
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                    Proiektuaren iraupena   

 

Hiri adiskidetsu bat lortzeko programak lau fasetan 

banatutako prozesua proposatzen du: 

 Diagnostikoa eta Ekintza Plana  

(iraupena: 1-2 urte)  

 Ekintzen inplementazioa 
(iraupena: 3 urte)  

 Ebaluazioa  
       (iraupena: 1 urte)  
 Etengabeko hobekuntza 
       (prozesua berriro hasi)  

 

 

Hiri Lagunkoien programak proiektua garatzea 
proposatzen du, zortzi gai hauei buruzko 
diagnostikoa eginez: 

 1. Aire zabaleko espazioak eta eraikinak.  

 2. Garraioa.  

 3. Etxebizitza.  

 4. Errespetua eta gizarteratzea.  

 5. Partaidetza soziala.  

 6. Komunikazioa eta informazioa. 

 7. Enplegua eta herritarren parte-hartzea.  

 8. Gizarte eta Osasun Zerbitzuak. 

 
 

 

      

 

 

ETXAURI honako hau izatea lortu behar dugu: 

“Adineko pertsonak bizitzeko leku bat” 
          

 

 

Parte hartzeko galdetegian Etxauriko udalerriaren 
ikuspegia islatu zen, adinekoen ikuspegitik. Parte-
hartzaileen iritzi, iradokizun, bizipen eta kezka 
guztiak kontuan hartu ziren iritzi askok eta 
desberdinek egiaztatutako errealitatea jendaurrean 
azaltzeko asmoarekin, guztiak ere herriaren egungo 
argazkian oinarrituta. Lortutako iruzkinen 
aberastasunak eta iradokitako konponbideen 
aniztasunak erakusten dute herritarrek berehala 
eskatzen dituzten aldaketen beharra. 

Hala ere, galdetegiaren oinarriek parte-hartzailea 
azaldutako gai guztietan bere alderdi kritikoa 
adieraztera bideratzen zuten arren, lortutako 
emaitzek Etxauriko biztanleek udalerriaren balorazio 
maila erosoa erakusten dute. 

Proiektuaren jarraipena Etxauriren 
berezitasunengatik egin beharko da. Azterlanaren 
kapituluetako batean, kokaleku geografikoa, bertako 
jendearen izaera eta biztanleriaren hazkunde 
demografiko iraunkorra deskribatzen ditugu. Orain 
da garaia datu deskribatzaile huts horiek gorantz 
kotizatzen duten eta kontsulta-prozesuan zehar 
agerian geratu diren balioekin osatzeko. 
Katastroaren tamaina txikia inguruneko paisaia-
distirarekin konpentsatzen da. Erroldako nomina 
mugatua jendearen balio solidarioen eta 
parizipatiboen dimentsioak metatzen du. Eta Iruña 
metropoliko logela periferikoko baserritar 
martxamoa Etxauriko Valeko burualdeko sariak 
hartzen du, edertasunaren, soseguaren eta 
lasaitasunaren erreferentzia, horma bertikaleko 
harresi itzel batek zaintzen duena beti. Horregatik 
guztiagatik eta proiektatzen ari garen 
etorkizunagatik, Etxauri Adineko Pertsonak bizitzeko 
lekua izan dela, dela eta izango dela aldarrikatu 
dezakegu, erratzeko arriskurik gabe. 

 

  

                    

  
        

      Proiektuaren Aurkezpena 
 

        Etxauri Lagunkoia 

 Adinekoekin 

 

 Proiektuari atxikitzea 

 Zertan datza? 

 Nortzuk parte hartzen dute? 

 Zenbat irauten du? 

 Zer onura dakartza? 
 

 
 
 
   Aurkezpen ekitaldia: 
 

 Data:     Igandea, 2023ko Otsailak 26 
 Lekua:   Zacarías Jáuregui aretoa  
 Ordua:  13:00 h. 

  
 

                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Proiektuari atxikitzea 

 

 

Etxauri udalerria, bere Udalaren ekimenez, 

ADINEKOEKIN LAGUNKOIAK diren HIRIAK proiektu 

globalean sartzea erabaki zuen 2020. urtearen 

amaieran. 

Osasunaren Mundu Erakundeak hasitako bide 

horrek, Imsersoko gobernu-erakundeak nazio 

mailan lagunduta eta mundu osoko tamaina 

guztietako udalerri ugarik berretsita, ilusioz beteriko 

sare horretan parte hartzera bultzatu zuen gure 

herria. Gure bizilagunen eta gizartearen aurrean 

ikusarazi, kontzientziatu eta balioetsi nahi da 

herritar talde baten protagonismoa. Izan ere, 

herritar “zaharrak” dira, eta adineko pertsona 

bihurtu nahi dute. 

Asmo handiko eta ibilbide luzeko proiektua da, 

herritarren titulartasunekoa, eta udal-egituraren 

euskarriarekin eraiki behar dugu, baina nahi dugun 

herritar guztion erantzukizun operatiboarekin. 

Inbertsio itzulgarria da; izan ere, ez dezagun ahaztu, 

lehenago edo geroago, zeharbide honetan 

murgiltzen garen pertsona guztiak proiektuaren 

lankide izatetik onuradun zuzen izatera igaroko 

gara. 

 

 

 

          

 

 

      Zertan datza proiektua? 
 

 

Etxauri Amigable proiektuaren helburu nagusia 

Etxauri adinekoekiko lagunkoia izan dadin 

beharrezkoak diren ezaugarriak eta gakoak 

identifikatzea da. Proiektua udalerriaren aldaketa 

fisikotik haratago doa. Honako helburu hauek ere 

lortu nahi dira: 
 

 Adinekoen ahalduntzea bultzatzea, 

gizartean eta Etxauriko erabakiguneetan 

duten parte-hartzea aktiboa izan dadin 
 

 Adinekoen beharrak, nahiak eta 

ikuspuntua ezagutzea eta kontuan hartzea, 

eta pertsona horiek politika, zerbitzu eta 

egitura publikoetan integratzea 

 

 Etxauriko adinekoen egunerokotasunari eragiten 

dioten alderdiei modu integralean heltzea, eta, 

horretarako, adinekoen beren parte-hartzea 

sustatzea, udalerriko hobekuntza-prozesu osoan 

dituzten beharrak, pertzepzioak eta iritziak 

kontuan hartuta. 
 

 

 
 

 

        

 

 

  

 Nork koordinatzen du? 
       

 Talde Eragilea: Zortzi herritarrek osatutako taldea, 

udal eta erakunde kargurik gabe, Udalarekin 

lankidetza estuan. 
 

Nork egiten du?  
Etxauriko herritarrak, 2021ean eta 2022an hainbat 

kolektibori egindako bileren, parte-hartze aktiboaren 

eta kontsulten bidez. 
 
 

    ► Auzo-taldeaL  

►Mendikuaren kontsultategia 

 ►Tokiko Farmazia 

   ► Tokiko Merkataritza 

 ► Erretiratuen kluba 

 ► Udal Gubernua 

 ► Denak-Bat batzarra 

 ► Oinarrizko gizarte zerbitzua               

  

 ► 80 urterrik gorakoak 
 

Nork exekutatzen du?  

Etxauriko Udala: bere baliabideekin eta kanpoko 

erakundeak eta erakundeak koordinatuz. 

 

 

 

 

 


