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Idurre Bideguren. 
Bermeoko alkatea.

Azken urteotako moduan, urtekari
honekin 2014. urtean egindako eki-
men garrantzitsuenen barri ematera
gatoz. Bermeo sozioekonomikoki in-
dartzeko ekimenak landu ditugu, he-
rritarrek kalitatezko bizitza izateko
bitartekoak jarri ditugu, geure kultura
zabaltzeko eta denon eskura izateko
ahaleginak egin ditugu, desoreka so-
zialei ahalik eta ondoen erantzuten
saiatu gara eta gestio eraginkor eta
gardena lortzeko pausu garrantzi-
tsuak eman ditugu.

Ekonomikoki urte zailak izan diren
arren, egoera ekonomikoa zuzentzea
izan da gure erronka nagusietariko

bat, udaleko kontuak saneatuta iza-
teak bermatzen duelako etorkizu-
neko erronkak lortzea. Alde
honetatik, ahalegin handiak egin dira
eta urtea oso ondo joan da. Ekitaldia
positiboan itxi dugu, aurreko urtee-
tako zorren kopuru gehiena ordain-
tzea lortu da eta hornitzaileen
ordainketa epeak asko hobetu dira.

Legealdiaren azken txanpan sartu
gara eta eskerrak eman nahi dizki-
zuet herriko ordezkari izateko eman-
dako aukera honegatik. Bermeo
kultura, tradizio eta ondare aberatsa
duen herria da, ingurumen eta norta-
sun bereziarekin. Hauetan oinarrituta
landu behar dugu gure herriaren
etorkizuna denon artean.

Besarkada bat.
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AZOKA

Bermeoko Udala udal azoka in-
dartzeko lanean ari da, kalitatezko
bertoko produktu osasuntsuak
erosteko aukera ematen duen
gune erreferentea izatea nahi due-
lako. Horretarako, azoka susta-
tzeko plangintza bat diseinatu eta
pausuak eman ditu. 

Azkena, azoka seinaleztatzeko
egindako mural ikusgarria da,  ber-
meotarron nortasunaren, emaku-
meak lan munduan duen
protagonismoaren eta gure 1. sek-
torearen isla dena. Ez da seinalez-
tapen bat soilik, Wallart enpresak
egindako artelana da, Aurelio 

Arteta euskal margolariaren irudien
bidez, bermeotarron sustraiak era-
kusten dituena eta jendea gure
merkatura eta herrira erakartzen
duena.

Araudia berritu eta azoka bereziak
Bestalde, udalak Bermeoko Udal
Azokako araudia berritu du merka-
tua dinamizatzeko eta ekintzaileei
negozioak bertan ezartzeko erraz-
tasunak emateko. Horrela, azokan
eskaintza zabalagoa eta erakarga-
rriagoa izatea lortu nahi da. 

Berrikuntzen artean, orain loka-
len emakiden iraupena 5 urtekoa
izango da,  lehen 50 urtekoa zen.
5 urterako emakidaren prezioa
1.500 eurokoa izango da lokal han-
dienen kasuan eta  hilero 245 euro
inguru ordainduko dute, jabego
publikoaren okupazio tasagatik eta
udal azokaren zerbitzuengatik
(argia, ura, garbitasuna…). Ekin-
tzaileentzat aukera ona eskaintzen
dute.

Era berean, 2014an bertoko pro-
duktuen azoka bereziak antolatu
dira, udaberrikoa, udakoa eta Ga-
bonetakoa. Hauetan eskaintza za-
balagoa egoten da eta bezero
potentziala erakartzea dute hel-
buru. Balorazioa oso positiboa da.
Merkatua indartzeko aparkalekuak
ere egokitu dira, bertan erosketak
egiten dituztenei aparkatzeko
erraztasunak emateko. 

Udalaren apustua da Bermeoko
azoka eta horren alde lan egiten ja-
rraituko du 1. sektorearen erakus-
leiho paregabea izan daitekeelako,
hain zuzen ere.

Bermeoko Udalak 2014an azokako murala
margotu du, ordenantza berritu du eta
azoka bereziak antolatu ditu, besteak beste.

