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LABURPENA: bi milagarren lehendabiziko hamarkadaren bukaeran Gipuzkoako baserria eta landa 
eremua aztertzen zituzten ikerketa ezberdinak burutu ziren. Artikulu honetan ikerketa hauen ondorioak 
jasoz landa eremuko gizartearen egoera jaso egin da. Baserri eremutan zahartasun maila altua eta 
sakabanaketaren ondorioz egoera bereziki larria da. Honen aurrean zaharrek familiaren babesa 
jasotzen dute ia kasu guztietan beraien nahia gauzatuz, hau da, baserrian bizitzen jarraitu hil arte. 2000 
biztanletik berako herrietan, ordea, jubilatua gazteagoa da, bikotekidearekin bizi da eta giza bizitza 
ona du. Baina arazoa ate joka du eta landa herriak datorren egoerari aurre egiteko gizarte dotazioekin 
hornitu behar dira.

HITZ GAKOAK: baserria, Gipuzkoa, gizartegintza, zahartasuna.

 RESUMEN: bienestar social en el medio rural de Gipuzkoa: el momento de apoyar la red informal 
.La primera década del nuevo milenio concluye con la realización de diferentes trabajos que analizan 
la situación del medio rural de municipios Gipuzkoanos. En este artículo recogemos las conclusiones 
principales que obtenemos de los mismos. En principio, en aquellos lugaren organizados por el caserío 
el alto nivel de envejecimiento y la dispersión del hábitat provocan que la situación sea crítica. A su favor 
cuentan con una ámplia red de cobertura y atención informal, la familia, que asume su cuidado y su 
deseo de residir toda su vida en el caserío. La situación de los municipios de menos de 2000 habitantes 
es mejor. El jubilado es más joven y vive habitualmente con su pareja. Pero también en estos casos 
preocupa el alto grado de envejecimiento que se avecina y la necesidad de dotar a estos municipios de 
servicios para atender las necesidades de su población de edad.
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ABSTRACT: welfare in rural area of Gipuzkoa: the time to support the informal network. 
The first decade of the millennium ends with the realitation of various studies about the situation of land 
area of some villages of Gipuzkoa. In this paper we collect the main conclusions we get from them. In 
the areas where the habitat is disperse the population is older and both problems provoque a critical 
situation. In its favour this area has and informal extensive network coverage and is the family who takes 
the care responsibility and who satisfy their desire to live his life in the family farm. The situation of the 
municipalities of less than 2,000 inhabitants is better. The retiree is younger and usually lives with his 
partner. But in these cases also it concernes the high degree of aging that is coming and the necesity to 
provide services to these villages to attempt the necesities of its older population.
KEY WORDS: basque farm, Gipuzkoa, social attention, aging.

Lan honen bitartez Gipuzkoako baserria eta herri txikietan bizi den populazio 
helduaren ongizate maila eta problematika ezagutzera eman nahi dugu. Horretarako, azken 
urte hauetan  gai honen inguruan egindako lan ezberdinak bildu ditugu, batzuk Landa 
Garapen Elkarteak bultzatuak, beste batzuk herri kontseiluko gizarte zerbitzuak, baina 
denak elkarrizketaren bitarteaz oinarritutako metodologi eredu bat erabiliz eta zaharren 
ongizate beharrak ezagutzera zuzenduak. Bilduma hau Eusko Gobernuko informe teknikoen 
kolekzioan argitaratu zen eta publikapen honetan honen ondorioetan zentratzen gara. Egin 
dugun bildumaren bitartez Gipuzkoako nekazal guneek aurkezten duten egoeraren isla 
zabala ematen da.

Argitalpen honetan herrizka egindako lanaren ondorioetan oinarritzen da. 
Aukeratutako lagina, ala ere, zabala da. Aurretik aztertutako Lezo eta Usurbilgo ondorioak 
laburtu egin dira oraingo honetan eta, horretaz gain, Oiartzun, Aia, Errezil eta Alegin lortutako 
laginak batu egin zaizkie. Emaitzak, beraz, Gipuzkoako lurraldeko nekazal eremuaren 
erakusle direla ondorioztatu daitezke.

Hartutako lagina, beraz, zabala da. Lezoko baserri gunea, adibidez, eremu 
zaharkituaren erakuslea da, nahiz eta hiri eta industriaren eremuaren mugan kokatuta 
egon. Errezil eta Aia, ordea, hirietatik hurrunago gelditzen diren baserri eremuak dira baina 
bi adibidetan gizarte zerbitzuaren politikaren presentzia nabaria da eta ondorioak begi 
bistakoak dira. Oiartzun eta Azpeitia, ordea, hiri gune eta baserri gune zabalaren adibideak 
dira.  Bi kasuetan gizarte zerbitzuaren eragina hirian gelditzen da baserri gunean bizi direnak 
arreta txikia jasotzen duten bitartean.

Ezberdintasun nagusiena Alegiko adibideak marrastuko luke. Herri txikia da, etxeak 
elkarturik, oinarrizko zerbitzuak bertan eta baserri eremurik gabe. 2000 biztanletik beherako 
herrien adibidea da, teorian ruraltasunaren mugaren barruan, baina eremu dispertsoetatik 
urrun gelditzen dena.

Alegiko adibidea izan ezik gainontzeko guztietan baserri eremua da landaren 
ezaugarria, izaera berdintsua aurkezten dute eta guztietan zahartasuna eta etxe dispertsoen 
ondorioak nabariak dira. Baserritarrak beharra agindu arte ez du erretiro hartzen eta orduan 
sare informala, familia, bere zaintzaren kargu egiten da.
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1.- Oiartzungo baserritarrak zahartzarora familiaren artea

Oiartzungo herriak, hamar mila biztanle eduki arren eta Gipuzkoako hiri gune 
nagusiaren ondoan egon arren, baserri gehien duen herria da probintzi honetan, ruraltasuna 
nabaria diren gune eta auzo ugari mantenduz.

Egungo baserri gehienek nekazal iharduera mantentzen dute baina gutxi dira 
iharduera hauetaz bizi direnak. Adineko populazia da baserriaren ohiko iharduerari eusten 
diona baina bere ekonomi aportazioak zeharo txikitu dira. Jarraian jasotzen den ikerketan 
populazio haundiko herrietan garatzen den baserritarren ongizate egoera aztertzen da.

Diagnostiko honen abiapuntuan 170 elkarrizketa egin dira. Horretaz gain, 
Udalaren padroiaren bitartez, beste 309 baserri eta bakarkako etxeen biztanleriaren datuak 
eskuratu ahal izan dira (adina, sexua eta bizikide kopurua, hain zuzen ere), landa inguruko 
biztanleriaren deskribapen orokorra eman ahal izateko. 

Adinaren aldetik biztanleria orokorrarekin desberdintasun nagusi bat topatzen  
da: landa inguruko biztanleriak, orokorrean baino adineko gehiago eta gazte gutxiago ditu. 
Landa inguruneko biztanlerian, lau pertsonetatik batek ba ditu 65 urte baino gehiago. Beraz, 
hirugarren adinak herritar honen laurdena osatzen du, guztien %23a, hain zuzen ere (365 
pertsona). Oiartzungo biztanleria orokorrean (landa ingurunean eta kalean bizi dena), berriz, 
65 urtetik gorakoen taldea %14a osatzen du. 

Bizikidetzari dagokionez, baserri inguruko bizikidetzaren tamaina, batez beste, 
hiru kidena da. Bainan gertuago aztertuta, hau ez da nagusitzen den bizikidetza tamaina. 
Baserri ingurunean egoera guztiak ematen dira.    

Laburbilduz, Oiartzungo baserri ingurunean bizi den biztanleria herriaren biztanleria 
orokorra baino zaharragoa da. Sei etxetatik batean pertsona bakar bat bizi da, eta horien 
erditan 65 urte baino gehiago ditu.  Bestalde, bizikidetza handiak ere ematen dira, eta berez 
bost baserrietatik batean bost kide edo gehiago famili unitatea  osatzen dute. Hiru belaunaldi 
elkarrekin bizitzea ez da salbuezpen bat Oiartzungo baserrietan: sei etxetatik batean 
bizikidetza eredu hau ematen da. Beste batzuetan, adinekoak seme-alabak oso gertu izaten 
dituzte, baserri zaharraren ondoan eraiki duten etxe berrian, edo herrian bertan. 

1.1.-   Mixeri Gorrian daudenentzat, gizarte zerbitzuari buruzkoa iritzia
Egindako elkarrizketetan gai honen inguruan galderak egin dira. Baserri inguruko 

biztanle askok errezeloa agertzen dute gizarte zerbitzuetara jotzeko orduan, eta gehien 
gehienek ez dakite non dagoen Gizarte Zerbitzuen bulegoa. Gizarte Zerbitzuak oraindik 
karidade moduan konzeptualizatzen dira, “mixeri gorrian” daudenentzako azkeneko 
baliabidea. 

1. Beharrak betetzeko eskaria lehendabizi familiko emakumeei. Baserritarrek beren 
kabuz edo familiaren laguntzarekin moldatu behar direla filosofian bizi dira. Beharrak badira, 
bereziki adinekoen eta ezinduen zaintza beharrak, eta laguntza harreman handia dago, 
gehienbat familiko emakumeek antolatzen eta ematen duten laguntza familikide guztien 
onurarako. Zaintza eta etxeko lanak egiteak emakume asko zahartzaroan aktibo mantentzen 
ditu, eta beraiei egokitutako “egin beharra” denez, hainbatetan egunerokotasunari ere bizi-
ildo bat  ematen dio. 



Lurralde : inves. espac. 38 (2015), p. 135-158 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)138

ALBERDI COLLANTES, J. C.

2. Egoera batzuetako ez dago zerbitzu egokirik: Etxez Etxekoa murritza. Etxean 
menpekotasuna duen norbaiten zaintzaz arduratzen direnak kexu dira, ez baitago beraien 
beharretarako egokia den zerbitzurik. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuak aste barneko 
egunetan goizez ordubeteko laguntza eskeintzen du, eta hainbat kasutan horrek ez du 
zaintzailearen edo menpekotasuna duenaren beharra betetzen. Beraz, ez da eskatzen.   

3. Gizarte baliabideen irizpideak:  elkarbizitza oztopo bihurtzen da. Baserri 
ingurunean bizi diren gehienek baserriaren jabetza dute, eta baserriarekin lotuta dauden 
lurrak edo beste nekazal azpiegiturak ere badituzte. Baserritarren mentalidadean guztia 
da baserria, eta jabetza saltzea ez da komenigarria. Adinekoen artean aurrezkiak izatea 
ere normala da, larritasun handiko momentu baterako erreserbatuak, edo seme-alaben 
etorkizuna ziurtatzeko. Ondasun hauek laguntzek edo zerbitzuek  dituzten ekonomi 
baremoak askotan gainditu egiten dituzte. 

