta sozial lanpostua sortzea proposatu dute. Ernai, Aezga talde 

horiek guztiak batzordean egon daitezke, plan bat ezarri, baina ekimen guztiak jaso eta 

kudeatuko dituen dinamizatzailea arduratuko da ekimen eta jarduerak koordinatzeaz 
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eta bultzatzeaz. Pertsona horrek zuzenean lan egin beharko luke Batzarre 

Nagusiarekin.  Ekialdeko Pirinioetako edo Errobiko, Aezkoako eta Auritzeko teknikaria 

izanen litzatekeen galdetu da, eta Pirinioetako Mahaiarekin lan egin behar dela 

zehaztu da. 

 

ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK 

Jarraian, elkarrizketatuen eta eztabaida-taldeen elkarrizketetatik eta iritzietatik 

ateratako aurkikuntzetatik ateratako gaien araberako proposamenak aurkeztuko 

ditugu, bai eta aurreko azterlanetatik jasotako informazioa eta datuak oinarri hartuta 

egindakoak ere, txosten honen egileen iritziz. 

1. Lehen Sektorea eta Ingurumena 

 

Tokiko erakundeek lehen sektorea balioestea, eta mekanismo politikoak bultzatzea 

landa-eremuan oztopo administratibo eta burokratikoak murrizteko (abeltzaintza, 

nekazaritza, basoak, ekoizleak eta tokiko artisauak), erabakiak hartzeko orduan 

autonomia eta independentzia handiagoa izateko. 

 

Beharrezkoa da ohartzea izaki ekodependenteak garela, hau da, naturaren mende 

gaudela, eta hori mugatua dela; eta izaki  interdependenteak ere bagarela. Ezin gara 

bizi gure inguruan beste pertsonarik ez badago; beraz, ezin dugu onartu gure 

haranetan biztanle galera gehiago ematea, baina, batez ere, balioetsi behar da 

ingurunea, bere osotasunean. 

 

Etxaldeei segida emateko, beharrezkoa da kolektiboen arteko elkarrizketa ematea, 

profesionalen eta gazteen arteko entzute handiagoa izatea, egungo garaiarekin bat 

datozen ikuspegiak trukatzeko. Era berean, kooperatibei ekiteko aukera aztertzea,  

kostuak lehiakorragoak egiteko, teknifikazio handiagoa edukitzeko, lan-baldintzak 

hobetzeko, aisialdiko beharrak kontuan hartzeko, lanaldiak murrizteko eta oporrak 

ezarri ahal izateko.  
 

Ibarreko eskola unitarioko hezkuntza-zikloetako irakaskuntza-curriculumean 

ingurunearekin bat datozen unitate didaktikoak sartzea, hala nola, nekazaritza, 

abeltzaintza eta basoak, artisau-ekoizpena.. 
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2. Lana 

 

Kanpoko jendea kontratatzea nahiago izaten denaren, hemengoa baino, ideiarekin 

apurtzeko, Ibarreko erakundeek egindako gestioen gardentasun politika publiko egitea 

proposatzen da. Era berean, bailaran enplegu-poltsa bat sortzea iradokitzen da, 

sektore guztietako tokiko beharrak asetzeko. 

 

Berriz ere aipatu dugu belaunaldien arteko elkarrizketa beharrezkoa dela, eta 

gazteentzako lan-aukera berriak sor daitezkeela, eta despopulazioa eteteko 

beharrezko eskualdaketa erraztea. 

 

Emakumeen ustez haranean eskura izan ditzaketen lanak ostalaritzakoak edo 

zainketenak direnez, lehentasunezkotzat jotzen da zainketa-lanei balioa ematea, 

bizitza erdigunean kokatzeko antolaketa modu bat ezartzea, zeinetan zaintzak  

lehentasuna izanen lukeen. 

