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Zahartze aktiboaren aldeko apustua
Euskal Herriko erakundeek pertsona nagusien zahartze aktiboa sustatzen duten hainbat

proiektu martxan jarri dituzte azken urteetan, adinekoen beraien parte hartzearekin.  

Hainbat adineko Donostia Lagunkoia egitasmoko ekitaldi batean. DONOSTIA LAGUNKOIA
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E
uskadi Lagun-

koia egitasmoa

Eusko Jaurlari-

tzako Enplegu

eta Gizarte 

Politiketako Sai-

lak sustatu du, eta Matia funda-

zioak abiarazi du. Helburua da

bultzatzea adinekoek eta, oro har,

herritarrek Arabako, Bizkaiko eta

Gipuzkoako udalerriak hobetzen

parte har dezaten, zahartu ahala

nork bere bizimodua egin ahal

izateko aurrerantzean ere. 

Izan ere, adinekoek bizitza

aktiboa eta autonomoa izaten

segitzea, hein handi batean, hiri

diseinua adeitsua izatearen,

segurtasuna bermatzearen eta

etxeko ingurua egokitzearen ara-

bera dago. 

Euskadi Lagunkoia proiektua

zahartze aktiboaren paradigma-

ren arabera lantzen ari dira. Za-

hartze aktiboa, Osasunaren Mun-

du Erakundearen arabera, osa-

sun, parte hartze eta segurtasun

aukerak optimizatzeko prozesua

da, pertsonek zahartu ahala bizi

kalitatea hobetu ahal izateko. Ho-

ri lortzeko ahaleginak egiten ari

dira Euskal Herriko udalerri uga-

ritan, herri adeitsuak edo lagun-

koiak izateko. Araban, Bizkaian

UDALERRI
LAGUNKOIAK
ERAIKITZEN
Euskadi Lagunkoia egitasmoak udalerriak
gune lagunkoi bihurtzea du helburu. Hiri
ingurune integratzaileak eta irisgarriak izan
daitezen, pertsonen arteko bizikidetza eta
adinekoen zahartze aktiboa sustatzeko. 

Adineko batzuk, Donostia Lagunkoia egitasmoko bilera batean, hiri ereduari buruz eztabaidatzen.DONOSTIA LAGUNKOIA

eta Gipuzkoan, Euskadi Lagun-

koia egitasmoaren bidez. 

Herri lagunkoia hiri ingurune

integratzailea eta irisgarria da,

pertsonen arteko bizikidetza eta

adinekoen zahartze aktiboa sus-

tatzen duena. Egiturak eta zerbi-

tzuak berrantolatzen ditu, pertso-

nen behar eta ahalmen ezberdi-

netara egoki daitezen, eta, hala,

haien partaidetza sustatzen du.

Horrela, Euskadi Lagunkoiaren

helburu nagusiak hauek dira: adi-

neko pertsonek Euskal Autono-

mia Erkidegoko herrietako eta hi-

rietako bizitzan ongizate sortzaile

gisa eskaintzeko dutena balia-

tzea, herritarren parte-hartze

prozesuak sortzea eta bultzatzea,

eta egitasmo lagunkoien sare bat

sortzea Euskal Autonomia Erki-

degoan.

Gaur egun, guztira, Araba, Biz-

kai eta Gipuzkoako 54 udalerri

ugari parte hartzen ari dira Eus-

kadi Lagunkoia egitasmoan, herri

lagunkoi izateko helburuarekin.

Horretarako, batetik, bizimodu

aktiboa sustatzeko ekintzak anto-

latzen dizkiete adinekoei; kirol

edo kultur jarduerak, esaterako. 