4. Administraziotik datorren ´kontrolari`  beldur. Adinekoek bereziki edozein 
administrazio publikoaren kontrolaren beldur dira. Hainbat laguntza eta gizarte baliabideak 
eskatzeko ezinbestekoa da bizikideen ekonomi kontu guztiaren informazioa ematea. 

1.2.-   Adina, osasun arazoak eta menpekotasuna  
Baserri inguruko adineko gehienak familian bizi dira. 65 urtetik gorakoen artean 

(guztira 365)  %23a bakarrik bizi da, eta 80 urtetik gorakoen artean (guztira 99) %15a da 
bakarrik bizi dena.  Beste guztiak senideekin bizi dira, batzuk bikotearekin, beste batzuk 
seme-alaba batekin, eta ez dira gutxi hiru belaunaldiko bizikidetzan kokatzen direnak 
(bizikidetza guztien %30a). 

Adinekoa izatea ez da dependientea izatearen sinonimoa. Baserri inguruko 
adinekoak, emakumeak eta gizonak, baserriko lanetan aktiboki aritzen dira, hori bai, sexu 
lan banaketa zorrotza mantenduz. 

Emakumeak gehienbat baserrian bertan lanean aritzen dira, baratza lantzen, oiloak 
eta beste abere txikiak zaintzen, elikagaiak jasotzen eta famili osoko otorduak prestatzen, 
etxeko lanetan eta famili zaintza lanetan, orokorrean. 

Adineko gizonak ere, ahal duten bitartean, baserrian edo baserriko zelaietan aktibo 
aritzen dira, gehienbat kanpoaldean edo ikuiluan, artaldea edo behi talde txikia zaintzen, 
zelaiak garbi eta indartsu mantentzen, batzuk ere baratza lantzen…. Lan guzti hauek 
onuragarriak dira baserria, baserriko lurrak eta bertan bizi den familiaren onurarako. 

Bakarrik bizi diren 80 urtetik gorako adinekoak ere, gehienetan, familiko emakume 
baten laguntza izaten dute, askotan (arreba, alaba, erraina, iloba…). Adin talde hartan, hiru 
pertsonetatik bi emakume dira. Gizonek, orokorrean, bai famili bai eta instituzioen babes 
handiagoa izaten dute. Berez, bakarrik bizi diren eta laguntzarik ez duten 80 urtetik gorakoen 
artean, bostetatik lau emakumeak dira.   

Adineko gizonen artean laguntza beharra askotan funtzionala da, ez fisikoa edo 
psikikoa. Hau da, fisikoki ondo daude, bainan bizitza osoan ez dira etxeko kontuetaz 
arduratu, beti familiko emakume batek lan hori egin duelako. Hori dela eta, batzuk ez dakite 
beren otorduak prestatzen, etxea garbitzen, edo ez dute higiene pertsonala egiteko ohitura 
iraunkorrik. 
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Ezindu fisiko eta psikikoak egoera bereziki bulnerablean bizi dira, besteen laguntza 
ezinbestekoa dutelako. Ezindu psikikoak bizitza gehienetan baserri ingurunean ematen 
dute, familia eta auzokoen babesean. Ezindu fisikoak modu autonomoan mugitzeko dituzten 
zailtasunak baserri eta landa ingurunean bereziki larriak dira, ez baitago ez igogailurik 
bizitzatik jeisteko, ez garraio zerbitzu publikorik, eta noski, arkitektura eta natura oztopo 
guztiak dituzte. Landa auzoko kale asko ez dute espaloirik, edo toki gutxi batzuetan dute, 
eta aterpea dute lekuak ere gutxi dira.  

 Ezindu psikikoak gehien gehienetan familiko emakumeen kargu bizi dira. 
Zaintzaileak gehienetan 65 urtetik gorako emakumeak dira, amak, eta ezindu hauek bizitza 
guztia baserrian ematen dute. Dirudienez inguru babestu batean bizi dira gehienak, presaka 
ez dabiltzaten adineko pertsonaz  inguraturik, auzokoekin harremanetan, baserriko lan txiki 
batzuetaz arduratzen (oiloei jateko ematea, sukaldean laguntzea, eta abar). Bainan denak 
ez dira adinekoak, eta bere  zaintzaileak berriz gehienetan bai. Beraz etorkizunean arrizku 
egoeran egongo dira. 

Atal honetan ere fisikoki oso ezinduak diren pertsonen egoera islatu nahi da, hau 
da, mugitzeko dependienteak direnak –´oheratuak` paraplejikoak izateagatik edo adinaren 
eraginez, gurpilezko aulkian daudenak, beso edo anka batean paralisia dutenak, erabat 
itsuak  direnak-. 13 baserri/etxetatik batean badago menpekotasun fisiko handia duen 
pertsona bat.  Gehienak adinekoak dira, bainan ez guztiak.  

1.3.- Zaintzaileak zaintzeko beharra
Menpekotasuna dutenen bizibaldintzak gehienetan senide baten edo batzuen 

eguneroko laguntzari esker bermatuta daude. Sexu lan banaketa oso bizirik dirau gure 
gizartean, bereziki menpekotasuna dutenen zaintza lanetan. Hau da, dohainik egindako 
zaintza lanaren ardura bere gain hartzen dutenek oraindik ere emakumeak dira, aztertutako 
ia kasu guztietan. Hala eta guztiz, mentalidade aldaketa bat sumatzen da: zaintzaileek 
genero desberdintasun honetaz konzienteak izaten dira, eta ez dira gutxi frustrazio eta 
kexua adierazten dutenek. 

Egia da batzuk nahiago dutela adineko gurasoak etxean zaindu, ´hospitalera` 
edo eguneko zentrora bidali baino lehen, bainan erabaki hau ez da beti modu librean 
aukeratutakoa, eta alabek eta emazteek sumatzen duten karga morala ere handia da. 

Menpekotasuna dutenen zaintzaileekin eztabaida talde bat antolatu genuen, 
horien zailtasunak eta beharrak hobeto aztertzeko, eta denak modu indibidualean bizitzen 
dituzten egoeren faktore amankomunak bilatzeko. Zaintzaileen iritzia oso garrantzitsua 
da, beraiek baitira egunerokotasunean beharrak ikusten eta osatzen dituztenak. Hamaika 
parte hartzaileetatik bakar bat gizona zen, eta beste guztiak emakumeak. Datu honetan argi 
ikusten da sexu lan banaketa oraindik oso bizirik dirauela, eta ekonomikoki eta sozialki hain 
gutxi baloratzen den famili zaintza lana momentuz, emakumeei egozten zaie. 

Nolabaiteko ezintasuna duten pertsonak, gehienbat adinekoak edo ezindu fisiko 
eta psikikoak, baserrian bizi baldintza onetan bizitzen jarraitu ahal izaten dute familia sareari 
esker. Zaintza harremana bi motatako beharrak betetzen ditu: behar materialak (etxeko lanak 
egitea, errekaduak…) eta behar emozionalak: elkar entzutea, besteari bidean laguntzea, eta 
bakardadetik urrundu.  Adineko gutxi ezinduak sentitzen dira, eta nahiz eta osasun 
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arazoak izan, ahal duten bitartean aktibo jarraitzen dute, eta baserri ingurunean jarraitu nahi 
dute. 

Parte hartzaile askoren hitzetan, zaintzaileek barneratua duten ardura sentimendua 
islatzen da. Noizbait gizarte zerbitzuei jo duten zaintzaileak ez dute laguntza mota hau 
eskatu erabat estutua sentitu arte, hau da, bizitzako eginbeharrak eta gurasoen zaintza 
erabat elkarezina bihurtu direnean. Eskatuta ere, gehienak ez du behar zuen laguntza lortu, 
batzuei etxez etxeko zerbitzuaren zain zerrendan gelditu behar zirela esan zaielako. Beste 
batzuei zerbitzua emateko baietza eman diete, bainan ordubeteko etxez etxeko laguntza ez 
zuen beraiek zuten beharra konpontzen, eta gainera aiton-amonentzako ere denbora gutxi 
da lasai aritzeko. 

Eztabaidan, gertatzen ari den balore aldaketa bat ere islatu da: zaintzaileek ere 
´emakume izateagatik tokatu zaidala` gero eta gutxiago onartzen dute, eta asko haserre dira 
rol horrekin, baita instituzioekin laguntza aukera gutxiegi emateagatik, edo dirulaguntzak 
jasotzeko ´mixeri gorrian` egon behar izateagatik. Zaintzaile batzuk ez dute batere rol hori 
aukeratu, eta adineko askok ere ez du bere ´zaintza beharra` onartzen. Adin ertaineko 
emakume batzuk zaintza ardura hori bakardadean bizitzen dute, eta ez dakite nora jo itota 
sentitzen direnean. Ez dira gutxi, gainera, gidatzeko karnetarik ez dutenak, isolamendua 
handitzen duen faktore bat. 

Parte hartzaile guztiak puntu honetan ados daude: gaurko adineko baserritarrak, 
bai gizonak bai emakumeak, baita baserrian bizi diren ezindu psikikoak, baserriko hainbat 
lan eta kontuekin ´entretenitzen dira`.  Bizitza guztiko ohitura dute beren kabuz beren 
denbora eguneroko arreta eskatzen duten ekintzekin antolatzen. 

1.4.- Entrebistetan detektatutako beharrak eta hobetze proposamenak
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua eta Paseo Programa adinekoek eta 

menpekotasuna dutenek baserri ingurunean, beren etxean, bizitzen jarraitu ahal izateko 
baliabide egokienak dira. Nahiz eta zerbitzu biak momentuz murritzak izan, (bata ordutegiaren 
eta ordukopuruaren aldetik, eta bestea urtearen erdian bakarrik martxan dagoelako), oso 
zerbitzu apreziatuak dira, eta zahartzen ari den gizarte batean oinarrizkoak dira. Hobetzeko 
proposamenak:

•	 Etxez Etxeko Laguntza zerbitzua indartzea. Bestalde, egoera bereziki larrietan –
oheratutako pertsonak edo arazo psikiko larriak-, beste zerbitzu aukerarik egokirik 
ez dagoenean, agian dirulaguntzen bitartez beste konponbide bat bilatu beharko 
litzateke.  Baremo ekonomikoaren arazoa gai horretan esku hartze duten beste 
erakundeekin aztertzea –Gipuzkoako Foru Aldundia-, eta ahal bada perspektiba 
sozial batetik konpensatu, errealitateari eta merkatuan dauden prezioei egokituz. 