 

Erakundeek biztanleen galeraren aurka borrokatzeko programa eta politikei lotutako 

ideia eta proiektu ekintzaileak ahalbidetzea eta sustatzea, hala nola, Pirinioetako 

Mahaiarenak. 

3. Gazteria eta hezkuntza 

Batxilergoa Ibarrean ezartzeari dagokionez, garrantzitsua da eskola-komunitatea 

osatzen duten guztien artean eztabaida sakona sortzea eta hausnarketarako guneak 

sortzea, inplikatutako biztanle guztiei eztabaidatzeko, iritzia emateko eta  erabakitzeko 

aukerak emanez. 

 

Ezin dugu ahaztu Ibarreko derrigorrezko irakaskuntza euskaraz denez (D eredua), LH 

eta Batxilergoko ikasketen jarraipena hizkuntza horretan ere egin beharko litzatekeela. 

 

Orbaizetako Museoaren azpiegitura berria aprobetxatuz, gazteekin ingurumen-

hezkuntzari eta landa-lanari buruzko esperimentaziorako gune bat sartzea iradokitzen 

da, interpretazio-zentroen ildoan diseinatua, baina haientzat eta haientzako 

idiosinkrasian oinarrituta, eta, horri esker inguruko gazteentzat lanpostu berriak 

sortzea. 

 

Kultura- eta gizarte-dinamizatzaile lanpostua, gazteentzako hainbat ekimen eta 

jarduera kudeatu eta bultzatzeko, hainbat elkarte eta talderekin, Aezkoako Batzarre 

Nagusiarekin eta Pirinioetako Mahaiarekin elkarkidetzan. 

 



 

26 

4. Etxebizitza 

 

Alokatzeko etxe gutxi dagoenez, proposatu da erakundeek etxe hutsak edo erdi hutsak 

dituzten pertsonentzako pizgarriak sortu  beharko lituzketela, eta etxe horiek 

errentarien esku jartzea (zergak murriztea, eraberritzeko eta alokairua kudeatzeko 

laguntzak). 

 

Harana pairatzen ari den biztanleen galera eta zahartzea direla eta, beharrezkoa izanen 

litzateke etxebizitza-plan integral bat egitea, etorkizuneko aurreikuspenarekin egungo 

arazoak konpondu ahal izateko, baterako etxebizitza bezalako formulak barne, 

adinekoekin eta baita adinekoen eta gazteen artean ere. Proposamen horiek oraingo 

adinekoen artean onartu ahal izatea zaila dirudien arren, komenigarritzat jotzen da 

proposamen horiek etorkizun hurbilerako planteatzen hastea eta, horrela, etxebizitza 

eza eta adinekoak eta menpekotasuna dutenak zaintzeko beharra konpontzea. 
 

5. Emakumea 

Zaintzak oraindik ere neurri handi batean emakumeek beren gain hartzen dituztela 

ikusita, zaintzen politika publikoan erantzukidetasuna sartu behar dela ikusi da, bai eta 

gai horri buruzko tailerrak antolatu ere, bi sexuentzat, baina batez ere gizonen parte-

hartzea bermatuz. 
 

 

Sexuarekin/generoarekin lotutako rolengatik, nabarmendu behar da diskriminazio 

positiboa behar dela, udaleko eta, oro har, erakundeetako kargu politiko eta 

administratiboetarako zerrendak prestatzeko orduan, besteak beste; hori bai, 

horregatik emakumeen ohiko zereginez gain zama erantsia ez izatea bermatu behar 

da, eta horretarako bilkuren orduak egoera berezi eta zehatzetara egokitu behar dira.  

 

Erabakitze ahalmenari dagokionez, interesgarria litzateke erakunderen batek aztertzea 

(esaterako, Aezkoako Batzarre Nagusiko berdintasun-batzordeak) gizonek edo 

emakumeek izandako erantzukizunak eta karguak, eta zeharkako genero-ikuspegia 

aplikatzea sustatutako ekintza eta politika guztietan. 