Bestetik, udalerriak hobetzeko

diagnostikoak egin dituzte, adi-

nekoek dituzten arazoak eta zail-
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tasunak antzemateko. Hauek dira

jaso dituzten kezka eta eskaera

batzuk: informazio gehiago ema-

tea mugikortasun arazoak dituz-

ten adinekoei etxebizitzak egoki-

tzeko dauden laguntzei buruz;

garraio publikoan jartzea irisga-

rritasuna bermatzeko igogailuak

edo aldapak, eta geltokietan mo-

du argian jartzea ordutegiak; jar-

tzea banku gehiago, konpontzea

lehendik daudenak edo eserle-

kuak itzaletan jartzea; jartzea ko-

mun publikoak kalean; soinua-

ren kontrako panelak jartzea

errepideetan; neurriak hartzea

txakur kaken inguruan; egitea

bakarrik bizi diren adinekoen

errolda bat, eta haien egoeraren

jarraipena; eta sustatzea belau-

naldien arteko harremanak eta

areagotzea bizilagunen arteko

ezagutza.

JARDUNBIDE EGOKIAK
LAGUNKOITASUNEAN
Euskal Atonomia Erkidegoan la-

gunkoitasuna bultzatzen eragin

dezaketen esperientzia berritzai-

leak eta sortzaileak partekatzeko

asmoarekin, Europako Jardunbi-

de Egokiak Lagunkoitasunean

jardunaldiaren bigarren edizioa

egin da irailaren 14an Gasteizko

Europa jauregian. Eusko Jaurlari-

tza izan da antolatzailea, eta, 

besteak beste, hauek parte hartu

dute: Beatriz Artolazabal Eusko

Jaurlaritzako Enpleguko eta Gi-

zarte Politiketako sailburuak,

Peio Lopez de Munain Gasteizko

Udaleko lehen alkateordeak, Lide

Amilibia Eusko Jaurlaritzako Gi-

zarte Politiketako sailburuordeak

eta Emilio Sola zuzendariak.  

Halaber, jardunaldietako beste

hizlarietako bat Alex

Kalache izan zen, Brasilgo Inter-

national Longevity Center-eko

presidentea eta sortzailea,

eta Help Age International era-

kundeko Zahartzaroari buruzko

munduko enbaxadorea eta Mun-

duko Osasun Erakundearen

Zahartze eta Bizitza Zikloa Saile-

ko zuzendari ohia. Gainera,

lagunkoitasunaren mugimen-

duaren ideologo eta sortzailea da,

eta nazioarteko aurrerapen, ira-

kaspen eta erronken hamar urte-

ko ibilbideari buruz dituen gogo-

etak jakinarazi zituen.

Euskal herritarren % 21,7k 65

urte edo gehiago dituela, eta ehu-

neko hori datozen urteetan han-

ditu egingo dela azaldu zuen

Artolazabalek, eta erronka nagu-

sia adineko pertsonak «baldin-

tzarik onenetan bizitzea» izango

dela nabarmendu zuen. 

«Mendekotasun egoerarik gabe,

ahalik eta denborarik luzeenean

eta erosotasun handienarekin».

Horretarako, lagunkoitasun

sareek «berebiziko garrantzia»

izango dutela esan zuen.

Horrez gain, Euskadi Lagun-

koia egitasmoan adinekoek 

betetzen duten rola goraipatu

zuen: «Lagunkoitasun progra-

man, adineko pertsonak dira be-

ren ongizatea sortzeko prozesua-

ren protagonistak, gure egunero-

kotasuna aldatuko dutenak, eta

espazio publikoen, herritarron

arteko harremanen eta zaintzen

transferentziaren berreskuratze

arrazionalagoa eskatuko dute-

nak; azken batean, hiri edo herri

baten egunerokotasuna gero eta

gizatiarrago eta guztiontzat gero

eta atseginagoa izaten lagunduko

dutenak».



Jardunaldietan, Euskadi La-

gunkoia Lagunkoitasunaren Jar-

dunbide Egokien Saria banatu zu-

ten «Hemen, etxean, baditugu

aintzat hartu beharreko hainbat

proiektu eta egitasmo. Hori dela

eta, aurten, lehenbiziko aldiz, sari

bat sortu dugu», Artolazabalek

azpimarratu zuenez.

Horrela, 2018ko Lagunkoitasu-

naren Jardunbide Egokien Saria

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.euskadilagunkoia.
net

@

Bilboko Udalak bultzatutako

Begirada Aktiboa. Adineko per-

tsonen bakardade egoerak

detektatzen proiektuari eman

zioten.