•	 Zaharren egoitzarekin edo eguneko zentroarekin akordio batera iritsi, janaria hortik 
jaso ahal izateko, eta onuradun batzuei eramateko. 

•	 Pertsona hauen isolamendua saihesteko, famili hauei informazio kanpaina berezi 
bat zuzendu beharko litzaieke, etxebizitzak egokitzeko aukerak aipatuz -Sendian 
Programa edo Udalaren laguntzak-.   
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•	 Oiartzungo landa ingurunean egotea eguneko zentroa eta naturarekin lotutako 
ekintzak izatea ere egokitzat jo zuten, hau da, baserritarrek dituzten ohiturak eta 
jakindura baloratu eta programan txertatu.  

•	 Oraindik autonomia dutenentzako bainan baserrian gizarte eta osasun arrizkurik 
gabe bizitzen jarraitzen ezin dutenentzako erdibideko aukera bat: toki bat, non 
bakoitzak bere espazio diskrezionala duen (pribatua), eta zerbitzu amankomun 
batzuk: jangela edo janaria ekartzeko zerbitzu amankomun bat, adibidez. 

•	 Oiartzungo Udal Taxi-Bonoa. Udalak Udal Taxi-Bono dirulaguntza bat sortzea, 
Foru Aldundikoa konplementatzen duena. Hau izan da aspaldi Aia herrian 
hartutako estrategia bareiatuta bizi diren adinekoen isolamendua saihesteko. 50 
urtetik gorako emakumeentzako gidatzen ikasteko ikastaro berezia antolatzea  

2.- Urola Kostako baserriak, errepikatzen den errealitate baten aurrean

Baliabide mugatuak izanik, Urola Kostako hiru herri desberdin (Aia, Azpeitia 
eta Errezil) hartu dira lagin bezala eta bertako landa inguruneko azterketa egin da. Hiru 
herri hauen landa inguruneko emaitzen ondorioak Urola Kostako landa ingurunearen 
errealitatearen adierazgarri hartu dira.

Aia, Errezil eta Azpeitiko landa eremuko baserrietan eta etxeetan bizi diren 
adinekoen bizi baldintzak aztertu dute, adineko hauek gaur egun edo etorkizun hurbilean 
izango duten gizarte zerbitzuen beharra ezagutu ahal izateko.  Guztira Aia, Errezil eta 
Azpeitian 220 baserri eta etxebizitza bisitatu dira eta elkarrizketatutako adinekoak 282 izan 
dira.

65 urtetik gorako adinekoengan, herrigunetik oso sakabanatuta dauden baserrietan 
bizi direnengan eta bakarrik bizi direnengan arreta berezi bat jarri nahi izan da. Hala ere 60-
65 adin tartekoen egoera ere aztertu da, bereziki bakarrik bizi diren adinekoen egoera.

Lagina aukeratzeko garaian kontuan hartu dira honako aldagai hauek: sexua, adina, 
bizikidetza eta ze bailaratan edota auzotan bizi diren. Emakumezko eta gizonezko kopuru 
antzekoak elkarrizketatzen saiatu dira eta baita adin desberdinetako pertsonak, eta bailara 
desberdinetan bizi diren adinekoak ere. Azken finean, eskualdeko landa ingurunearen 
errealitatera gehien gerturatzen zen lagin bat aukeratzea izan da helburua. 

2.1.- Datuek Oiartzungo errealitatea islatzen dute
Landa inguruneko biztanleria, biztanleria orokorra baino zaharragoa da. Orokorrean 

baino adineko gehiago  eta gazte gutxiago dituelako. Emakumeen eta gizonezkoen kopurua 
antzekoa da. Baina balantza 80 urtetik gorakoen artean desorekatzen da. Emakumeen bizi 
itxaropena luzeagoa denez, adin honetatik aurrera emakumezkoak nagusitzen dira.

Aia, Errezil eta Azpeitiko landa ingurunean guztira 4.286 pertsona bizi dira eta 
horietatik %23a, 60 urtetik gorako adinekoak dira.  Urola Kostako landa inguruneko adinekoen 
artean 65-69 urte bitarteko adin tramua da nagusitzen dena, % 23 portzentaiarekin. Baita 
Urola Kosta eta Gipuzkoako adinekoen artean ere.
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Taula nº 1. Bakarrik bizi diren adinekoen adina
UROLA KOSTA 

L.I. UROLA KOSTA GIPUZKOA 

 Kopurua % Kopurua % Kopurua %
BAKARRIK BIZI DIREN 
ADINEKOAK 158 1.802 23.595

60-69 70 44% 632 34% 7.406 37%
70-79 66 42% 744 41% 10.084 43%
80-89 19 12% 389 23% 5.410 18%
>=90 3 2% 37 2% 695 2%

   Iturria: Urkome

Bakarrik bizi diren adinekoen adin tramoari dagokionez, taulan argi ikus daitekeenez 
60-79 urte bitarteko adinekoak dira gehiengoak. Landa inguruneko adinekoak baserriko 
lanetan aktiboki aritzen dira baina sexu lan banaketa ordea oso nabarmena da. Emakumeak 
gehienbat baserrian bertan aritzen dira; etxeko lanetan, familia zaintza lanetan eta familiako 
kide guztientzat otorduak prestatzen. Gizonezkoak aldiz gehienbat kanpoaldean aritzen dira, 
batez ere zelaian eta ikuiluan; zelaiak garbi mantentzen, abereak zaintzen... Kasu askotan 
osasun arazoak izanda ere, beren lanetan aktiboki jarraitzen dute.

Ezintasun fisikoren bat duten adinekoak aztertu ahal izateko bi taldetan banatu 
ditugu; mugikortasun arazo larriak dituztenak eta mugikortasun arazo arinak dituztenak.

Mugikortasun arazo arinak dituztenak eguneroko bizitzan oraindik hainbat 
ekintzetan (esaterako janzteko edo garbitzeko) jarraipena eta laguntza behar dute baina 
askok muleta edota bastoiei esker beste ekintzetarako nolabaiteko autonomia dute. Aldiz 
mugikortasun arazo larriak dituztenak, beren kabuz baliatzeko gai ez direnez momentu oro 
beste pertsona baten beharra dute. Ahultasun egoera berezian daude eta gaur egun edota 
etorkizun hurbilean bazterketa arriskuan egon daitezke.

Azpimarratzekoa da gurpildun aulkian edo oheratuak daudenak ez direla ia inoiz 
baserritik irteten. Ez dute euren baserritik irteteko aukerarik, baserri askotan arkitektura 
oztopoak daude eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonak bertan bizitzen jarraitzeko 
baserriak ez daude horretarako prestatuta.

Argi dago beraz, mugikortasun arazoak dituztenak modu autonomoan mugitzeko 
dituzten zailtasunak landa ingurunean bereziki larriak direla. Urola Kostako landa 
inguruneko adinekoen artean, %13ak ezintasun fisikoren bat dauka. Ezintasun fisikoren 
bat duten adinekoen artean mugikortasun arazo arinak dituztenak nagusitzen dira % 81a 
portzentaiarekin. Mugikortasun arazo larriak dituzten 7 adineko horietatik inork ez du etxez 
etxeko laguntzarik jasotzen. Kasu gehienetan pertsona hauen zaintzaileak emakumeak 
izaten dira, emazteak, alabak edo errainak, (gehienetan baserrian bizi den semearen 
emaztea) arrebak, ilobak...

Bestalde, azpimarratzekoa da kasu batzuetan mugikortasun arazo larriak dituzten 
adineko hauen zaintzaileak ere adinekoak izaten direla eta gaur egun osasun arazo fisikoak 
dituzte zaintza zama fisikoaren eraginez. Beraz, etorkizunean talde hau ere arrisku egoeran 
egon daiteke.
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Etxean menpekotasuna duten zaintzaileak  kexu dira, ez dagoelako beraien 
beharretara egokitutako zerbitzurik. Etxez etxeko laguntza zerbitzua ordutegi aldetik murritza 
da eta kasu askotan laguntza honek ez du zaintzaileen beharra betetzen. Bestalde, Foru 
Aldundiko Sendian programaren baremo ekonomikoak oso bajuak dira eta etxez etxeko 
laguntza zerbitzuarekin ez da nahikoa.

Bisitatu diren 220 baserri horietatik baserri gehienek (%95ak) gutxieneko bizi 
baldintza batzuk betetzen dituzte. Honela, erdia baino gehiago azken hogeitahamar 
urteotan berrituak izan dira edo epe horretan eraikitako etxe berriak dira.  Beste batzuk 
zaharrak daude baina gutxieneko bizi baldintzak  betetzen dituzte  berrikuntza lan orokorrak 
egin ez diren arren mantenimendu konponketak egin direlako. Beraz, bizitzeko egoera 
onean daude. Aldiz, bisitatu diren 220 baserri horietatik, 10 baserri oso zaharrak daude eta 
berritzeko premia daukate. 

Taula nº 2. Bizikidetza Urola Kostako baserrian

AIA ERREZIL AZPEITIA GUZTIRA

Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua %
BISITATUTAKO 
BASERRIAK

BASERRIAK 
GUZTIRA

76 53 91 220

KIDE BAKARRA BIZI DA 4 5% 4 8% 14 15% 22 10%

BI KIDE 14 18% 14 26% 26 29% 54 25%

HIRU KIDE 10 13% 5 9% 11 12% 26 12%

LAU KIDE 13 17% 4 8% 6 7% 23 10%

BOST KIDE EDO GEHIAGO 35 46% 26 49% 34 37% 95 43%

Iturria: Urkome

Bisitatuko diren 220 baserrietan nagusitzen den bizikidetza eredua bost kide edo 
gehiagokoena da. Esaterako Errezilen, bisitatu diren 53 baserrietatik ia 26 baserrietan 
(%49a) bost kide edo gehiago bizi dira. Aian % 46a eta Azpeitian %37a. Baserri hauetako 
askotan, hiru belaunaldi bizi dira.

Bi kide bizi diren baserriak ere badaude. Guztira % 25a. Talde honetan bizikidetza 
mota desberdinak topa daitezke. Baserri batzuetan 60 urtetik gorako adinekoa,bikotea, bizi 
da senar-emazteak, edota familiartekoak. Beste batzuetan aldiz, 60 urtetik gorako adinekoa 
bizi da seme alaba batekin, gehienetan seme solteroarekin.