 

Erantzukidetasunetik abiatuta, guraso eta ikastetxeek gizonen partaidetzaren 

parekotasuna sustatu eta bermatu behar dute, eta horiek beren gain hartu behar 

dituzte beharrezko zereginak. 

 

Beharrezko ikusten da hezkidetza sustatzea arlo guztietan, tailerren bidez, bizitzako 

etapa guztietan eraginez. 

 



 

27 

Boluntariotza-poltsaren barruan proposatzen da ongi legokeela eskola-laguntza eman 

dezakeen jendea bilatzea eta, horrela, familia eta lanaren uztartzea bultzatzea. 

 

Ibarreko emakumeentzako topaketak eta aisialdiko jarduerak antolatzea, haien egoera 

ikusarazteko, ahalduntzea lantzeko, harremanak sustatzeko eta borrokak, 

esperientziak, jakintzak, kultura eta prestakuntza partekatzeko. 

 

Gizarte-zerbitzuetatik entretenimenduko jarduera gehiago eskaintzen jarraitzea, 

mendeko adinekoentzat, emakume zaintzaileen zama arinduko luketelako. Halaber, 

ludoteka-zerbitzua arratsaldeetan, lana eta familia bateragarri egiten laguntzeko. 
 

 

6.  Adinekoak 

Haranerako Eguneko Zentro bat edukitzeko premiari irtenbidea berehala ematea, 

sozializazioa, nutrizio-laguntza, motibazio kognitiboa, jarduera fisikoak, ludikoak eta 

kulturalak bultzatuz. Elkarrizketatutako ia pertsona guztiek adierazitako eskaria da. 

Biztanleria aetza izaeraz itxia denez, zaila ikusten da helduek laguntza onartu ahal 

izatea, mendekotasun handia izan ala ez izan. Jokabide hori inbertitzeko, beharrezkoa 

litzateke herri bakoitzean erreferentziazko figura bat izatea, zentroaren erabilera 

sustatzeko eta zerbitzuen abantailak ezagutarazteko eta horretan eragiteko. 

Etxebizitza babestuen edo partekatuen (cohousing) aukera aztertzea; horiek guztiak 

egoitzetakoen ordezko baliabideak izanen lirateke, jantoki- eta garbiketa-zerbitzuekin. 

Era berean, etxeko arreta hobetzea. Gauetan agertzen diren menpekotasun kopurua 

baloratzea eta, agian, pertsona horiek biltzea zainduak izateko. Horrek lanpostuak 

sortuko lituzke Ibarreko gazteentzat.  

Beste zerbitzu bat herri bakoitzeko etxez etxeko janariarena edo jantoki sozialarena 

izanen litzateke, horrela etxetik eta sozializatzeko motibazioa izanen luketelako, 

elikadura ona ziurtatuz. Herriko tabernarekin hitzartu liteke, janaria prestatzeko, 

etxeetan banatzeko edo jantoki sozial hori kudeatzeko. 

Eutsi programak aisialdirako programatutako jarduerekin jarraitzea proposatzen da, 

eta balioa ematen zaie Garraldako eskolan egindako belaunaldien arteko dinamikei, 

pandemia-aldia igaro ondoren berriz has daitezkeelako. 
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 7. Menpekotasuna 

Adineko pertsonen mugikortasuna baldintzatzen duten oztopo arkitektonikoak 

murrizteko proiektuak eta diru-laguntzak bultzatzea eta horiei buruzko informazioa 

ematea, familia-etxebizitzetan eta hiri-mailan. Era berean, horren inguruan arau-

aldaketak eskatzen dituzten politikak bultzatzea. 

Atal honetan, berriz ere azpimarratu nahi dugu beharrezkoa dela Eguneko Zentro bat 

ezartzea, mendekotasun ertaina dutenen bizi-kalitate fisiko eta emozionala hobetuko 

lukeen topagune bat izanen litzatekeena. 

Adineko pertsonen beharrei erantzunen dien boluntario-poltsa bat sustatzea. 

