“BERMEO, PERTSONA NAGUSIEKAZ HERRI LAGUNKOIA”
DIAGNOSTIKO TXOSTENAREN LABURPENA
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ALDERDI OROKORRAK

Alde positiboak
 Herri atsegina
Alde negatiboak
 Garbi mantentzeko herritarren kontzientzi falta.
 Gareztia
Hobetzeko proposamenak
 Herritarren kontzientziazioa

1. AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKINAK

Alde positiboak
 Parkeak eta aire zabaleko guneak ondo kokatuta daude
Alde negatiboak
 Parke batzuk ez dira egokiak. Nardiz enparantzaren zorua arriskutsua.
 Ez daude ondo hornituta: jesarleku eta gimnasia egiteko makina desegokiak
 Lamerako komun publikoan usain txarra egoten da
 Herritarrek orokorrean baina batez ere ume eta gazteek zikindu eta apurtzen
egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Nardiz enparantzako zorua konpontzea
 Lamerako komun publikoaren bentilazioa hobetzea
 Parkeak zaintzeko herritarren kontzientziazioa

KALEAK

Alde negatiboak
 Espaloi batzuk labankorrak dira. Batez ere Fielatoko aldatzaren kasua.
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 Espaloi batzuk oso estuak dira oinezkoentzat.
 Beheratuak dauden espaloi batzuen kexak: labankor edota inklinazio gehiegi
dutelako
 Espaloiak kotxeekin okupatuta izatea
 Ez daude atsedena hartzeko behar adina leku.
Hobetzeko proposamenak
 Fielatoko aldatzaren kasua aztertzea
 Beheratuta dauden espaloi batzuen azterketa.
 Kontzientziazio kanpaina kotxeekin ez okupatzeko espaloia.
 Atsedena hartzeko leku gehiago jartzea.

HERRIKO SEGURTASUNA

Alde negatiboak
 Pertsona nagusien ustez ez dago behar adina argi
 Herria ez dago behar bezala zainduta
 Gune arriskutsu batzuk daude
Hobetzeko proposamenak
 Argitasun maila edota argitasun puntuen azterketa
 Herriko zainketa gehiagotzea
 Gune batzuk konpontzea arriskua murrizteko
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2. GARRAIOA

AUTOBUSA

Alde positiboak
 Herri barruan mugitzeko autobusa edukitzea oso positiboki baloratua da.
Alde negatiboak
 Gareztia da
 Bermibus barruan eskilarak edukitzea.
 Sarri askotan bermibuseko arrapala modu desegokian (espaloiatik kanpo)
gelditzea.
 Geltokietan jesarleku eta aterperik ez egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Espaloiak egitea, ez dauden lekuetan.
 Geltoki nagusietan markesinak jartzea.

Alde positiboak
 Bizkaibusan ibilbideak eta maiztasuna onargarriak dira.
Alde negatiboak
 Gareztia da
 Burbildun aulkientzako plataforma zerbitzua ez dago beti.
 Ordu batzuetan ez dago jesarteko lekurik.
 Helmuga batzuk gehitzeko beharrizana, duten garrantziagaitik.
Hobetzeko proposamenak
 Burbildun aulkientzako plataforma zerbitzua sarriago izatea.
 Sollubetik doan autobusa maizago izatea, jesarleku arazorik ez izateko.
 Helmuga batzuk gehitzea.
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TRENA

Alde positiboak
 Askotan erabiltzen da
 Tren geltokia ondo kokatuta dago
Alde negatiboak
 Gareztia da
Hobetzeko proposamenak
 Merkeagoa izatea.

AUTOA

Alde negatiboak
 Autoak ez dira abiadura egokian ibiltzen
 Bide seinaleak ez dira errespetatzen: ez gidariek ez oinezkoek
 Txalintxuko zebra bidea arriskutsua
 Brillas aurreko semaforoaren kokapena ez egokia.
 Anbulategian aparkatzeko arazoak
 Anbulantziak kaleetan aparkatzeko arazoak
Hobetzeko proposamenak
 Herritarren kontzientziazioa landu.
 Zebra bide eta semaforo batzuen azterketa.
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3. ETXEBIZITZA
Alde negatiboak
 Ez daude arrazoizko prezioa duten etxebizitzak
 Askok ez dute ezagutzen etxebizitza egokitzeko laguntzak
 Gehienek ez dute etxebizitza egokituta menpekotasun egoera batetarako.
 Eraikin askok ez dute igogailurik.
Hobetzeko proposamenak
 Etxebizitzak egokitzeko laguntzen informazioa zabaldu, batez ere auzoetan bizi
direnen artean.
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4. SAREAK ETA GIZARTE-LAGUNTZA
FAMILIA