Urola Kostako landa inguruneko herrietan bizitzeko ezinbestekoa da gidabaimena 
eta kotxea edukitzea.  Baina badira 60 urtetik gorako hainbat adineko, gizonezkoak 
nahiz emakumezkoak, gidatzeko baimenik ez dutenak. Urola Kostako landa ingurunean 
gidabaimena ez dutenen artean %8a bakarrik bizi da. Azpeitiko kasuan portzentaia altuagoa 
da, % 14a. %8a, baserrian bizi den inork ez dauka gidabaimenik. %53ak, beraien seme-
alabek badute gidabaimena baina beraien dependentzia dute tokietara joateko.

Gizarte zerbitzuen ezagutza mailari dagokionez Aia, Errezil eta Azpeitian 
elkarrizketatuak izan diren adinekoen artean gehien ezagutzen diren baliabideak etxez 
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etxeko zerbitzua eta eguneko zentrua dira. %29ak, ez du gizarte laguntzailea ezagutzen. 
Azpeitiko kasuan  portzentaia %58a da. Beraz, Azpeitiko adinekoen artean erdiak baino 
gehiagok ez ditu Gizarte Laguntzaileak ezagutzen. Errezilen aldiz portzentaia %8a da eta 
Aian % 11a.

2.2.- Eskakizunak zerbitzu pertsonalen aldekoak
Emaitza kuantitatiboak lortzeaz gain elkarrizketaren bitartez entrebistatutakoak 

era guztietako iritziak eman zituzten ongizate zerbitzu eta beraien egoeraren inguruan. Atal 
honetan hauen konpilazio eta gogoeta egiten dugu. Elkarrizketetan jasotako iritziak aztertu 
ondoren emaitza hau da:

•	 Baserritarren filosofia hauxe da: adinekoa beren kabuz edota familiartekoen 
laguntzarekin ( gehienetan etxeko alaba edota erraina) moldatu behar direla.

•	 Adineko baserritarrentzat garrantzitsuena etxean bizitzen jarraitzea da.
•	 Adineko asko, eta kasu batzuetan baita beraien familiartekoak ere, 

administrazio publikoaren kontrolaren beldur dira. Badakite hainbat baliabide 
eskatzerako garaian konbibentzi unitateko kide guztien ondasunak kontuan hartzen 
dituztela eta ez daude ados. Ondasun hauek kasu batzuetan zerbitzuak jasotzeko 
baldintza ekonomikoa gainditzen dute.

•	 Etxez etxeko zerbitzua norbere etxean jarraitu ahal izateko baliabide 
egokiena dela uste dute norbere etxetik atera gabe etxean bertan bizitzen 
jarraitzeko aukera ematen duelako.Hala eta guztiz, adineko asko dira kanpoko 
pertsona bat beren etxera sartzeko oztopoak jartzen dituztenak. Adineko eta hauen 
familiarteko batzuk zerbitzu honek dituen baremo ekonomikoekin oso haserre 
agertu dira. Ezindu fisikoen atalean menpekotasuna duten zaintzaileak kexu dira 
zerbitzu honek ez baitie beraien beharra betetzen. Beraien iritziz egunean ordu 
batzuekin arazoa ez die konpontzen.

•	 Telealarma zerbitzua asko baloratzen den zerbitzu bat da etxez etxeko 
zerbitzua bezala baliabide honek  etxean jarraitzeko aukera ematen baitu eta hori 
beraientzat oso garrantzitsua da. Baliabide hau ezagutzen ez zutenek informazioa 
jaso ondoren baliabide egokia dela baloratu dute eta askoek interesa adierazi dute.

•	 Eguneko zentruaren inguruan iritzi desberdinak jaso ahal izan ditugu. 
Batzuk ez dute inoiz eguneko zentrua aukera moduan planteatu ere egiten. Moralki 
ere ez da ondo ikusten. Adinekoak bertara eramatea “abandono” modura ikusten 
baitute. Beste batzuk,baliabide egokia dela uste dute baina aukeran nahiago dute 
etxean bertan jarraitu eta ez dute beraien burua bertan ikusten. 

•	 Bonotaxia denek positiboki baloratzen duten baliabide bat da. Erabiltzaile 
direnak oso gustora azaltzen dira eta informazioa ez zutenek  eta beharra 
daukatenak baliabide honen nondik norakoak azaldu ondoren berehalako interesa 
agertu dute.

•	 Zaharren egoitzei dagokionez, gehiengoak azken aukera moduan ikusten 
du. Etxean bizitzen jarraitzeko aukera eskeintzen ez duenez ez dute aukera hau 
planteatu ere egiten. Orokorrean zaharren egoitzak ez dira aukera moduan ikusten, 
baizik eta “abandonatu” modura ikusten dira. 
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2.3.- Baserritarra, etxean bizitzeko aldekoa.
Urola Kostako adibidea Gipuzkoako herri txiki eta nekazarien adierazgarria 

da. Errezil edo Aia Euskal Autonomi Erkidegoan egin diren sailkapenetan nekazal 
herriaren izaera eman zaio beti eta beraiek dira, ehunekotan, nekazari kopuru 
altuenetarikoak aurkezten dutenak. Guzti horrek, adierazgarriak diren zenbait 
ezaugarrietan islatzen da.

Lehendabiziko, populazioaren zahartasunari dagokio. Ohikoa denez, 
baserria eta herri txikietan bizi den populazioa inguruko hiritar herrietan baino 
zaharragoa da  eta errealitate hau 80 urteko populazioaren kopuruan islatzen da 
bereziki.

Bestetik, erretiroarekin, kalean ez bezala, ez da hausten bere bizitza 
laborala. Orain baserriko lanetan aritzen da eta aktibitate hauetan arituko da bere 
osasuna usten dion bitartean. Aktibitatea progresiboki jaisten joango da bere osasun 
arazoak adinaren ondorioz gehitzen diren bitartean baina erabateko elbarritasuna 
izan arte ez ditu jarduera hauek utziko. Baserria bere entretenimendua bihurtzen 
da.

Adina badin bada osasunaren galeraren arrazoi nagusiena baserri eta 
nekazal guneetan bizitzea badu bere berezitasuna, dispertsioaren ondorioz, eta 
horrek kaleko eta baserriko zaharren ongizatearen ezberdintasun nagusienak 
azpimarratzen ditu. Adineko baserritarrek, eta bereziki emakumeek, ez dute 
gidatzeko baimenik. Horren ondorioz, etxetik ateratzeko zailtasunak dituzte eta 
bere bizitza baserriaren hurbiltasunean burutzen dute. Etxetik ez dira ateratzen, 
beraien giza erlazioa zeharo murriztuta gelditzen da, sendagilearengana gutxitan 
joaten dira eta beraien mendekotasuna gehitzen da gida baimena duen hirugarren 
pertsona baten sai egon behar dutelako. Arazoa areagotzen da etxeko zahar 
guztiek gida baimenik ez dutenean eta, zenbait kasutan gertatzen den bezala, 
beraien zaintzaz arduratzen den alaba edo erraina automobilik erabiltzeko aukera 
ez dutenean. Osasun egoera ona izan arren mendekotasuna areagotzen da.

Dispertsioaz gain, baserriaren arkitektura egitura ez da egokia elbarritasun 
arazoak daudenean. Solairu ezberdinetako banaketa, eskailerak eta antzeko 
oztopoak elbarriaren zaintza sailtzen dute. Elbarritasuna konplikatzen denean 
elbarriak etxea utzi behar du. Bestela, etxeko solairu batetik ez ateratzeko arrisku 
handia dauka, adibide honetan garbi geratu den bezala.

Etxea ez usteko arriskua nabariago da baserritarren artean. Orokorrean 
herrietan ematen diren gizarte zerbitzuak baztertu egiten dituzte eta baserrian 
bukatu nahi dute bere bizitza. Arazoen aurrean familiara jotzen dute, bereziki 
emakumeengana, bere zaintzaz arduratzeko exijitzen eta, konprobatu den bezala, 
ia kasu guztietan senitartekoak dira eskaera bereganatzen dutenak. Horren 
ondorioz, nekazal gunetik egiten diren ongizate eskaera kopurua hirietan baino 
txikiago da eta zaharra bere etxean bizitzen jarraitzeko nahia beteta ikusten du.

Horretaz gain, Urola Kostako adibidea ongizate mailan herri txiki eta 
handien arteko ezberdintasunak baserritarren zaintzaren inguruan agerian usten 
du. Adibideak adierazten duenez herri txikietako ongizate zerbitzuen informazio 
sarea eta hurbiltasuna nabaria da. Kasu honetan baserritarrek ongizate zerbitzuak 
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ezagutzen dituzte, harremanak dituzte haien arduradunekin eta hauek baserritarren 
egoeraren berri dute. Herri txikietan ematen den hurbiltasuna nekazal guneko 
populazioaren alde jotzen du. Azpeitia bezalako herri batean ordea ez da hau 
gertatzen. Baserritarrek problematika berdina dute baina informazio sarea eta 
arreta askoz laburragoa da eta arreta faltaren kasu gehiago ematen da. Ongizate 
zerbitzuak baserrira iristeko zailtasun gehiago dute herri txiki batean baino.

3.- Zahartasuna ere hiri hurbilean: Lezoko baserritarren adibidea

XX.  mendearen hasierako Lezoko izaera ruraletik egun ia desagertuta azaltzen 
zaigu. Pasaiko Badia industrializatzen heinean Lezoko hiri aldea zabaldu eta Donosti- 
Oreretako konurbazioarekin batu egiten da. Baserri gunea eta nekazal iharduerak, ala 
ere, mantendu egiten dira, hirigunetik Gaintxurisketa aldea doan gune zabalean baina hiri 
funtzioak eta hiri izaera zeharo zabaldu da.

Lezon, egun, 65 baserri ditugu, hauetariko 3 hutsik. Egungo baserriak bere 
funtzio nagusienetarikoa mantentzen du, etxebizitzarena baina hiritasunaren zabalpena 
eta baserriko biztanleen apustua kaleko enpleguaren alde, batez ere gazteen artean, 
nekazaritzaren galerara darama.

Erabilitako metodologia kuantitatiboa, Lezoko errolda eta Eustateko datuak izan 
dira. Metodologia kualitatiboa berriz, elkarrizketak, bai gaiarekin lotura duten herriko eragile 
nagusiekin eta baita landa inguruko 3.adinekoekin edo hauen familiekin ere. Ingurunearen 
behaketa ere burutu da. Bailaraz bailara 62 elkarrizketa egin dira, 103 pertsonen adierazle 
direlarik. 

3.1.- Zahartasun altua, baserriaren ezaugarri adierazgarriena.