El Ayuntamiento está dando pasos para impulsar el mercado municipal. El último ha sido un mural que señaliza el mercado

y es, a su vez, una, auténtica obra de arte. Además, ha renovado la normativa del mercado para dinamizarlo y atraer a

emprendedores/as y ha organizado diferentes ferias especiales para atraer a clientes/as potenciales. El Consistorio seguirá

trabajando para revitalizar el mercado municipal. 

GURE AZOKA 
INDARTZEKO LANEAN 
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LURBIZI / AKUIKULTURA

KONTSUMO ARDURATSUA 
BULTZATUZ, LANPOSTUAK SORTU

Conscientes de la importancia de consumir productos autóctonos y del impacto positivo que ello puede tener en nuestra

economía, a través del Plan de Empleo, se han puesto en marcha los proyectos Lurbizi y Acuicultura. En el primero se

han creado 8 puestos de trabajo y 2 en el segundo.  

Bertoko produktuak kontsumitzeak duen garrantzia
eta horrek gure ekonomian izan ahal duen eragin po-
sitiboa kontuan hartuta, Enplegu Planaren bidez,  Lur-
bizi eta Akuikultura proiektuak jarri ditugu martxan,
eskualdeko beste udal batzuekin batera. Horien
bidez, 10 lanpostu sortu dira, 8 Lurbizi proiektuan  eta
2 akuikulturan, hain zuzen be. 

Lurbiziri dagokionez, Busturialdeko 1. sektorearen
dinamizazioa eta gizartean elikagaien kontsumo ardu-
ratsua bultzatzeko proiektua da.  Bere helburuak dira
Busturialdeako 1. sektorea indarberritzea eta Tokiko
Elikadura Jasangarria (TEJ) garatzea. 

Elikadurari lotuta dauden fase guztiak landu nahi
dira eskualdeko biztanleekin batera, elikagaien pro-
dukzioan, transformazioan, salmentan, edo kontsu-
moan egon ahal diren gabeziak, arazoak edo hobetu
beharrekoak lantzeko eta zuzentzeko.

Guzti hau funtzionatzen hasteko udalek 6 hilabete-
rako zerbitzu bat jarri dute martxan. Lehen helburua
gaur egungo egoeraren diagnostikoa egitea da, baina
beste helburu batzuk ere baditu: 

Akuikulturako proiektuari dagokionez, lehenengo fa-
sean lanean ari dira eta bi pertsona kontratatu dira.
Momentu honetan eskualdean akuikultura proiektua
martxan jartzeko aukerak eta tokiak aztertzen ari dira,
Azti, Urdaibaiko Patronatua eta beste erakunde ba-
tzuen laguntzarekin.

• Aholkularitza teknikoa produkzio jasanga-
rriaren inguruan, tokiko elikagaien transfor-
mazioan, edo salmenta hurbileko
zirkuituetan.

• Baliabideak (lurra, lokalak) bilatzeko la-

guntza.

• Salmentarako eta kontsumorako dinamiza-

zioa (ekoizle eta kontsumitzaileen arteko ha-

rremanak erraztea).

• Erabili gabeko lurrak edo azpiegiturak bilatu

eta formazioa arlo espezifikoetan. 
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Fomentar la economía y hacer frente al paro son prioridades del Ayuntamiento. A través del asesoramiento de Behargintza

se han creado 35 enpresas y en ellas 53 puestos de trabajo, a los que hay que sumar los  creados a través del plan de

empleo y de ayudas a la contratación. Así, con la ayuda de Behargintza en 2014 se crearon por lo menos 81 puestos de

trabajo. Por otra parte, el Consistorio cuenta con el programa ‘Lana bilatzea lana da’ dirigido especialmente a jóvenes.

ENPLEGUA

EKONOMIA SUSTATZEA ETA 
LANGABEZIARI AURRE EGITEA,
LEHENTASUNAK
Behargintzaren laguntzaren bidez 35 enpresa sortu dira 

Gure ekonomia sustatzea eta langabe-
ziari aurre egitea dira Bermeoko Uda-
laren lehentasunak. Hori lortzeko
hainbat dira martxan jarritako ekime-
nak eta lortutako emaitzak.