Pertsonen Autonomia eta Garapenerako Nafarroako Agentziak (ANADP) mendetasun-

gradua eta -maila baloratzen dituenean eragitea, eraginpeko subjektuen 

landatartasun-alderdia kontuan har dezaten, berezitasunen arabera arreta 

espezifikoagoa eman ahal izateko. 

 

8. Zerbitzuak 

Osasun-zerbitzuak ongi baloratuta badaude ere, hainbat osasun-espezialitate falta 

hartzen dira, hala nola, ginekologia, psikiatria, erradiografia- edo errehabilitazio-

zerbitzuak (mutuek ez baitute mugikortasuna estaltzen). Gomendagarria litzateke 

Osasun Departamentuarekin psikiatria-zerbitzuak aldi baterako berriz hartzeko aukera 

kudeatzea, lehen egin zen bezala, eta bailarako biztanleek adierazitako beste eskaeren 

alternatibak aztertzea. 

Gizarte Zerbitzuak hobetzeko beharra ikusten da, burokrazia murriztea eta Osasun 

Zentroarekiko koordinazioa erraztea. Era berean, laguntzen izapidetzeari buruzko 

informaziorako irispidea eraginkorragoa izan behar da. 

Atzerago aipatu bezala, adinekoen eskariari erantzun behar zaio: tutoretzapeko 

etxebizitzak, etxebizitza partekatuak, etxez etxeko arreta, jantoki sozialak edo 

soziabilitatea eta mendekotasun-arazoak bermatzen dituzten bestelako zerbitzuak. 

Pertsona espezializatu batek zerbitzu horien erabileraz herritarrak motibatzeko eta 

informatzeko kudeaketari ekitea proposatzen da. 

Aplikazio mugikor bat sortzea, haranean kultur jarduerak, aisia eta zerbitzuak 

koordinatzeko eta informatzeko, Esteribarren ezarrita dagoenaren antzera. 

Adinekoentzako garraio zerbitzuaren afera eskola-garraioarekin koordina liteke. 

Boluntarioek gestiona zezaketen edo biztanleria-sektore horrekin bat datorren 
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aplikazioren baten sustapenarekin erraztu zitekeen, hurrengo atalean azpimarratzen 

dugun bezala.  

Instituzioek prozesu eraikitzaileak eta parte-hartzaileak sortzea, zeinetan gazteek eta 

profesionalek inplikazio handiagoa izan dezaten, eta haiekin lotutako alderdi guztiak 

aztertzea.  

 

9. Mugikortasuna eta garraioa 

Ibar barruko mugikortasunari dagokionez, gomendatzen da azterlan bat egitea, garraio 

zerbitzuetako ibilgailu bakoitzaren (autobus eta eskola-mikrobus, taxi eta etxeko 

arreta-zerbitzu) ordutegiak, dituzten edukiera eta ezaugarriak ezagutzea horrekin  

erabilera publikoko mugikortasun-plan bat egin ahal izatea, adinekoentzako 

irisgarritasuna bermatuz osasun-zerbitzuetara, gazte-zerbitzuetara eta mendekotasun-

egoeran daudenetara. Mugikortasun-plan hori zentralizatuta egon beharko litzateke, 

eta mugikorreko aplikazio baten bidez edo Internet bidez iragar liteke. 

Elkarrizketatuek taxientzako diru-laguntza lerro bat proposatu dute, adinekoen 
garraio-zerbitzuak osatzeko. 
 
Osasun-zerbitzuetarako, jardueretarako eta ekitaldietarako garraioa erraztuko duten 
boluntarioen sare bat sortzen ikertzea, eta mendekotasunaren atalean proposatutako 
boluntarioen poltsa osatzea. 
 
Aztertu beharko litzateke garraio-bekarik behar den ala ez, ikasketak egitera Iruñera 
joan behar duten ikasleen familiei laguntzeko. 
 