Landa eremuaren ezaugarriak honako hauek dira:
Biztanleriaren sakabanaketa, nahiz eta dentsitatea ez izan haundia: Lezoko landa 

eremua zabala da. Donibanealdea eta Herriondo bailara  herri erdi gunetik gertu dauden 
bailaratatik Gaintxurizketa Errekalde bailararaino zabaltzen da. 

Zerbitzuekiko urruntasuna,  zerbitzuak herri erdi-gunean kokatuak daude. 
Landa ingurutik herri erdi gunera, zerbitzu hauetara,1 eta 6 km arteko distantziak daude 
gutxigorabehera. Landa eremuan ez dago zerbitzurik ezta ekipamendurik 3. Adinekoentzat.

Zahartze prozesu nabaria, “gainzahartzea” ere nabaria delarik. Landa eremuko 
biztanleen %28a 65 urtetik gorakoa da. Lezo herri osoaren biztanleriaren %13 a da 65 urtetik 
gorakoa.  Lezoar biztanleria osoan 91 urtetik aurreko 14 pertsona daude horietatik 5 landa 
eremuan bizi dira. 76 urtetik aurrera gaixotasun, ezintasun eta laguntza beharra areagotzen 
da.  Ildo honetan osasun zerbitzuko profesionalek gaixo kronikoak eta baserrietara bisitak 
areagotu direla adierazten dute. Elkarrizketatutako Adinekoen %72ak du gaixotasunen bat. 

Bizilekuaren tipologia berezia, ingurune maldatsuetan eta oztopo arkitektoniko 
ugariekin aurkitzen diren etxebizitzak dira. Irisgarritasunari  dagokionez 62 etxetatik 13k 
solairu berean dute egokitua bizimodua. 21 etxek sarreran eskailerak ditu. Komuna egokitu 
beharra 14 etxek azaldu dute. 
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Familia eredua familia zabala eta nuklearra da. 3. Adineko gehienak familia 
nuklearra edo zabalean biltzen dira. Adinekoen %75,5  familian bizi da. Familia da elkar 
laguntzarako euskarria. Senar- emazteak bakarrik bizi direnak %20,33a dira. Gehienek dute 
laguntza 2 kasuetan izan ezik. Bakarrik dauden 8 pertsonak daude.

Famili sailkapena: familia zabala eta nuklearra dira nagusi. Bakarrik bizi direnen 
artean 2 kasuk familia nahiko gertu edo laguntzera etorria dute.

Zaintzaile nagusiak emakumeak  dira. Zaintzaile nagusiak; alabak eta erreinak dira  
eta emazteak ondo daudenen artean.  Aiton-amona eta seme-alaben zaintzaile izaten dira 
emakumeak kasu batzuetan. Ilobak ere badaude laguntzan parte hartzen dutenak  Etxetik 
kanpora lanera joaten diren alabak ere badaude.

Taula 3. Adinekoen familia egitura eta biztanleak
F.Kopurua 65< perts. 80<perts. 3.Adineko 

biztanleri %
 

F.zabala 20 31 10 %33,71
F.nuklearra 25 39 10 %41,73
Senar-emazteak 9 19 1 %20,33
Anai-arrebak 4 10 2 %10,7
Bakarrik 8 8 2 %8,56

         Iturria: Behemendi

Lehenengo sektoreko jarduerak garrantzia du. Landatarren bizitza baserri lanetan 
emandakoa da kasu askotan. Egun elkarrizketatutako biztanleriaren %71ak nekazaritzarekin 
zerikusia duten jarduerak ditu; etxerako baratza, ardi batzuek, terrenoa garbitzeko behi eta 
txahalak edota oilo eta koneju batzuek etxerako. Aisialdian entretenimendurako baliagarri 
zaizkien jarduerak izaten dira. 

Gizarte zerbitzuen ezagutza eza, informazio falta. Elkarrizketatutako % 11,34 hartu 
emana izan du gizarte zerbitzuekin. Biztanleriaren %88.66 ez du izan harremanik oinarrizko 
gizarte zerbitzuekin edo ez ditu ezagutzen baliabide guztiak. 

Aisialdiaren antolaketa gehienak baserri inguruan entretenitzen dira. Mezetara 
joatea askok gustukoa dute. Baita paseatzera Oiartzun edo Oreretara joaten direnak badira. 

3.2.-  Gizarte beharrak baserritarren arabera
Arestian aipatutako ezaugarri eta jasotako informazioarekin honako behar 

orokorrak ondorioztatu dira.
Garraio beharra, bakartze geografikoaren aurrean. Elkarrizketatuko 65 urtetik 

gorakoen %71 ez du gidabaimenik. Sendia dutenak, askotan familiartekoekin moldatzen 
dira. Hauek familiartekoen denbora librearen baitan egon ohi dira.Badaude noizean behin 
taxia erabiltzen dutenak ere. Taxi bidai baten tarifa 6 € tik 10€ bitartekoa da, landa ingurunetik 
Lezo herri-erdi gunera. Taxia erabiltzen dutenak badaude medikutara joateko, Sintron 
egitera, herrira edo Oreretara erosketak egitera jaisten direnak, Perrenea ingurukoek asko 
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erabiltzen dute eta bestela ospitalera joatea tokatuz gero erabili dutenak ere badira. Oinez 
ere moldatzen direnak badira; Donibanealdea eta Herriondo bailarako gertuko baserrietan. 
Gidabaimenik ez dutenak eta bere kabuz moldatzen direnek, adierazi dute garraioa 
eskertuko luketela. 

Zaintzaileen gainkargaren aurrean,  zaintzaileen zaintza eta babes beharra. 
Datuetan ikusten den moduan 76 urtetik aurrerako 50 pertsona daude. Adin honetatik 
aurrera gehienek behar dute laguntza, medikura joateko, tratamenduan arreta… Zaintzaileak 
senitartekoak izaten dira. Elkarrizketatuetatik 30 pertsonak laguntza behar dute eta laguntza 
hau familiartekoek ematen diete. Kasu  gehienetan emakumeak,  hauekin izandako 
elkarrizketetan gainkarga nozitzen dutela agerian geratu da.

Egokitutako zerbitzuen beharra. Biztanleriaren gehiengoa familia du inguruan, eta 
bertan bizitzeko nahia adierazten du.  Lehen sektorearekin lotutako bizimodua izan dute 
ere. Honen aurrean Etxez Etxeko zerbitzua ikusten da egokiena eta baita landa inguruan 
etxebizitza babestua ere. 

Gizarte zerbitzuei buruzko informazio beharra. Laguntza tekniko, tele-alarma 
edota  oinarrizko gizarte zerbitzuen baliabideen ezagutza eza nabaria izan da. Bai Gizarte 
Zerbitzuen aldetik eta baita Osasun Zerbitzuen aldetik koordinazio gehiagoren beharra 
agertu dute.

3.3.- Antzeko egoera baten aurrean. Ondorio giza.
Lezoko baserritarra, bitartean, baserriko lanetan pasatzen ditu bere orduak. Kasu gehienetan 
seme-alabekin bizi da. Besteetan, bikotearekin eta bakar batzuk bakarrik bizi dira. Kasu 
gehienetan, bakarrik bizi arren, beste familiarrek maiz bisitatzen dituzte. Sare informala 
da zaharren atentzioaz arduratzen dena, ia kasu guztietan andrea, alaba edo erraina eta 
bakar batzuk dira gizarte zerbitzuetaz baliatzen direnak. Lezoko baserritarra, beraz, beste 
zonaldeetan aurkitu dugun konportaera berdina azaltzen digu modu honetan.

Jaso ditugun adierazpenak azaldutako egoeraren adibideak dira, neurri handi batez 
topikoak bihurtuz. Mugitzeko ahalmena murrizten den arabera baserritik ateratzeko berezko 
zailtasunei pasatzen duten lotsa gehitu behar zaio dute zerbitzu publikoak eskatzeko orduan. 
Dirua ere oztopoa da eta taxi zerbitzua oso kasu gutxietan erabiltzen dituzte.

Zaharren izaera agerian gelditzen da egindako adierazpenetan. Zaharrek ez dute kanpoko 
laguntza admititzen, ez dute beraien egoera onartzen, ez dute beraien burua gizarte 
zerbitzuen esku edo hauen prestazioetaz baliatuz eta familiako andreak egin behar dira 
kargu.

Aisiraldiaren inguruan egiten dituzten adierazpenak agerian usten dute baserria dela 
beraien tailerra eta bertako laboretan egiten dituzte ordu gehienak. Ala eta guztiz ere 
beraien azalpenetan ateratzea gustukoa dutela agerian gelditzen da. Egindako irteerak maiz 
aipatzen dute.

Egindako hobekuntza planteamenduak beste zonaldeetan egin diren antzekoak dira. 
Bazterketa fisikoa arintzeko bono taxiaren eskaera da gehien planteatutako proposamena. 
Baserritik irteerak antolatzeko paseo programa da aitatutakoa, hau da, herritik eta taldeka 
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goiz edo arratsalde baterako irteerak antolatu. Baserritarrak gizarteratzeko auzoak lokalak 
eta ekintzekin egokitu, beraiek bizi gunetara zerbitzuak hurbildu alegia.

Zaintzaileen zaintza da aztertu beharreko beste ikasgaia. Proposamena Foru Aldundiak 
antolatzen duen Sendian programan oinarritzen da: ikastaroak, tailerrak, eztabaida taldeak, 
laguntza emozionala…., zaintzaileari zuzenduta. Bere egoera ulertu eta bere lana onartu 
behar da gizarte mailan dagokion onarpena errekonozituz.

4.- Usurbilen egoera eta eskakizunak errepikatzen dira

Usurbilgo lurretan 256 baserri izan ziren. Gaur egun 200 bat etxe gelditzen dira 
zutik, nekazaritzarako sortuak izan zirenen artean. 1996. urtean 119 baserri bisitatu ziren, 
eta haiek burutzen zituzten lanak ezagutu ziren, bai nekazaritzari dagokionez eta baita 
abeltzantzari. Oraingoan egin den azterketatxoan 64 baserri izan dira aztertuak. Baserri 
hauek aukeratzerako garaian bertan 65 urtetik gorako pertsonak bizi izatea zen hautatzeko 
premisetako bat, beraz, besteak ez dira sartu azterketa honetan. Gehienetan baserri 
jarduerak mantentzen dira orain dela hamar urte bezala, etxeko zaharrenak bizi direlako 
oraindik, baina hauek falta direnean, gehienek baserri aktibitatea utziko dutela aipatu behar 
da.