Bermeoaldeko Behargintzako auto-
enplegu sailean 107 pertsonei harrera
eman zaie 2014an. Aholkularitza hone-
kin 35 enpresa sortu dira eta horietan
53 lanpostu. Ildo berean, diru-lagun-
tzen 79 eskabide kudeatu dira Behar-
gintzatik; 53 autoenplegu sailean
(enpresak sortzeko) eta 26 enpresa sai-
lean (enpresen lehiakortasuna hobe-
tzeko).

Horrez gain, Enplegu Planaren barne,
Lurbizi eta Akuikultura proiektuetan
Udaletxeek 10 pertsona kontratatu dituzte. Enplegu
planaren beste atal bat izan da kontratazioak egiteko
eskualdeko enpresentzat diru-laguntza linea eratzea
eta honen bidez 18 lanpostu sortu dira. Hortaz,
2014an gutxienez 81 lanpostu sortu dira Bermeoal-
deko Behargintzaren bidez.  

Ildo berean, Behargintzak 81 lan eskaintza kudeatu
ditu eta horretatik 29 kontratazio egitea lortu du.
Orientazio bulegoan 1.717 harrera zuzen egin dira. 

Formazioa
Formazioa ere oso garrantzitsua da.  2014an 17 en-
plegu tailer antolatu ditu  lana bilatzerako orduan ahol-
kularitza eskaintzeko eta langabetuei zuzendutako

hainbat ikastaro eskaini dira (ofimatika, eraikuntzako
lanbide txartela…).  Autonomo eta enpresa txikiak le-
hiakorragoak izateko ikastaroak ere eskaini dira Be-
hargintzan. Aurten ere beste erakunde batzuekin
elkarlanean jarraituko dugu gure ekonomia bultza-
tzeko.

‘Lana bilatzea lana da’
Bestalde, gazteen langabezia kezka nagusienetarikoa
izanik, gazteei zuzendutako ‘Lana bilatzea lana da’
programa abian du udaleko Gazteria Sailak. Horren
barne, gazteei zuzendutako ikastaroak, enpresetan
praktikak egiteko aukerak eta enpresa ideia lehiaketak
egin dira, besteak beste.
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El Ayuntamiento de Bermeo ha aprobado para 2015 un presupuesto de 20,7 millones de euros, un 5% superior al del

2014. Son unas cuentas elaboradas con responsabilidad e ilusión, llenas de propuestas para impulsar Bermeo socio-

económicamente, combatir las desigualdades sociales, conseguir un municipio más atractivo y fomentar la cultura. Todo

ello con una gestión transparente. 

BERMEOK 2015EKO 20,7 MILIOIKO
AURREKONTUA ONARTU DU,
%5EKO IGOERAREKIN 

Bermeoko Udalak 2015eko Udalaren, Gizarte Ongi-
zaterako Udal Patronatuaren, Kirol Patronatuaren eta
Berualaren 20,7 milioi euroko aurrekontu bateratua
onartu du, iazkoarekin alderatuz %5eko igoerarekin.
Erantzukizunez eta ilusioarekin egindako aurrekontua
da. Bermeo sozio-ekonomikoki indartzeko proposa-
menak, herri erakargarriagoa egiteko proiektuak, de-
soreka sozialei aurre egiteko programak eta kultura
sustatzeko ideiak dira bere ardatz nagusiak. Guztia
kudeaketa garden batekin. 

2015eko aurrekontua proposamenez beteta dago:
eskualdean kalitatezko lana sortzeko proiektu estra-
tegikoen parte izaten eta enplegu planak lideratzen ja-
rraitu; bertoko ekoizleak bultzatu (arrain azoka
profesionalagoa…); Itsas ondarea sustatzeko jardue-
rak (itsas ondarea mantendu, itsasoari loturiko jar-
duera berriak, Aita Guria…), teknologia berrien bidez
eskaintza turistikoa bultzatu eta gazteen gaitasunak
hobetzeko programak. 