Horrez gain, ekitaldian, 2018

Lagunkoitasunaren Jardunbide

Egokien hiru accesit banatu

zituzten. Accessit bat izan da 

San Prudencio Nagusien Elkarte-

ak, San Trokaz Nagusien Elkarte-
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ak eta Abadiño Lagunkoia talde-

ko hainbat boluntariok egindako

proiektuarentzat, adineko per-

tsonen parte hartzea eta ahal-

duntzea bultzatzen duenaren-

tzat; beste accesit bat Piztu zure

auzoa proiektuarentzat, Gasteiz-

ko Udalak, Pilarreko eta Landa-

zuri auzoetako zerbitzu publiko-

ekin eta zenbait erakunde

pribaturekin eta saltokirekin

Ezkerrean, zenbait pertsona nagusi, irakurketa tailer batean, Mungian; eskuinean, ariketa fisikoak egiten, Bilbon. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU - MITXI

batera sustatu duen Adinekoen-

tzako Zentro Soziokulturalen

Sarearena; beste accesita, berriz,

Ibilaldi Osasuntsuak proiektua-

rentzat izan da, Antzuola Lagun-

koiak, Euskadi Aktiboa eta

Antzuolako Udalarekin, Landa-

txope Erretiratuen Elkartearekin

eta osasun zentroarekin batera

sustatutakoarentzat.

Saritutako jardunbide egoki

bakoitzari 3.000 euroko bidaia

poltsa bat emango diote, hiru per-

tsonak Europan jardunbide ego-

kiren bat egiten duen erakundera

bisita egiteko.



I
ruñeko Udaleko ardu-

radunek abenduaren

13an aurkeztu zuten

Jende heldua adeitsu

tratatzen duen hiria

diagnostikoa. Hiriaren

egoeraren inguruko azterketa da,

Osasunaren Mundu Erakundea-

ren irizpideei jarraikiz, eta

proiektuaren helburua da zahar-

tze prozesu aktiboa eta osasunga-

rria sustatzen duten inguruneak

eta zerbitzuak sortzea Iruñean. 

Hiriaren alderdi positiboak eta

oztopoak jaso dituzte, eta, horie-

kin batera, hiriko adinduek,

haien zaintzaileek, adinduen

elkarteek eta adituek hiriaren

adeitasuna hobetzeko egindako

proposamen batzuk. Guztira, 100

pertsonak baino gehiagok parte

hartu dute diagnostikoan, eta

aho batez nabarmendu dute

Iruñea hiri egokia dela adineko-

entzat: «Hiri erosoa, irisgarria,

garbia eta segurua da. Kalitatezko

bizimodua izateko eta parte har-

tzeko zerbitzu eta baliabide auke-

ra zabalak ditu».

Iruñeko Udalak jende heldua-

ren premiei erantzuna eman nahi

die, Oihana Gallo Iruñeko Udale-

ko Partaidetza teknikariak diag-

nostikoaren aurkezpenean azpi-

marratu zuenez: «Ezagutza,

eztabaida publikoa eta kontzien-

tziazioa sustatu nahi dugu, eta

behar diren neurriak hartu,

zahartze prozesuan direnen ego-

era hobetzeko».

IRUÑEA, 
HIRI ADEITSUA
Iruñeko Udalak hiriaren diagnostikoa egin du
Osasunaren Mundu Erakundearen irizpideen
arabera. Ondorioetako bat da Iruñea hiri
egokia dela adinekoentzat.

Jende heldua adeitsu tratatzen duen hiriadiagnostikoaren aurkezpena, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.pamplona.es

@
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Udalaren datuen arabera, 65

urte baino gehiago dituzte Iruñe-

ko biztanleen %22k, hau da,

43.830 pertsonak. Kopuru horrek

gora egingo du datozen hogei ur-

teotan. Nabarmena da populazio-

aren zahartzea, eta hiriek horiei

behar bezala erantzutea da erron-

ka, Galloren hitzetan: «Neurriak

hartu behar dira, eta aurkeztuta-

ko diagnostikoa urrats bat da bide

horretan. Neurri egokiak hartzen

badira hiri atsegin eta adeitsuago

bat lortzeko, gehiago bizi ahalko

gara gure etxeetan».