4.1.- Emakumea, zaharraren zaintzaren arduraduna
Elkarrizketatuen konbibentzi mota: Gehiengoa ezkonkidearekin bizi dira, 

ezkonkideekin bizi direnen kasu gehienetan bikotearekin bakarrik bizi dira, ondorengoak 
seme-alabekin. Bestalde, bikoterik gabe bizi direnen gehiengo handi bat seme-alabekin bizi 
dira eta hauek egiten dira adinekoaren kargu. Bi kide bizi diren baserrietan, bikoteak bizi dira 
gehienetan, hau da senar-emaztea, edo ta, ama edo aita bere seme-alabaren batekin, kasu 
askotan seme ezkongabearekin.

Diru sarrerak: Minimoa edo minimoa baino gutxiago irabazten dutenak berriz, 
emakumeak dira gehienak. Hauen kasua ezberdina da, emakumeak gaztetan etxetik kanpo 
lan egin izan zuten eta ezkondu eta gero etxean geratzen ziren. Gizonen kasuan minimoa 
irabazten dutenen gehiengoak Agrariarako kotizatu izan dute.

Ezindu fisikoak: Elkarrizketatutako gehiengoak ez du ezintasun fisikorik, 
gehiengoak oraingoz ongi moldatzen dira eta adinarekin batera etortzen diren atxake txiki 
batzuk kenduta ez dituzte mugikortasun arazo aipagarririk. Ezintasun fisikoren bat dutenak 
%21ekoa da. Hauetariko batzuk ezintasun larriak dituzte eta beste batzuk arinagoak. 
Landa inguruneko adineko gehiengoak aktiboki aritzen dira baserriko lanetan eta horrela 
jarraitzeko asmoa izaten dute ahal duten bitartean. Kasu askotan osasun arazoak izanda 
ere lanetan jarraitzen dute. Kide anitzeko familietan emakumea etxeko lanetaz arduratzen 
da gehienetan eta gizona kanpoko lanetan, zelaiak garbitzen, baratzan... Bi kideetako 
familietan bai emakumeak eta gizonak kanpoko lanetan jarduten dute. 

Mugikortasun arazoak dituztenak: Mugikortasun arazoak dituztenen artean 
gehiengoak arazo arinak dituzte, eta beste %36ak mugikortasun arazo larriagoak. Arazo 
arinak dituztenak garraioak erabiltzeko eta etxeko garbiketa egiteko laguntza behar izaten 



Lurralde : inves. espac. 38 (2015), p. 135-158 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)150

ALBERDI COLLANTES, J. C.

dute, hezur eta artikulazio arazoak direla medio ibiltzeko zailtasunak dituztelako, eta beste 
batzuk erortzeko arrisku nahiko handia dutelako. Arrisku honek familikoengan adindua 
bakarrik uzteko beldurra zor arazten diete. Mugikortasun arazo larriak dituztenak, oheratuak, 
gurpil aulkian edota eguneroko ekintzetetako norbaiten laguntza behar dutenak dira. Hauek 
gaur ez bada ere etorkizunean bakardadean bizitzeko arrisku handi bat dute, ez baitute 
kanpoko jendearekin harremanak mantentzeko erraztasunik, ia ez dute baserritik ateratzeko 
aukerarik, etxekoek ezin dutelako arduratu edo oztopo arkiteknonikoak daudelako. Pertsona 
hauek, momentu oro zaintzaile baten beharra dute. 

Ezindu fisikoen adin tramoa: Ezintasun fiskoa duten gehiengoak 80 eta 84 urte 
bitartekoak dira, hau dela eta 80 urte inguru inflexio puntu bat ematen dela esan daiteke. 
Gehiengoak hezurretako edo sistema zirkulatorioko arazoak izaten dituzte eta honek 
eragiten diete mugitzeko zailtasunak.

Menpekotasuna: Menpekotasunari dagokionez, gehiengoa emakumea da, hau da, 
laguntza behar dutenen gehiengoa emakumezkoa dela ondorioztatu da. Honen arrazoia zera 
da, adin horretan bizirik daudenen gehiengoa emakumea dela eta elkarrizketatuen artean 
ere emakumeak gehiago izan direla, hau dela eta, menpekotasuna jasateko probabilitate 
gehiago dute emakumezkoek gizonezkoek baino, gehiago bizitzen direlako, eta gehiago 
bizitze horrek ere gaixotzeko probabilitateak ere handitzen dituelako. Elkarrizketatu direnen 
%18,75ak nolabaiteko menpekotasuna agertu du. 

Ez menpekoak izanik egunerokotasunean dituzten arazoak:  Autonomoak direnak 
ere zenbait zailtasun izaten dituzte egunerokotasunean, arazo hauek garraioarekin lotuak 
daude, eta emakumeen kasuan arazo hau hirukoiztu egiten da, garraio publikorik ez 
delako iristen edo ezin dutelako kotxea gidatu. Gizon-emakume hauei irtenbide bat eman 
behar zaie, kaleko jendeak dituzten erraztasun berberak izan ditzaten, medikura jaisteko, 
erosketak egiteko eta kaleko ekintzetan parte hartzeko orduan.

Laguntza asistentziala: Laguntza jasotzen dutenetatik gehiengoak laguntza 
informala jasotzen du (alaba edo erraina) eta beste gutxi batzuk profesionala. Profesionala 
jasotzen dutenak era berean informala ere erabiltzen dute. Profesionala jasotzen dutenetatik, 
bik laguntza publikoa dute eta seik laguntza pribatua erabiltzen dute. Behin hola, gizarte 
zerbitzuetan laguntza eskatu zutenak eta espero zutena eman ez zitzaienez oso kexu 
agertzen dira eskatzen diren baremo ekonomikoekin. 

Baserri eta etxebizitzen egoera: Elkarrizketatu direnen gehiengoa egoera onean 
aurkitzen dira, asko guztiz eraberrituak daude eta beste batzuk nahiz eta zaharrak izan 
modu onean zaintzen dituzte. Azpimarratzekoa da, berritzeko premian dauden baserriko 
bizi lagunek hiru ezaugarri dituztela, alde batetik oso adin altukoak izaten dira, gaitasun 
ekonomikorik ez dute eta maizterrak izaten dira.

Gizarte zerbitzuen ezagupena eta balorazioa: Orokorrean landa inguruneko adineko 
biztanleriak badu gizarte zerbitzuen ezagutza, esaterako: etxez-etxeko zerbitzuarena eta 
Eguneko Zentruarena. Baina badaude beste zenbait zerbitzu edo baliabide ia ezagutzen ez 
direnak, hala nola: Sendian programa, bono-taxia...

Zerbitzu hauen balorazioari dagokionez, balorazio ezberdinak egin dira. Etxez 
etxeko laguntzari dagokionez, erabiltzaileak oso gustura daude eskaintzen den zerbitzu 
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motarekin eta langilearekin. Zerbitzu hori behar dutenen artean baina erabiltzen ez dutenen 
artean berriz kontrako iritzia dago. Zerbitzuak ez dituela bere beharrak behar bezala 
betetzen eta eskatzen zaizkien diru kontuak ez zaizkie bidezkoa iruditzen diote. Beharra 
duenak ordaintzearen aurka ez dira erabat agertzen baina familiako kideen diru sarrerak 
zenbatzearen aurka azaltzen dira guztiz. Batzuek pribatuki kontratatu dituzte laguntzaileak 
eta gustura daude. Beste batzuei Etxez-etxeko zerbitzua izateko aukera izan arren nahiago 
izan dute pribatuki kontratatu.

4.2.- Antzeko proposamenak, gainontzeko baserri eremutan bezala
Beharrak eta iritziak aztertu ondoren zenbait ekintza edo programa proposatuko 

dira, beraien eta guztien beharrak ahal den neurrian asetzeko. Proposatuko diren ekimenak 
ez daude baserritarrei bakarrik zuzenduta, herri mailan ere aplikatu daitezken programak 
dira. 

Adineko ezinduak zaintzen dituzten familientzako prestakuntza ikastaroa. Hau da, 
zaintza zerbitzuak ahalik eta ondoen emateko eta arrazionalizatzeko teknikak ikastea eta, 
era berean, gaixotasunen bilakaera, korapiloak, alarma sintomak, aztertzeko baliabideak, 
lege problematika, laguntza psikologiko eta protesikoak.. ulertu eta ezagutzea, gaixotasun 
prozesuak ulertzeko elementu horiek guztiek murriztu egingo baitute menpekotasuna duten 
adinekoak, eta horrela ez dute duintasunik galduko eta ahal den autonomiarik handiena 
izango dute.

Paseo programa: bakardadea arintzeko paseoak dira. Etxetik irten eta taldean 
ibiltzeko aukera eskeintzen du. Zerbitzu honek modu berean besteekiko kontaktua 
mantentzen laguntzen du eta aisialdi aukerak eman.

Garraio irisgarri publiko eta ekonomikoa: zenbaitek medikuarengana joateko, 
erosketak egiteko e.a. garraio publikoaren beharra dute. Herrian bizi direnak eskuragarri 
dute horrelako zerbitzuak baina, herritik urrun bizi diren pertsonak ezin dute zerbitzu hauek 
kalekoak bezala erabili. Horretarako bono-taxia zerbitzuarekin batera beste nolabaiteko 
aukera bat eman beharko zaie, bono-taxia erabiltzeko baremo ekonomikoa kontutan hartzen 
baita eta lehen aipatu bezala guztion eskubidea da garraio publikoa erabiltzeko aukera 
izatea. Honetaz gain, herriko ezinduek erabiltzen duten udal-garraioa ere beste moduren 
batera antolatu daiteke, zerbitzua zabalduz.

Udal bono taxi zerbitzua. Usurbilgo errealitatearen azterketa eginez auzo eta leku 
asko ditu Usurbilek garraiorik iristen ez direnak. Foru Aldundiak bideratzen duen Bono-taxi 
programa oso herritar gutxiengana iristen da, ezarritako baldintza ekonomikoak oso motxak 
dira eta gehiengoa ez da sartzen.

Detektatu diren kasuekin kontaktuan jarri: Zenbait kasuetan baserritarrak 
errezeloak izaten dituzte gizarte zerbitzuetara gerturatzerako garaian, agian kasu horietan 
zerbitzuak beraiengana gerturatu beharko lirateke.