Horiez gain, gune beltzetan interbentzioak, edertze
planaren exekuzioa, kale garbiketa indartzea, argite-
riaren hobekuntza, lorezaintzan, bide publiko eta hiri
altzarietan inbertsioak, auzo taxia, aparkaleku disua-
sorioa, animalien zaintzarako kanpaina eta aterpe
gunea, proposatzen dira.

Ildo berean,  institutuaren urbanizazioan hobekun-
tzak, udaltzaingoaren bulegoa indartu eta Gazteluga-
txeko proiektuaren jarraipena eta udalari dagozkion
ekimenak martxan jartzea aurreikusten da. Artxibo
zerbitzua indartu eta zine-zaletasuna indartzea zine-
aren digitalizazioarekin dira beste helburu batzuk. 

Alde Zaharrean jarduera ekonomikoak sustatzeko
ekintza plana, kiroldegiko materiala berritzea, 3. adi-
nekoentzat zerbitzuak eta berdintasun plan berria di-
seinatzea ere jasotzen dute . Hauek eta beste asko
dira aurrekontuetan aurreikusten diren ekimenak Ber-
meo eta bermeotarron beharrizanei erantzuteko eta
bizi kalitatea hobetzeko. 

AURREKONTUA



El Patronato de Bienestar Social de Bermeo ha respondido 1.426 casos desde los servicios sociales básicos. Se han tra-

mitado 816 peticiones diferentes y se ha intervenido en 101 casos de familias con menores. El bienestar de nuestros ma-

yores es una prioridad, por lo que apostamos por el servicio de atención domiciliaria y la residencia municipal y los

programas de envejecimiento activo, entre otros. 

BERMEOKO GIZARTE ONGIZATE
PATRONATUAK 1.426 KASU
ERANTZUN DITU 2014AN

Desoreka sozialei aurre egitea eta
bizi kalitatea hobetzea dira Berme-
oko Udalaren helburuak. Berme-
oko Gizarte Ongizate
Patronatuaren lana da egoera ez-
berdinetan arreta eman, kasuak
baloratu eta behar den laguntza
eskaintzea, bertatik kudeatzen
baitira Oinarrizko Gizarte Zerbi-
tzuak, udal zaharren egoitza, etxez
etxeko zerbitzua, adin txikikoen
eta euren familien arreta zerbitzua,
besteak beste. 

2014an Oinarrizko Gizarte Zer-
bitzuetatik 1.426 kasu erantzun

dira, horietatik 260 berriak.  816
eskari ezberdin tramitatu dira eta
101 adin txikikoen familiekin era
zuzenean esku hartu da, behar
izan diren baliabideekin, hau da,
GHET zerbitzua eta Arreta psiko-
sozialerako zerbitzua. 

Esku-hartze komunitarioa ere
martxan jarri da hezkuntza zentro-
etan ikasleei eta gurasoei zuzen-
dutako hezkuntza laguntza
programekin. Immigrazioaren in-
guruan bizikidetzaren alorreko jar-
duerak garatu dira herriko gizarte
eragile eta profesionalean artean.

Emakumearen kontrako indarkeriari aurre
egiteko elkarlanean ari gara beste erakunde-
ekin batera sinatutako protokoloa jarraituz
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ZERBITZU SOZIALAK

3. adina
3. adinekoei eskainitako arretaren
aldeko apustu sendoa egiten du
udalak. Horrela, zaharren udal
egoitza 2014an beteta egon da  67
egoiliarrekin eta 70 nagusi izan
dira etxez etxeko zerbitzua jaso
dutenak. Etxebizitza komunitarioe-
tan 9 pertsona egon dira.

Horrela, zerbitzu hauetarako Gi-
zarte Ongizaterako Udal Patrona-
tuak 6 lan poltsa eratu ditu
2014an: zaharren egoitzarako kli-
nika laguntzaileak, etxez etxeko
zerbitzurako laguntzaileak,  zaha-
rren egoitzarako erizainak, garbita-
sun laguntzaileak, sukaldari
laguntzaileak eta sukaldariak, hain
zuzen ere. 