I
gorreko Udalak, Igo-
rreko Jubilatuen Elkar-
tearen, Bizkaiko Foru
Aldundiaren eta Mara-
ka diseinu estudioaren
laguntzaz osatu du Bizi

Igorre proiektua, Osasunaren
Mundu Erakundearen Hiri

lagunkoiak adineko pertsonekin

programaren barruan. Igorre
adineko pertsonentzat lagun-
koiago bihurtzeko bidean egin-
dako diagnostiko parte-hartzai-
learen emaitzak jasotzen dira lan
horretan.

Igorre adinekoentzat, eta
ondorioz herritar guztientzat,
herri atseginagoa izateko beha-
rrezkoak diren ezaugarriak iden-
tifikatzea, eta, horiek oinarritzat
hartuta, proposamen berritzaile-
ak eta inklusiboak sortzea izan da
asmoa.

Halaber, proiektuaren 
helburua herria fisikoki lagun-
koiagoa egitetik haratago doa,
adineko pertsonen partaidetza
aktiboa sustatu nahi da, 
zahartze aktiboaren paradigma 
berriaren barruan, eta elkar eza-

gutzen ez dutenen artean komu-
nitatea landu eta herri kohesioa
sortu. 
Bizi Igorre proiektua Toronton

(Kanada) antolatu den Zahartze-
aren Gaineko 14. Mundu Biltza-
rrean aurkeztu zuten abuztuaren
8an. Ekitaldian, honela mintzatu
zen Itsaso Bengoetxea, Bizi
batzordeko kidea: «Aukera hau

ONGI BIZI
IGORREN
‘Bizi Igorre’ proiektua aurkeztu dute Toronton
antolatu den Zahartzearen Gaineko 14. Mundu
Biltzarrean. Igorre adinekoentzat lagunkoiago
bihurtzeko diagnostikoa da.

Bizi Igorreproiektuan prestatzen parte hartu duen lan talde bat. MARAKA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.igorre.net

@

aprobetxatu nahi dugu horrelako
osasun eta gizarte proiektuetan
herri txikiek duten garrantzia
azpimarratzeko. Herri txiki bate-
an bizi izateak adineko jendearen
eta beste pertsonen arteko harre-
manak sendotzea errazten du». 

Herri txikietan, baliabide uga-
riez badago ere, baliabiderik eza
«katalizatzaile» bat izan daiteke

adinekoentzat, Bengoetxearen
ustez: «Haien parte hartze akti-
boa sustatzen da, eta irudimen
handiagoarekin eta dinamikoa-
goarekin aritzen dira».
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G
ipuzkoako
Foru Aldun-
diak Etorki-
zuna Eraikiz
egitasmoa-
ren barruan

jarri du martxan Etxean Bizi
proiektua, mendekotasuna duten
adinekoei etxetik atera gabe zain-
tza integral bat emateko. Proiektu
pilotua Elgoibarren, Errenterian
eta Paisaian lantzen ari dira.
Matia fundazioa gidatzen eta

kudeatzen ari da egitasmoa, eta
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila,
Osakidetza, udaletako gizarte
zerbitzuak, herrietako eragileak
eta herritarrak ere parte hartzen
ari dira.
Elgoibarko Musika Eskolan

aurkeztu zuten Etxean Bizi egi-
tasmoa, martxoaren 23an. Izan
ere, Elgoibarren hasi dira proiek-
tu pilotua egiten. Aurkezpen eki-
taldian, Maite Peña Gipuzkoako
Foru Aldundiko Gizarteko Politi-
ketarako diputatuak azpimarra-
tu zuen hainbat erakunderen
arteko elkarlanari esker lantzen
ari direla Etxean Bizi egitasmoa,
Gipuzkoako Foru Aldundia,
Eusko Jaurlaritza, udaletako
gizarte zerbitzuak, Osakidetza
eta herritarrak parte hartzen ari
baitira. «Komunitatean eran-
tzun nahi diegu gure adinekoek
dituzten beharrei».
Matia fundazioak ezarritako