Bazkari eta garbitegi zerbitzua: Norberak bazkaria prestatzeko ezintasuna 
dutenentzat zuzendua dagoen zerbitzua. Bazkaria etxea eraman eta arropak garbituko 
dituztenak. Diagnosian zenbati kasu topatu dira, gehien bat gizon ezkongabeen kasuan, 
askotan besteen beharra baitute eguneroko bazkaria prestatzeko.
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Auzoetan dinamizazio programa bat hedatzea. Baserri inguruko adineko 
biztanleria ez du kurtsiloetan eta hitzaldietan parte hartzeko ohiturarik. Beraz, programa hau 
baserri inguruko biztanleriaren interesak eta moduakjaso beharko lituzke. Auzoko elkarteen 
eta auzoko beste giza sareen kolaborazioa bilatu beharko litzateke, batez ere osasun 
ekimenetara animatzeko, baita eskualdeko landa garapen elkartearena. 

5.- 2000 biztanletik beherako adinekoen bizikalitatearen adibidea. Alegia
Alegia Oriako aranaren erdialdean kokatzen da, 1700neko populazioarekin 

kontatzen du eta hauek ia bere osotasunean hiri inguruan bizi dira. Guzti hauetatik %23 
a 60 urte baino zaharragoa da eta %16,7 64 urte baino. Alegiaren herriaren azterketa 
Gipuzkoan dauden neurri ertañeko herrien ezaugarriak emango dizkigu ezagutzera. 
Rural bezala sailkatutako herriak izan arren (2000 biztaleko populazioa baino gutxigo 
dutelako) hiri ezaugarriak dituzte eta baserrian eta herrietan bizi den populazioaren arteko 
ezberdintasunak finkatzea lagundiko liguke.

Datuak aztertu ondoren, populazioaren %23ª (382) 60 urtez gorakoak direla ohartu 
da. Egunak pasatzen joan diren einean ohartu da ezinezkoa dela galdeketa 60 urtez gorako 
populazio guztiari egitea, denbora faltagatik, beraz falta direnen artean aukeraketa bat egin 
da: 70 urtez gorakoak, bakarrik bizi direnak, baserrian bizi direnak… honela 60 urtez gorako 
pertsona batzuk galdeketatik kanpo geratu dira. Begi bistan diren datuak kontutan izanik, 
aztertu beharreko populazioaren  %54 ri egin zaio galdeketa. 

5.1.- Bikotearekin bizi direnak, baserrietan baino askoz gehiago dira

60 urtez gorako populazioaren %53- a emakumeak osatzen dute, osotasunean 
begiratuta desberdintasuna ez da oso nabaria, baina urteak aurrera doazen einean 
emakumearen pisua nabarmenduz doa, honela 60 tik 65 urte bitartera emakumeak %51-a 
osatzen dute, 81 urtetik 85era, % 61,5 eta 91 urtetik gorakoak % 75-a.

Ikertu den populazioaren gehiengoa ezkondua dago, 129 pertsona, hau da, % 
62.3-a. Gizonezkoen kasuan, ezkonduen porzentaia garbi dago, altuagoa dela, azterturiko 
95 gizonezkoetatik, 70 ezkonduak dira, % 73.6. Ezkongabe aurkitzen direnen porzentaia 
berriz, % 17,8 koa da, tasa asko jeisten da. Galdeketa egin duten gizonezkoen artean, 7 dira 
alargun egoeran aurkitzen direnak, % 7,36-a. Azkenik, aipatu gizonezkoen artean, pertsona 
bat dagoela banandu egoeran.

Datuak aztertu ondoren, ikus genezake Alegiko herritar gehienak beraien senar-
emazte eta seme-alabekin bizi direla, %31,40, bainan ez dago alde handirik bakarrik bizi 
diren senar-emazteengandik, % 29,95. Bakarrik bizi diren senar-emazteak, 37 dira eta 
hauetatik 4 ek, ez dute seme-alabarik eta beraien adina 73 tik 80 urte bitartera doa. Beste 
elkarbizitza unitate motari buruz, seme-alabekin bizi diren alargunak edo batera bizi diren 
anai-arrebak, 3. multzo handiena suposatzen dute, % 24,63. Bakarrik bizi direnen porzentaia 
%14 ekoa da, hauen artean %8,6 alargunak dira eta beste %5,31 ezkongabeak. 

Adina kontutan izanik, azpimarratu beharra dago, 86 urtetik 90 urte bitartera, 7 
pertsona direla bakarrik bizi direnak, nahiz senar-emaztearekin bizi, eta bi pertsona anai-
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arreba edo senideren batekin. 91 urtetik gorako guztiak seme-alabekin bizi dira. Orokorrean, 
elkarbizitza unitateko kideen arteko harremana ona da.

Herriko jendearekin harremana mantentzen dutenak % 89 dira, ia harremanik ez 
dituztenak % 3,8 dira, hauek esanda bezela, “ez dute gustoko ateratzea, nahiago dute etxean 
egon” eta beste batzuk berriz osasun arazoak direla eta kalera gutxi irteten direlako. Beste 
% 6,76ak berriz ez dute inongo harremanik, ez direlako etxetik ateratzen, osasun egoera 
dela eta beste zenbait kasuetan ezin dutelako etxetik atera, oztopo arkitektonikoengatik.

Gehiengoek diotenez herritarrekin harremana kalean garatzen dute, paseatzera 
edo enkarguta doazenean gehienetan norbaitekin topo egiten dutelako, bainan ez dute 
ohitura aurretik geratzeko. Beste zenbaitek, gehienak emakumeak, mezetan topo egiten 
dute beraien ezagunekin, eta bertatik ateratakoan taberna edo kafetegira joaten dira

Telebista ikusi eta irratia entzutearen ondoren, adinduei gehien gustatzen zaien 
aktibitatea paseatzea da, % 66 ak egunero joaten dela dio, eta % 75ak berriz, astean egun 
batzuetan. Edadea handitzen doan einean, jendearen partehartzea ere jeitsi egiten da, 
gizarte, kirol eta kultur aktibitateetan, bainan erligioarekin zerikusia duten aktibitateetan 
partehartze tasa igo egiten dela azpimarratuko genuke. 

5.2.- Osasun egoera, autonomi maila eta oztopo arkitektonikoak

Gaixotasunen artean, hezur eta muskulaturarekin lotuak daudenak dira portzentai 
altuena jasotzen dutenak, %34 dira, hauen artean, reuma, artrosis, desgastea, e.a…aipa 
genitzazke. Bihotzeko arazoekin zerikusia dutenak, % 16, tentsio altua du, % 12ak bihotz 
gaixotasunen bat du, eta % 14ak odolaren ibilbide arazoak ditu. Arnas aparatuko arazoak 
%10 suposatzen dute eta % 9ak diabetes arazoak ditu. Ikusmen arazoak % 9ak ditu eta 
entzumen arazoei dagokionez, %5-ak.

Arazo psikologikoei dagokionez, aipatu Alegian % 1,44 ak, osasun mental arazoren 
bat duela, gehienak,osasun mental zentruan tratatuak daude, segimentu bat dute eta 
kontrolatuak daude. Tratamendua jarraitzen ez dutenak, ez dute beraien arazoa onartzen eta 
tratamenduari uko egiten diote. Dementzia da, gaur egun, adinduen artean gure gizartean  
arazo handienetako bat, honek adinduari suposatzen dion dependentzi maila altuarengatik, 
autonomia, grado handi batean galtzen dute eta atentzio berezia behar izaten dute. 

Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak, % 13 –a, osatzen dute. Hauetatik, % 
1,9 gurpil aulkian aurkitzen dira. Beste % 8,1, ibiltzeko apoioa behar du, 3. Pertsonaren 
laguntzarekin ibiltzen dira edo bastoia erabiltzen dute. Azkenik, %3-ak, belaunetako 
desgastea, kaderako desgastea edo artrosiarengatik, ibiltzeko zailtasun pixkat du.

Eguneroko eginbeharrak nork egiten dituen galdetzean, gehienen erantzuna 
beraiek egiten dituztela izan da, oraindik etxeko-lanetan ondo moldatzen direla arrazoituz, 
hauek % 84- a osatzen dute, eta kasu gehienetan, betidanik “etxekoandreak” egin dituenez 
lanak, emakumeak paper berdina egiten jarraitzen du, nahiz gizonezkoak jubilatuta egon. 
Familiaren laguntza zein baliagarria den goraipatu beharko genuke puntu honetan, seme-
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alaben edo senideen laguntzarengatik ez balitz, zenbait kasuetan ezingo litzake adindua 
bere ingurunean mantendu, behar duen atentzio mailarengatik.

Norberaren ardura pertsonalari dagokionean, nola moldatzen diren galdetzean, 
gehiengoak ez dutela inongo arazorik erantzun dute, jantzi/erantzi egiteko, ohean sartu/
atera, janaria jateko, komunera joan, e.a…egiteko, % 91, hain zuzen ere. Beste, % 5,79 ak, 
zailtasunak dituzte galtzerdiak edo oinetakoak jartzeko garaiean, botoiak lotzeko, e.a.. eta 
% 2,89 ak laguntza behar du denetarako.

Oztopo arkitektonikoei dagokionean, etxe barruan aurkitzen direnei buruz, aipatu 
% 26,5 pertsonak dutxa dutela eta gainontzekoak berriz, % 73,5 ek, bainontzia, hauetatik 
% 9,6-a ez da ondo moldatzen sartu edo atera egiteko, eta familiko kideren batek lagundu 
behar izaten die. Beste % 5,75ak ezin du bainontzian sartu eta ez dute erabili ere egiten, 
garbitasuna harraskan edo ohean egiten diete.

Igogailua duten etxebizitzak gutxi dira, gehienak ez dute igogailurik, % 80,67. 
Gehiengoak ez dutela inongo arazorik etxebizitzatik igo eta jeitsi egiteko diote, % 60 ak, 
beste % 28 ak dio, zenbait gauzetarako arazoak izaten dituela, enkarguak edo pisu handiko 
gauzak igotzeko, butanoa, e.a… kasu hauetan familiak laguntzen die edo bestela dendako 
langileak, butano saltzaileak igotzen dute pisua. Beste %12 ak, eskailera igo eta jeitsi 
egiteko zailtasunak dituzte, beste pertsona baten apoioa behar dute, asko nekatzen dira 
edo hanketan mina ematen die.

Bestalde azpimarragarria iruditzen zait, gizarte zerbitzuetara inoiz etorri edo bertan 
eskeintzen diren baliabideen berri ez dakitenen portzentaia, % 71,1. Hauetako zenbaitek, 
gizarte zerbitzuetan eskeintzen diren errekurtsoen berri badu, bizilaguna, laguna edo 
senideren bati zerbait entzunda, bainan beste zerbitzu asko ez ditu ezagutzen. 