Horrez gain, gure nagusien za-
hartze aktiboa bultzatu nahi da eta
horretarako, galera fisikoa eta kog-
nitiboa ekiditen duten ‘Gorputza
martxan’, ‘Burua martxan’ progra-
mak eskaintzen dira, besteak
beste, ia 100 pertsonen parte har-
tzearekin. Aurten, mendekotasuna
duten pertsonen familiako zain-
tzaileei zuzendutako laguntza psi-
kologiko taldea osatu da, hain
zuzen ere.

Gizarte Ongizaterako
Udal Patronatuak 6 lan
poltsa eratu ditu
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TURISMOA

TURISMO JASANGARRIA BULTZATZEN
Bermeoko Udala turismo jasanga-
rriaren alde lanean ari da, hau da,
gure herriaren arrantzale izaera na-
barmendu, gure ingurua eta onda-
rea zaindu eta lanpostuak sortuko
dituen turismoaren alde. Hori lor-
tzeko 2014an hainbat ekimen abia-
razi dira. 

Parte-hartze prozesu baten
bidez,  Bermeoren itsas ondarea
oinarri duten ibilbide berriak egin
dira bermeotar zein bisitariei Ber-
meoko altxorrak erakusteko.  ‘Ber-
meo, San Juan, Matxitxako eta
Tala’, ‘Bermeo, Herriaren Ondarea’
eta ‘Bermeo, itsas ondarea’ izen-
burua duten plano eta fitxa hauek
Bermeoko toki ederrenetarikoeta-
tik ibilbideak jasotzen dituzte. 

Horrez gain, uda honetan XVII.
mendeko balezaleen bizimodua
erakusten digun Aita Guria bale-
ontzia, berriro ireki da berrikuntze-
kin eta ekimen ezberdinen
eszenatoki bihurtuta: arrain pro-
duktuen katak, umeen tailerrak, ate
irekien jardunaldiak… Bisitari ko-
puru onak izan ditu eta ildo berean
lan egingo da.

Bestalde, turisten autobusek ez
zuten herrian aparkatzeko tokirik
eta irtenbidea eman zaio Segundo
Ispizua kaleko aparkalekuak ego-
kituz. Horri esker, turistekin 420 au-
tobus inguru etorri dira.

Bermeoko leku paregabea den
Gaztelugatxeko San Juan 7 mirari
naturalen artean lehenengoa izen-
datu dute. Horrek oihartzun ga-
rrantzitsua izan du eta positiboa
izan da turismoa erakartzeko. Kon-
tuan izan behar dugu, mantentze

aldetik, San Juaneko batzordearen
konpromisoarekin batera, erakun-
deen inplikazioa derrigorrezkoa
dela mirari izaten jarraitu nahi ba-
dugu. Erakundeekin lanean jarrai-
tuko dugu Gaztelugatxeren
beharrizanei denon artean erantzu-
teko.  

Bermeoko Udalak turismoaren
aldeko apustua berresten du eta
aurten teknologia berrien bidez
Bermeoko turismo eskaintza ho-
betzea du helburu. 

El Ayuntamiento apuesta por un turismo sostenible que cree puestos de trabajo. Para ello, entre otros, ha elaborado unas

rutas que muestran los tesoros de Bermeo, ha reabierto el ballenero Aita Guria ampliando su oferta, y ha habilitado un

aparcamiento para autobuses de turistas. El Consistorio junto con otras insitutuciones y la Comisión de San Juan trabajará

para responder a las necesidades de San Juan de Gaztelugatxe, primera maravilla natural en 2014. Los datos de turismo

han sido muy buenos este verano, con una subida respecto al 2013.

TURISMOA DATUETAN
Turismoak gora egin du joan den udan Bermeon eta datu oso onak izan ditugu. Bermeoko
ostatuak %100ean bete dira uztailaren azken astetik abuztuaren 22ra eta abuztuaren azken
astean ere betetze maila ia %100ekoa izan da. Irailean ere betetze maila inoiz baino hobea
izan da. Bermeoko Turismo Bulegotik 18.331 pertsona pasa dira ekainetik irailera, 2013an
baino  375 gehiago. Gaztelugatxeko San Juanetik, uztaila eta abuztu artean eta turismo
bulegoaren ordutegian, 32.325 pertsona pasatu dira, 2013an baino 4.859 gehiago.