Alde positiboak
 Harreman handia dute
 Familiartekoen etxea hurbil dago
 Alkarri laguntzen diote

AUZOKOAK ETA DENDARIAK

Alde positiboak
 Auzokoak ezagutzen dira
 Herriko dendariak ezagutu eta batzuetan laguntzen diote
Alde negatiboak
 Auzokoak lehen gehiago elkar laguntzen zuten.
 Herriko denda asko zarratu egiten dira, kanpoan erosteko joeragaitik.
 Dendetako etxez etxeko banaketa zerbitzua eskaintzeko diru kopuru handia
gastatu behar da.
Hobetzeko proposamenak
 Dendetako etxez etxeko banaketa zerbitzu aukera izateko diru kopuru gitxiago
gastatu behar izatea.

8

5. PARTAIDETZA

ENPLEGUA ETA ERRETIROA
Talde fokaletako parte-hartzaileen arabera, pertsona batzuei asko kostatzen zaie
erretirora egokitzea.

BOLUNTARIOTZA

Alde positiboak
 Udalerrian badaude elkarte ezberdinak: Erroxape, Demiku, Kate Sarea …
Alde negatiboak
 Borondatezko jardueratan parte-hartze maila baxua da.
 Pertsona nagusi gazteak zahartze aktiborako joera dute baina pertsona nagusi
nagusiak pasibotu egiten dira eta ez dute elkarteek antolatutako ekintza
aktiboagoetan parte hartu nahi.
 Ez dute udalerriko bizitzan gehiago parte-hartu nahi.

AISIALDIA

Alde positiboak
 Gizarte ongizaterako udal patronatotik bultzatzen diran zahartze aktiborako
programak oso positiboki baloratuak dira: Burua martxan eta Gorputza
martxan.
 Narriadura kognitiboa duten pertsona nagusientzako dagoen psikoestimulazio
tailerra ere oso positiboki baloratua da.
 Aisialdirako jarduerak egiteko lekuak ondo kokatuta daude
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Alde negatiboak
 Aisialdirako jardueren aukera gehiago izatea batez ere menpekotasun edo
hauskortasun egoeran dauden pertsona nagusientzat.
 Toki zarratu baten falta menpekotasun edo hauskortasun egoeran dauden
pertsona nagusientzat.
 Parkeetako

gimnasia

egiteko

makinak

deserosoak

batez

ere

emakumeentzako.
Hobetzeko proposamenak
 Pertsona nagusientzat aisialdirako jardueren aukera zabalagoa izatea batez
ere menpekotasun edo hauskortasun egoeran dauden pertsona nagusientzat.
 Toki zarratu bat eukitzea menpekotasun edo hauskortasun egoeran dauden
pertsona nagusientzat.
 Parkeetako gimnasia egiteko makinen azterketa.
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6. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA

Alde positiboak
 Orokorrean tratua ona da.
Alde negatiboak
 Gazteek nagusiekiko tratua ez da hain ona
Hobetzeko proposamenak
 Gazteek nagusiekiko tratua hobetzea.

7. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA
Alde negatiboak
 Ez dute informazioa hartzen.
 Ez dute internet doan erabili ahal izateko zentruak ezagutzen.
Hobetzeko proposamenak
 Interesa sortzea
 Informazioa euskaraz eta erdaraz jartzea.
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8. GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK

Alde positiboak
 Gizarte zerbitzuak positiboki baloratuak orokorrean
 Gizarte zerbitzuak ezagutzen dituzte
 Osasun zentroa ondo eta hurbil kokatua.
Alde negatiboak
 Eguneko Zentroaren egutegia
 Anbulategian mediku aldaketa ugari egotea.
Hobetzeko proposamenak
 Eguneko Zentroa asteburu eta jai egunetan erabili ahal izatea.
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