
“BERMEO, PERTSONA NAGUSIEKAZ HERRI LAGUNKOIA” 

 
 



• Bizi-itxaropenak gora egin dau. Andra euskaldunak dira 
Europatik gehien bizi diranak, 86 urte bizi dira. 

 

 



• Horrek zer ekarri dau? 65 urtetik gorakoek gero eta 
gehiago dirala. Euskal Autonomia Erkidegotik 
Bizkaia da zahartze-indizerik handiena daukana.  

 



• Datozen urteetan, egoera hori areagotu egingo da; 
Bizkaian 65 urte edo gehiago daukienen tasak gora 
egingo dau % 37,4ra arte 2050ean. 

 

 



HORREN AURREAN … 



 

 

 

• Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) pertsona 
nagusiekaz lagunkoi izatearen mugimendua 
bultzatu zuen. 

 



  

 

Proiektu honen ASMOA herriak hobetzea da, zahartzen joan 
ahala gure bizimoduagaz aurrera jarraitu ahal izateko. Azken 
batean, pertsona nagusien bizi-kalidadea hobetu gura da, eta 
ondorioz, baita herritar guztiona be. 

 

 
 



  

 



 

 

Pertsona nagusiekaz lagunkoia izateko, herriak bere politika, 
zerbitzu, ingurune eta egiturak hobetu behar ditu, beharrizan eta 
kapazitate desbardinak daukiezan pertsona nagusiak kontutan 
hartzeko. 

Etorkizunari begira nagusien ikuspuntua eta lagunkoitasun kultura 
barne hartuz. 

 



• Azken baten, eguneroko bizitza denentzat 
apur bat hobeagoa eta pozgarriagoa izaten 
laguntzen daben gauzak landu behar dira… 



 

 



 
Bermeoko Udalak proiektu hau martxan jarteko 
konpromisoa hartu eban. 

 
 
 



• SARE BATEN PARTE GARA: 
Munduko Sarean: 

 Dundalk, Irlanda 

 Londres, Reino Unido 

 Melbourne, Australia 

 Ciudad de México, México 

 Región metropolitana del Ruhr, Alemania 

 Udine, Italia 

 … 

 

Euskadi Lagunkoia Sarean: 
 Igorre  

 Basauri 

 Bermeo 

 Bilbao 

 Donostia 

 Durango 

 Ea 

 Santurtzi 

 … 

 
 

 

 

 





ZELAN? 



 

Herritarren parte-hartzea eta batez be pertsona 
nagusiena da proiektuaren oinarri nagusia.  

 

 

 

 



• DIAGNOSTIKOA(2016)  
 

Diagnostikoa egiteko 3 gauza egin 
ziran: 

 
 INKESTAK: Gizarte Ongizaterako 

Udal Patronatuan, Zaharren 
egoitzan, Gizarte eta Kultura etxean, 
Berhaz bulegoan, liburutegian, 
kiroldegian, Demiku Elkarte eta 
Erroxape Elkartean zabaldu ziran.  

 
 

 BATZARRAK: 
 

Sei batzar egin ziren. Batzar 
honetan eritxiak batu ziran: 
herriko alde onak eta 
txarrak batuz. 
 

 TXOSTEN  



• PLAN PRESTAKETA (2017) 
     
 BATZARRAK: 

Pertsona nagusiek eta euren senitartekoek 
prosposamenak egin. Horretarako diagnostikoan 
oinarritu dira baina baita beste udalerri batzuen 
proposamenak eta Euskadi Lagunkoiak 
proposatutakoak ere. 

 
 EKINTZA TALDEAK SORTU DIRA: 

Talde 2 eratu dira (eremu ezberdinen arabera) eta 
talde bakoitzean: 
 

• Pertsona nagusi eta euren senitartekoen 
ordezkari batzuk, Udaleko sail ezberdinetako 
teknikariei proposamenak aurkeztu deutsiez. 

• Udaleko arduradunek bideragarritasuna aztertu 
dabe 

 

 PLANA IDATZI DA: 

• Plana onartu 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Bermeo, pertsona nagusiekaz herri lagunkoia” 2018-2020 ekintza 
plana onartu da. Plan honek 50 jarduera batzen ditu, 3 urteetan  
garatu beharko diranak. 

 

Orainarte udalerrian egiten dana kontutan hartzen badogu, jarduera 
batzuk aribidean dauden jarduerak dira (edo urte honetan eginda 
daude iadanik), beste batzuk hobekuntza bat suposatzen dute eta 
beste batzuk jarduera barriak dira.  

 

 
 

 