La Diputación de Bizkaia (DFB) está construyendo la variante sin contemplar el acceso a Bermeo. Aunque en su día se

contemplo que el acceso entraría dentro de los gastos de una posible nueva urbanización, el mercado inmobiliario ha

cambiado y de momento no se van a construir casas.De esta manera, el Consistorio ha pedido a la Diputación que incluya

el acceso en el proyecto, tal y como ha hecho en otros municipios. Aunque no hemos conseguido esto, la DFB ha realizado

esta propuesta: adelantar el dinero al Ayuntamiento y que lo pague en 6 años. Teniendo en cuenta que el acceso es prio-

ritario para las y los bermeanos nos hemos mostrado dispuestos a negociar, pero hemos solicitado mayor flexibilidad en

la financiación. Los últimos contactos con la DFB han sido buenos y esperamos llegar a un acuerdo en breve.
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SAIHESBIDEA

SAIHESBIDEA: BERMEOREN 
BEHARRIZANEI ERANTZUTEN DIO?

Urteetan zehar bermeotarron alda-
rrikapen bat izan da saihesbidea
eta azkenean Bizkaiko Foru Aldun-
diak (BFA) 2012an ekin zion sai-
hesbidea eraikitzeari,
baina Bermeora sarbiderik
aurreikusi gabe. Hori Ber-
meoko Udalaren eta ber-
meotarrentzat berri oso
txarra da, izan ere, sarbide
gabeko saihesbideak ez
ditu Bermeoren trafiko ara-
zoak konponduko ezta
mugikortasuna hobetzen
lagunduko. 

Bere garaian aurreikusi
zen sarbide hori urbaniza-
zio berri posible baten
kostuen barne sartuko zela, baina
higiezinen sektorearen egoera ze-
haro aldatu da eta, momentuz, ez
da aurreikusten etxe berririk egite-
rik. Egoera horretan, Udalaren es-
kaera izan da Bizkaiko Foru
Aldundiak saihesbidearen sarbidea
proiektuaren barne sartzea, beste

herri batzuetan egin duen bezala.
Hau lortzeko, Bermeoko Udaletik
saiakera ezberdinak egin dira eta
hainbat bilera izan ditugu. Hau

lortu ez den arren, 2015eko urtarri-
lean Bizkaiko Foru Aldundiak ho-
nako proposamena aurkeztu zion
Bermeoko Udalari: BFAk aurrera-

tuko dio Bermeoko Udalari
sarbidea egiteko dirua
baina Udalak sei urtetan 
itzultzea. 

Sarbidea mugikortasuna
hobetzeko herritarren al-
darrikapen garrantzitsu
bat dela kontuan hartuta
eta herritarren beharriza-
nak gure lehentasuna iza-
nik, erantzukizunarekin
jokatu dugu eta BFArekin
negoziatzeko eta akor-
dioetara heltzeko prest

agertu da Udala, baina finantziazio
malguagoa eskatu dio Udalak Al-
dundiari. 

Bermeoko Udalak Bizkaiko Foru
Aldundiarekin izandako azken ha-
rremanak onak izan dira eta epe la-
burrean adostasuna lortuko
dugulakoan gaude.

Bermeoko Udala Bizkaiko Foru Aldundiarekin negoziatzeko eta
akordioetara heltzeko prest agertu da saihesbideak herritarren 
beharrizanei erantzuteko

Aldundiarekin izandako
azken  harremanak onak
izan dira eta epe labu-
rrean adostasuna lor-
tuko dugulakoan gaude.
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ELKARBIZITZA

BERMEOKO GAZTEEN LOKALEN ELKARBIZITZA-
RAKO GIDA ADOSTU DA HERRIKO GAZTE ETA 
LOKALEN JABEEN PARTE HARTZEAREKIN
Bermeoko gazteen lokalen elkarbi-
zitzarako gida adostu da ‘Loka-
Leku’ parte hartze prozesuaren
bidez. Gida honen helburu nagusia
da lokalen erabiltzaile eta auzoki-
deen arteko elkarbizitza hobetzea
eta segurtasun arazoak ekiditea. 