metodologia eta irizpideekin, 50
lagun hautatu, eta haien beharrak

identifikatu eta diagnostiko bat
egiten aritu dira orain arte. Men-
dekotasuna duten adinekoen
etxeetara joan dira, eta mendeko-
ekin eta zaintzaileekin hitz egiten
aritu dira, Idoia Uribarri Orbea El-
goibarko Udaleko gizarte langile-
ak aurkezpenean azaldu zuenez.
«Bisitetan aztertu dugu beraien
bizi historia, beraien osasun egoe-
ra, bizi egoera, etxebizitzaren
egoera, laguntzaileena, zein la-
guntza tekniko dituzten, zer
nahiko luketen, eta nola nahiko
luketen, zergatik... Euren tokian
jarri gara, nola sentitzen diren
ikusi, eta behar horiek jaso». 

BIZI KALITATEA HOBETU
Proiektuaren hurrengo fasean
mendekotasuna duten adineko-
ek esandakoa aztertzen dute eta
beren esakerak kontuan izaten
dituzte. «Haiek esandako guztia
aztertzen dugu; zer eskatu digu-
ten, eta zer egin dezakegun, bai
erakundeen ikuspegitik, baina
baita komunitatearen ikuspegitik
ere», Uribarriren hitzetan.

ZAINTZA
INTEGRALA,
ETXEAN 
Mendekotasuna duten adinekoei beren
etxeetan zaintza integrala emateko
asmoarekin, Etxean Bizi egitasmoa 
martxan jarri du Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

Etxean Bizi egitasmoaren aurkezpena Elgoibarren. BARREN

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.etorkizunaeraikiz
.eus

@
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Azken batean, Etxean Bizi pro-
gramaren helburu nagusia baita
hobetzea mendekotasun egoeran
dauden eta beren familia eta ko-
munitate ingurunean bizi diren
adineko pertsonen bizi kalitatea.
Hau da, adinekoek laguntza be-

har dutenean ere etxean bizitzen
jarraitu ahal izatea. «Izan ere, ez
dugu ahantzi behar Gipuzkoako
adineko pertsonen % 80 baino
gehiagok jarraitu nahi dutela be-
ren etxeetan bizitzen, baita lagun-
tza behar badute ere», Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko arduradunek
jakinarazi dutenez. «Horretarako
sortu dugu programa hau, birfor-
mulatu egiten duena Gipuzkoako
arreta eredua, laguntza eta arreta
ematen diena ahulezia edota
mendekotasun egoeran dauden
eta aukera hau baliatu nahi duten
pertsonei».
Etxean Bizi programa Matia

fundazioaren laguntza teknikoa-
rekin gauzatzen ari da. Horretara-
ko, ikerketa ekintza bat diseinatu
da, zenbait ereduren eraginkorta-
sunari buruzko informazioare-

kin, erabiltzaileei eta haien zain-
tzaileei egokitutako zerbitzuen
hornidurari buruz, bizi kalitatea-
ren hobekuntzari buruz, eta baita
beste hainbat aldagai soziosanita-
riori buruz ere. 
Gaur egun, 80 urtetik gorako-

ak 50.000 baino gehiago dira Gi-
puzkoan, Eustat Euskal Estatisti-
ka Erakundeak jaso dituen da-
tuen arabera), 2000. urtean
zirenen bikoitza. 2026an 58.000
izango direla aurreikusten dute,
gaur egun baino 8.000 gehiago,
eta 2031n 68.000 izango direla,
gaur egun baino % 36 gehiago.
Horietatik guztietatik, 25.800
mendekotasuna duten adineko-
ak izango lirateke, gaur egun bai-
no %49 gehiago, bizi itxaropena
handitzen ari baita. Horren hari-
ra, eta, Eustatek emandako da-
tuen arabera, gipuzkoarren batez
besteko adina 44,69 urte da, bai-
na 2031rako batez besteko adina
47,19 urte izango da.
Halaber, aipagarria da Gipuz-