Bailaratik Iruñera joateko Blablacar moduko zerbitzua sustatzea, mugikortasun-
planaren aplikazio mugikorrean integratuta egon daitekeena. 

 

10. Partaidetza 

Parte-hartze publikoari dagokionez, gizonen eta emakumeen artean lehentasun eta 

funtzio desberdinak antzematen direnez (gizonek, batzarretan eta auzolanetan parte 

hartzen dute, eta emakumeek, eskola-arretari lotutako aferatan), beharrezkoa 

litzateke hezkidetza- eta erantzunkidetasun-ikuspegi bat izatea, gurasoek familia-lanak 

egiteari eta erakunde komunitarioetan ordezkaritza femeninoena izateari dagokienez. 

Horretarako, problematika horren inguruan sentsibilizatzeko tailerrak eta hitzaldiak 

bultzatu beharko lirateke. 
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Gazteek ibarrari dagozkion erabaki-eremuetan parte har dezaten sustatzea, gizarte-

ekimenak bermatzeko, biztanleen gainbehera eteteko, edo, baita, auzolanetan integra 

daitezen eta prozesu kolektiboen subjektu aktibo senti daitezen. 

 

11. Aisia  

Beharrezkoa izanen litzateke gune publiko egokien zundaketa eta azterketa egitea, 

horiek birmoldatzeko edo egokitzeko, eta, horrela, nerabeei eta gazteei aisialdiko eta 

kiroleko alternatiba gehiago eskaintzea, taberna ez baita aukera desiragarria, 

adingabeentzako aukera bakar gisa. 

Azpimarratzekoa da kultura ia ez dela aisialdirako alternatiba gisa aipatu, eta 

erakundeek azter dezaketela, bailaran dauden kultur elkarteen arteko topaketaren bat 

sustatzeko. 

Udalei pizgarriak ematea, bildu ahal izateko espazio publikoak egokitu ditzaten, hala 

nola,plazaren batean eserlekuak jartzea, kiroletarako lokalak egokitzea, haur, gazte eta 

adinekoentzako erabilera anitzekoak. 

Adineko pertsonentzat eskainitako aisialdiko jarduerekin jarraitzearen garrantzia 

azpimarratzen da, baita adin ertaineko pertsonentzat aisialdirako aukera berriak eta 

askotarikoak ezartzeko beharra ere. 

Eskolaz kanpoko jarduera gehiago eskaintzea euskaraz, ludoteketan edota aisialdirako 

guneetan, udalekuetan eta udako ikastaroetan, ingurumena eta bailarako ekosistema 

lantzen duten tokiko begiraleekin. 

Bailarako aisialdiko jarduerak hobeto zabaldu eta kudeatzeko, horiek jaso eta herritar 

interesdunei helaraziko dizkien aplikazio mugikorren bat ezartzea gomendatzen da. 

Kontuan izan behar da pertsona guztiek ez dutela Interneterako sarbidea duen gailu 

mugikor bat, eta, beraz, beste informazio-mekanismo batzuk edo IKTak erabiltzen ez 

dituzten informazioa eta dibulgazioa kudeatzen dituen erreferentziazko pertsona bat 

ere erabili beharko litzatekeela. 

 

12. Turismoa 

Egokitzat jotzen da turismoaren kontrol iraunkorrarekin jarraitzea, ingurunearen eta 

bizimoduaren aukeren araberako turismo-eskaerari erantzuteko. 

 

Era berean, turismo-sektoreko enpleguen egonkortasuna hobetzeko, kontratu motak 

berrikustea proposatzen da (aldizkako edo aldi baterako finkoak), eta aurrez Lan 
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atalean iradokitako lan-poltsara jotzea, gidarien, aisialdiko begiraleen eta abarren 

lanpostuak betetzeko, Orbaizetako Museolako espazio esperimentalari lotuta sor 

daitezkeenak, gazteria eta hezkuntza atalean iradokitakoak. 
 