Bermeoko Udalak maiatzean
‘LokaLeku’ parte hartze prozesua
martxan jarri zuen lokalen jabeekin,
auzokideekin,  gazteekin eta parte
hartu nahi zuten herritarrekin, guz-
tien artean gida adosteko. Prozesu
honen helburua izan da gazteen lo-
kalen erabilerarengatik sortu dai-
tezkeen arazoak ekiditea eta, era
berean, auzokide eta gazteen ar-
teko hartu-emana sendotzea eta
herriko gazteek erabiltzen dituzten
lokalen egoera egokia izatea. 

Gida honetan aipatzen den mo-

duan, lokalak erregistratu egin
behar dira Berhaz bulegoan eta
gutxieneko baldintzak bete (argia,
ura, komuna, su-itzalgailuak, la-
rrialditarako argiak, aforoa errespe-
tatu…). Zaraten inguruan ere

baldintza batzuk zehazten dira eta
ordutegia betetzea eskatzen da,
besteak beste. Orain apirila arteko
epea eman zaie Bermeoko gaz-
teen lokalak gidak jasotako bete-
beharrak betetzeko.

ANIMALIEN ORDENANTZA GAURKOTU 
DA ERAGINKORRAGOA IZATEKO
Animalien ordenantza gaurkotu du
Bermeoko Udalak animaliak ho-
beto zainduta egoteko, jabeek
hauek lotuta eramateko eta euren
kakak jabe guztiek batzea lortu
ahal izateko.  Horretarako, isunak
zehaztu dira eta zigor espedientea

tramitatzeko modua erraztu da zi-
gorrak eraginkorragoak izateko. 

Honen berri emateko kanpaina
bat jarriko da martxan. Udalak txa-
kurrak dituzten pertsonei arduraz
zaintzeko eta euren kakak jaso-
tzeko eskatu nahi die. 

Euren inplikazioa beharrezkoa da
gure herria garbi izateko. Udala
bere lana hobetzen saiatuko da,
baina ezinbestekoa da jabeek
euren txakurren kakak jasotzea
hauek gure kaleetatik desagerra-
raztea nahi badugu.

El Consistorio ha actualizado la ordenanza municipal de animales, en la que se han especificado las multas y se han agi-

lizado los tramites, con el objetivo de que éstos estén mejor cuidados, los dueños/as los lleven atados y todos/as recogan

las cacas de sus animales. 

A través del proceso de participación ‘LokaLeku’ en el que han participado jóvenes, dueños/as de locales y vecinos/as

de los inmuebles, se ha acordado una guía para la convivencia de los locales juveniles, que tiene como objetivo mejorar

la misma y evitar problemas de seguridad.
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KIROLA / KULTURA

KIROLEAN HOBEKUNTZA NABARI
Udalaren ustez kirolean inbertitzea herritarren osasu-
nean eta bizitza aktiboan inbertitzea da eta hainbat
dira 2014an egindako hobekuntzak. Urritik aurrera as-
teburuetan eta jai egunetan igerilekua ordubete lehe-
nago irekitzen da eta hainbat jai egunetan irekita
dago. Gainera, igerilekua berrantolatu, hobekuntza
lanak egin eta irteera bankuak ezarri dira lehiaketak
hartzeko. 

Fitness funtzionala egiteko zerbitzua indartu da saio
gehiagorekin eta  materiala berritu da, ‘purmotion’
egitura modernoarekin eta rokodromoan ere hobe-
kuntza nabariak egin dira, 300 presa eta ibilbide be-
rriekin. 

Aurten gimnasioko eta biking gelako material kar-
diobaskularra berrituko da eta Mugitu Bermeo pro-
grama landuko da. Betiko moduan kirol taldeekin
elkarlanean jarraituko du udalak kirola bultzatzeko
ezinbestekoak direlako. 