5.3.- Zahartzen direnen arabera arazoak areagotzen dira

Aurreko guztia kontutan izanik, argi esan genezake bakarrik bizi diren adinekoen 
kopurua altua dela, nahiz eta momentu honetan pertsona autonomoak izan, arriskuan 
aurkitzen diren pertsonen artean sartu behar dira, adin handiko pertsonak direnez, jarraipen 
nahiz zaintza neurri bereziak hartu behar dira.

- Egoera ekonomikoa aztertzerakoan, argi dago, adinean aurrera joan ahala, adineko 
pertsonen egoera ekonomikoak okerrera egiten duela, eta bereziki emakumeen kasuan. 

- Osasun egoerari buruz dementzia da, adinduen artean gure gizartean arazo 
handienetako bat, honek adinduari suposatzen dion dependentzi maila altuarengatik, 
autonomia galtzen dute eta atentzio berezia behar izaten dute. Alegiko populazioaren 
%3ak jasaten du gaixotasun hau. 

- Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak, %13 a osatzen dute. Hauetatik, % 1,9 
gurpil aulkian aurkitzen dira. Beste % 8,1 ek, ibiltzeko apoioa behar du, 3.pertsonaren 
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laguntzarekin ibiltzen dira edo bastoia erabiltzen dute. Azkenik, % 3 ak , ibiltzeko arazo 
arinagoak ditu, belaunetako desgastea, kadera desgastea edo artrosiarengatik.

-   Eguneroko eginbeharrak eta zaintza pertsonalari dagokionean, datuak aztertu ondoren, 
esan genezake, Alegiko adinduen artean eguneroko eginbeharretan laguntza behar 
dutenak edo zaintza pertsonalerako ezintasunen bat dutenean, laguntza famili, senide, 
edo kontrataturiko zaintzaile batek ematen diela kasu gehienetan, hau da, sare 
informaletik lortzen dute laguntza hori. Familia duten kasuetan eta gure gizartean dagoen 
kultura eta ohiturak kontutan izanik, familiak ematen du beharrezkoa den laguntza hori, 
zenbait adinduk ez du onartzen familikorik ez den norbaiten laguntza. Bakarrik bizi 
diren kasuetan eta familiarik ez dutenetan, administrazioko sare formaletara jotzen dute 
laguntza bila.

- Etxebizitzari dagokionean, irisgarritasuna eta oztopo arkitektonikoei dagokionez, aipatu 
beharra dago, Alegiko etxebizitza gehienek ez dute igogailurik. Honek beraien bizitza 
soziala asko mugatzen du eta kasu batzuetan ez dira etxetik atera ere egiten, beraien 
ezintasun maila altua delako eta isolatuta geratzen dira. Alegian, kalera inoiz edo ia 
inoiz ateratzen ez direnen portzentaia %5 ekoa da.

- Kasu batzuetan, nahiz eta sare informalaren laguntza izan, zaintzaileak duen paper 
gogorraren ondorioz, batzuen eta besten artean ezarritako harreman izaerak, lan zaila 
izateagatik, adineko ezintasunaren arabera, guztiak, zaintzaileengan eragin psikologiko 
handia du, eta zaindutako pertsonen adina eta ezintasun maila zenbat eta handiagoa 
izan, orduan eta handiagoa izango da eragin hori. Kasu hauetan sare formalarekin 
kontatu beharra dago eta elkarlanean aritu.

- Bainan alderantzizko kasuak ere ageri zaizkigu Alegian, bakarrik bizi direnak, eta 
familiarrik ez dutenen kasuan, nahiz momentuan laguntzarik behar ez dutela esan, 
hala ere, arriskuan dagoen populazioa da eta edozein momentutan berain ezintasun 
maila handitu eta sare formaleko baliabideetara jo beharko du, hau da, Etxez-etxeko 
laguntzara hasiera batean.

- Adindua etxean mantentzea dagoen kasuetan, etxez-etxeko laguntza indartzeko 
beharra nabaria da, etxez-etxeko laguntza zerbitzua adineko jendearen beharretara 
egokitu behar du, horretarako zerbitzuaren estaldura handituz, kalitatea hobetuz eta 
laguntza motak ugarituz. Autonomoen kasuan, kasuak banan bana aztertu eta behar 
handienak dituztenei laguntza eskeiniaz.

- Etxez-etxeko laguntza jasotzen dutenen artean ere aipatu beharra dago, badirela 
momentu honetan zenbait kasu, eguneko zentru batean eskeintzen diren zerbitzuengatik 
emanez eta sare formaleko langileak berriz ordu hoiek beste edozein onuradunei 
eskeintzea izango lukete. 

Alegian momentu honetan dagoen populazioaren ezaugarriengatik, edade altua, 
dependentzi eta ezintasun maila altua, diru sarrera eskasak zaintzaile bat kontratatzeko, 
familiaren lan egoera, eta abar, esan beharra dago, gaur egun, eta aurreko guztia kontutan 
izanik, Alegiko herriak eguneko zentru baten beharra duela.
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Oztopo arkitektonikoei dagokionean, eta kontutan izanik, Alegiko etxebizitza 
gehiengoak ez dutela igogailurik. Igogailua jartzea dagoen kasuetan, oztopo arkitektonikoak 
desagertzeko,neurriak indartzearen beharra azpimarragarria da. Igogailua jarri ezin den 
etxebizitzetan, eta honek adinduari oztopo larria suposatzen dionean, beste irtenbide edo 
baliabide batzuen beharren aurrean aurkitzen da, horrela norberaren etxearen ordezko 
bizilekuen aukera ugaritzearen aurrean aurkituko ginake.

Kontutan izan behar da ere, etxetik irteteko erabakia hartzea oso gogorra egiten 
zaiela, eta kasu askotan atzera bota daitezkela, beraz familia eta adinduarekin lan asko egin 
beharra dago sentidu honetan, eta alde onak agertu behar zaizkie.

Azkenik, aipatu Alegiko adinduen porzentai altua ikusirik eta adin altuko pertsonak 
direla kontutan izanik, zenbait kasu ezingo direla ez etxebizitza tutelatuan kontenitu, duten 
dependentzi maila altuarengatik, ezta eguneko zentruan, gaua pasatzera etxera bueltatu 
behar dutenean, ez dutelako inor gauean zaintzeko eta posibilitate ekonomikoak ez dituzten 
kasuetan, egoitzetara bideratu beharko dira, eta Alegiko adinduen kolektiboaren ezaugarriak 
kontutan izanda, kasu asko agertuko dira datozen hurrengo urteetan, bainan hau gertatu 
aurretik, gizarte zerbitzuetatik saiatu behar duguna da, ahal diren baliabide guztiak 
beraien esku jartzea, autonomia duten adineko pertsonak autonomi maila hau mantendu 
dezaten, herrian beraien partaidetza bultzatuaz eta behar diren neurriak hartuaz, eta ahal 
den kasuetan behintzat beraien etxean mantenduaz, behar dituzten zerbitzuak eskeiniaz 
eta honela ezin bada, egunez behar duten zerbitzua eskeini eta gauean beraien etxera 
itzultzeko posibilitatea izan dezaten. Bainan hau dena posible ez den kasuetan egoitzetara 
bideratu beharko dira.

6.- Emakume zaintzaeleen papera: ezinbetekoa zaharraren bizi kalitatea 
mantentzeko. Ondorio giza.

Gipuzkoako  baserriak, hiriaren hurbil egon arren kasu askotan, nekazal zonaldeetan 
ohikoa den zahartasunaren indikatzaile altuak aurkezten du. Horren ondorioz, etxebizitza 
gehienetan adineko pertsona bat bizi da, ohikoak dira populazio guztia jubilatzeko gainditzen 
ditunak eta ugariak dira larogehi baino urte gehiago duen populazioa.

Nekazal guneko zaharrak, ordea, ez ditu herriko zerbitzuak erabiltzen eta etxebizitza 
familiarra usteko erabat kontrakoa da. Horrela, oso gutxi dira ongizate zerbitzuek emanten 
dituzten prestaziotaz baliatzen direnak

Jubilatu eta gero nekazaria aktiboa mantentzen da baina urteak aurrera egin ahala 
bere ahalmen fisikoa gutxitzen doa progresiboki nahiz eta iharduera hau bere denbora 
librea bete. Beste horrenbeste emakumeetaz esan dezakegu. Hauek, nekazal funtzioetan 
laguntzeaz gain etxeko lanetaz arduratzen dira, baserrian bizi diren gainontzekoei zerbituz. 
Bere ingurua okupatuak mantentzen ditu eta handik kanpo ez dira gustura sentitzen.

Arazo baten aurrean, zaharrak baserrian bizi edo bizi ez den familiarengana jotzen 
du, bereziki emakumeengana. Hauen laguntza eskatzen du, bereziki gizonezkoak, behar 
funtzionalak betetzeko bereziki. Familiko andreek zaharren nahiak asetzeko arduratzen 
dira. Gizarte zerbitzuengana jotzea ez da sartzen beraien planen artean. Egoera horretatik 
oso urrun ikusten dira eta hil ala biziko egoera batean ez badira aurkitzen ez dute jotzeko 
intenziorik. Gipuzkoako baserritarra gainontzeko nekazal zonaldeen konportaera berdina 
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azaltzen du, hau da, gizarte zerbitzuen bazterketa, baserriko funtzioak aktibo eta entretenitua 
mantentzeko eta familiko emakumeak laguntzaile nagusi bezala.

Familiko emakumea da adinekoen nahia betetzen duena. Emakume hauek bere 
egoera kritikatu egiten dute baino beraiek dira labore hori asumitzen dutenak eta beste 
aukerak, gizarte zerbitzuetara jotzea alegia, baztertzen dituztenak. Pentsamendua orokorra 
da eta bere egoera arintzeko bailiogarriak izan daitezken bestea aukerak, eguneko zentroa 
adibidez, ez dira kontuan hartzen. 

Baserriko adinekoen zaintza asumitzen dituzten emakumeek beraien egoeraz kexu 
dira baina ez dute exigentzia haundirik egiten: gehienetan goiz bat edo beste erosketak 
egiteko libratzea edo administraziotik gizarte laguntzak emateko orduan onarpena izatea 
eskatzen dute. Ala eta guztiz ere jasotzen duten bazterketa geografikoarekin hautsi egin 
beharko litzateke atal honetan ekimenak bultzatuz: bono taxia, gidaltzeko karneta, beraie 
zuzendutako iharduerak…. 

Euskal baserriaren berezitasuna familiaren laguntzaren sarearen garrantzian 
datza. Beste nekazal zonaldeekin alderatuz, baserrian izandako exodoa ez da hain haundia 
izan, seme-alabak baserrian edo inguruan bizi dira eta etxekoen harremana egunerokoa da. 
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