koako 88 udalerrietatik 38tan,
biztanleen % 20 baino gehiago 65
urtetik gorakoak direla. Zerrenda
horretan, herri txikiak daude,
baina baita herrigune handiago-
ak ere, hala nola Donostia (%
23,22), Irun (% 24,65), Eibar (%
21,02) eta Errenteria (% 23,15). 
Errenterian egingo dira, hain

zuzen, Etxean Bizi modu esperi-
mentalean ezartzen hasteko le-
henengo urratsak. 



U
rriaren 1ean,
Edade tuen
Nazioarteko
Eguna ospa-
tuko da. Egun
horren harira,

Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat
jarduera antolatu ditu, zahartze
aktiboaren eta osasungarriaren
arloko azken aurrerapenak eta
arlo horretan Bizkaian martxan
diren ekinbideak erakusteko.
Ekitaldi horiek guztiak egitasmo
berritzaile eta aitzindari baten
barruan egin dira: Bizkaia Silver
Week jardunaldia. Irailaren 22tik
28ra izan da, eta aurrerantzean
segida izango du.
Jardunaldiaren aurkezpena

irailaren 19an egin zuten, Bilbon.
Ekitaldian, hauek mintzatu ziren:
Isabel Sanchez Robles —Bizkaiko
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza-
ko diputatua—, Sergio Murillo 
—Bizkaiko Foru Aldundiko Auto-
nomia Pertsonala Sustatzeko zu-
zendari nagusia—, Antonia Caro-
Gonzalez —Deustuko Unibertsita-
teko nazioarteko ikerketa proiek-
tuen zuzendaria—, Carmen Pastor
—Tecnalia teknologia korporazio-
ko europar programen arduradu-
na— eta Patxi Juaristi —EHUko
Bizkaiko campuseko errektore-
ordea—.
Europa guztian nabarmena da

aldaketa demografikoa, eta au-
rrerapen zientifikoek eta teknolo-
gikoek bizi itxaropena luzatu iza-
naren ondorioa da. Aldaketa de-
mografikoa aztertzeaz gain, za-
hartze aktiboari eta osasungarria-

ri buruzko egitasmo berritzailee-
nak aurkeztu dituzte Bizkaia Sil-
ver Week jardunaldian. Arlo ho-
rietan diharduten Euskal Herri-
ko, Europako eta mundu osoko
aditu nagusiek, agente sozialek
eta ekonomikoek, eta ordezkari
politikoek parte hartu dute, mila
pertsonak baino gehiagok, orota-
ra. 

EKITALDEI NAGUSIAK
Hauek izan dira Bizkaia Silver
Week jardunaldiko ekitaldi na-
gusiak:
AAL Forum: Adinekoen bizimo-
du aktibo eta lagunduari buruzko
Europako kongresurik handiena
da AAL Forum, eta haren helbu-
rua da adibide eta proposamenen
bitartez erakustea nola zahartu
modu osasuntsu batean teknolo-
gia berriak baliatuz. Irailaren
24tik 26ra, kongresuaren hamar-
garren aldia izan da Bilboko Eus-
kalduna jauregian. AAL elkarte-

ak, AAL (Active and Assisted
Living) Programme I+G progra-
ma europarraren sustatzaile eta
kudeatzaileak antolatu du kon-
gresua, Europako Batzordearen,
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
Tecnaliaren laguntzaz. Europa-
ko, Kanadako, Ameriketako
Estatu Batuetako, Israelgo eta
Turkiako 500 pertsona inguru
aritu dira kongresuan: enpreseta-
ko arduradunak, tokiko eta
eskualdeko agintariak, zerbitzu
soziosanitarioen hornitzaileak,
inbertitzaileak eta beste hainbat
aditu.
AAL Hackaton (Hack4elder
advantAGE: Deustuko Uniber-
tsitateak Bizkaiko Foru Aldun-
diarekin batera antolatu duen
lehiaketa bat da, eta Bilboko Eus-
kalduna jauregian egin da, iraila-
ren 22an eta 23an. Mundu osoko
50 bat hackerrek eta adituk kon-
ponbide batzuk sortu dituzte adi-
nekoen bizi kalitatea hobetzeko