13. Etorkizuna  

Administrazioak landa-munduaren aldeko apustu irmoa egin behar du, eta proiektu 

ekintzaileak sustatu. Plan berri horiek, irismen industrialen bat izanez gero, lehen 

sektoreari modu jasangarrian lotuta egon behar dutela uste da, bai zurarekin eta 

basoarekin, abeltzaintzarekin eta nekazaritza ekologikoarekin, biomasarekin, produktu 

mikologikoekin eta abarrekin lotutako proiektuak, izan ere, eremu hori aberatsa da 

baliabide horietan, eta hainbat ekimen bultzatzeko aukerak ematen ditu. 

 

Politika-mailan lehen sektorea eta landatartasuna baloratzen jarraitzea arlo guztietan 

(lana, ekonomia, hezkuntza, kultura, aisia, turismoa, euskara, etab.). 

 

Uste da kolektiboetan edo kooperatibetan lan egiteak etorkizunean jasangarritasun 

handiagoa bermatzen duela, eta, beraz, lehen sektorearen kudeaketa-eredu hori eta 

beste batzuk indartu behar direla. 

 

Kontuan harturik litekeena dela ibarrak biztanleak galtzen joatea eta biztanleria gero 

eta zaharragoa izatea, ezinbestekoa izanen litzateke cohousing edo koetxebizitza 

aukerak aztertzea, adinekoekin, baita adinekoekin eta gazteekin ere. 

 

LEHENTASUNEZKO 

PROPOSAMENAK 

● Zaintzaren gaia oraindik ere emakumeek onartzen dute, neurri handi batean, bi 

sexuei zuzendutako erantzunkidetasun-tailerrak antolatzeko beharra ikusten 

da, baina batez ere gizonen parte-hartzea bermatuz. Zainketa-lanei balioa 

ematea, bizitza erdigunean kokatzea. 

 

● Gizonen eta emakumeen artean lehentasun desberdinak ikusten direnez, 

beharrezkoa litzateke hezkidetzaren eta erantzukidetasunaren ikuspegia 

izatea, gurasoek familian duten zereginei dagokienez eta erakunde 

komunitarioetan emakumeek ordezkaritza izateari dagokienez. Horretarako, 

problematika horren inguruan sentsibilizatzeko tailerrak eta hitzaldiak bultzatu 

beharko lirateke. 



 

32 

 

● Haranerako Eguneko Zentroa, premiazkoa baita, berehalako irtenbidea 

ematea, sozializazioa, nutrizio-laguntza, motibazio kognitiboa, jarduera fisikoak, 

ludikoak eta kulturalak bultzatzeko. Elkarrizketatutako ia pertsona guztiek 

adierazitako eskaria da. 

 

● Tokiko erakundeetatik lehen sektorearen balorazioa sustatzea, eta mekanismo 

politikoak bultzatzea landa-eremuan oztopo administratibo eta burokratikoak 

murrizteko (abeltzaintza, nekazaritza, basoak, ekoizleak eta tokiko artisauak), 

erabakietan independentzia handiagoa lortzeko. 

 

● Dinamizatzaile kultural eta sozialaren lanpostua sortzea, hainbat ekimen 

(boluntariotza, app, dibulgazioa...) eta jarduera kudeatu eta bultzatzeko, 

elkarte eta talde desberdinekin eta Ibarreko Batzarre Nagusiarekin 

koordinatuta. 

 

● Haraneko enplegu-poltsa bat sortzea iradokitzen da, sektore guztietako tokiko 

beharrak asetzeko. Turismo-sektoreko enpleguen egonkortasuna hobetzeko, 

kontratu motak berrikusteko (aldizkako finkoak edo aldi baterakoak) eta 

Orbaizetako Museolako espazio esperimentalari lotutako eremuan sor 

daitezkeen lanpostuak betetzeko (gidariak, aisialdiko begiraleak eta abar) erabil 

daiteke poltsa.  

 