ZAHARTZE AKTIBOAREN ARLOKO
AURRERAPENAK BIZKAIAN AZTERGAI
Aldaketa demografikoaren eta zahartze aktibo eta osasungarriaren arloetan lan egiten duten mundu osoko aditu
nagusiek parte hartu dute Bizkaia Silver Week jardunaldian, eta azken aurrerapenak aurkeztu dituzte.
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zerbitzuak, produktuak eta nego-
zio eredu berriak eskaintzeko. 
Nagusi International Confe-
rence: Bizkaiko Foru Aldundiak
eta EHUk antolatu dute, irailaren
26an, EHUk Bilbon daukan Biz-
kaia aretoan. Zahartze aktiboaren
arloan aritzen diren Bizkaiko eta
Europako eragile batzuk egoera
demografiko berriari buruz min-
tzatu dira, eta praktika egokiei
buruzko adibide batzuk erakutsi
dituzte.
Aldaketa Demografikoaren Eu-
ropako Itunaren batzar nagu-
sia: Zahartzen ari den gizarte bati
erantzunak emateko ekintza pla-
nak martxan jartzeko konpromi-
soa duten hainbat tokitako agin-
tariak —Bizkaikoak, Euskal Herri-
koak, Espainiako Estatukoak eta
Europakoak— bildu dira irailaren
26an EHUren Bizkaia aretoan. Al-
daketa Demografikoaren Euro-
pako Ituna erakundeak Bruselan
dauka egoitza, eta, agintariez
gain, unibertsitateetako, ikerketa
zentroetako, gizarte zibileko era-
kundeetako eta enpresetako
agente espezializatuak aritzen di-
ra bertan.
Zahartze Aktiboaren Indizeari
buruzko 2. Nazioarteko Minte-
gia (AAI): Unece erakundeak
(Nazio Batuen Europarako Ba-
tzorde Ekonomikoa ), Europako
Batzordeak, EHUk eta Ingalate-
rrako Oxfordeko Unibertsitateko
Biztanleriaren Zahartzeari buruz-
ko Institutuak antolatu dute, Biz-
kaiko Foru Aldundiaren lagun-
tzaz. Irailaren 27an eta 28an egin

da EHUren Bizkaia aretoan, eta
ikasketa munduko, gizarte zibile-
ko eta politika publikoko hainbat
eragile aritu dira, zahartze akti-
boaren erronka nagusiei eta Eu-
ropan arlo horretan egiten ari di-
ren politika publiko onenei bu-
ruz. 
Azkenik, jarduera osagarri ba-

tzuen bitartez, Bizkaiko biztanle-
ek eta bisitariek aukera izan dute
jakiteko Bizkaian eta munduko
beste leku batzuetan zer praktika
egiten dituzten zahartze aktibo
eta osasungarriaren arloan.

NAGUSI INTELLIGENCE
CENTER
Bizkaiko ahaldun nagusiak, Unai
Rementeriak, Nagusi Intelligence
Center gunea sortuko dela jakina-
razi zuen irailaren 24an, Bizkaiko
Foru Aldundiaren Politika Oro-
korreko Osoko Bilkuran. Adine-
koen beharrizanei erantzuteko
sortuko da, eta ezagutzan, tekno-
logia berrien ekoizpenean eta big
data-n espezializatuko da. Horre-
la, Bizkaia munduko erreferente
bihurtuko da zahartzeari aurre
egiteko eginkizunean. Remente-
riak azaldu zuenez, Bilboko Uda-
lak eta Eusko Jaurlaritzak ere par-
te hartuko dute proiektu horre-
tan. Aldundiak 20 milioi euroko
inbertsioa egingo du datozen lau
urteetan.
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