Udal Kirol Patronatuak eskaintza zabala du: ikas-
taroak, saio solteak, ‘zapatu kirolari’ eta elkarteekin
antolatutako kirol ekitaldiak, denetan parte hartze ga-
rrantzitsuarekin. 

HERRITARRAK KULTURAREN PARTE ETA JABE
Herritar guztiak kulturaren parte eta
jabe izatea da Bermeoko Udalaren
helburu bat. Hori lortzeko urtean
zehar asko dira martxan dituen eki-
menak: nagusientzako eta umeen-
tzako antzerkiak (Cabaret
Chihuahua, monologoak, 3 txerri-
txoak…);  musika zaletasuna sus-
tatzen duten Nazioarteko Musika
Astea, Jazzber,  kontzertuak eta
musika eskolaren eskaintza; taile-
rrak (zeramika, antzerkia…) eta
kultur taldeen ikastaroak (dantza,
pintura …) ere eskaintzen dira.

Irakurzaletasuna bul-
tzatzeko Liburutegian eki-
men pila ditugu (irakurleen
txokoa, kontuleku,  ipuin
kontalaria…). Bermeoko
historia zabaltzeko Ber-
mistorian antolatzen dugu
eta Galarrenaren urteu-
rrena gogoratzeko ekital-
diak ere.

Bermeoko Jaietan Jai
Batzordea, ahalik eta egitaraurik
zabalenak prestatzen saiatzen da.
Aurten artxiboa indartzea eta zinea

digitalizatzea aurreikusten da peli-
kula berriak ekarri ahal izateko he-
rrira.  

El Consistorio quiere que toda la ciudadanía sea parte y dueña de la cultura y para ello pone en marcha todo tipo de ini-

ciativas: teatros, conciertos, festivales musicales, diferentes cursos y la apuesta por la escuela de músíca y la biblioteca.

Este año prevé reforzar el archivo y digitalizar el cine. 

Invertir en deporte es invertir en salud, por lo que el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de mejoras: ampliar el ho-

rario de la piscina, reorganizarla y dotarla de bancos de salida, mejorar el rocódromo y reforzar el servicio de fitness fun-

cional. Este año prevé renovar el material cardiovascular del gimnasio y desarrollar el programa Mugitu Bermeo, entre

otros.
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KABIDXE / EUSKARA

2014ak beste ekintza asko ekarri zizkigun. Nabarmenenak, laburrean: 

• Geurien be bai egitasmoan herriko eragile askorekin jarraitu dugu lanean: enpresak, dendak eta ta-
bernak, elkarteak, turismo eragileak, kirolariak, gurasoak, gazteak… Eta Kalinpan, bere izenak dioen
moduan, kalinpan!

• Berbalagun egitasmoa indartsu iaz ere, 200 lagun ingu-
ruk parte hartu zuten  ekintzetan eta lehiaketan. Aurten
Berbalagunen barne Gurasolagun abiatu da. Bere helbu-
rua da gurasoek eta seme-alabek euskaraz jolastea,
abestea eta euskaraz bizitzea. 

• Udalak bere web guneak .eus domeinuan jarri ditu, eus-
kal komunitatea interneten ikusgai izateko sortua den gu-
nean.

‘KABIDXE’, ERREFERENTZIAZKO GUNE SOZIALA
PARTE HARTZE PROZESU BATEN ONDORIOZ 

2012an BBK-K  Goiko plazako
egoitza ixteko helburua zuela ja-
kinda, Bermeoko Udalak lan han-
dia egin zuen eta azkenean BBK-k
Udalari lokal hau laga zion 10 urte-
tarako. Herri mugimendua bultza-
tzeko gune egokia litzakeela

pentsatuta, Udalak 2014an partai-
detza prozesu bat martxan jarri
zuen herriko elkarteekin eta herri-
tarrekin.

Prozesu horren ondorioz, lokala
‘Kabidxe’ deitzea eta elkartearen-
tzako eta herritarrentzako errefe-

rentzia lekua izango dela adostu
da.   Kabidxen helburuak dira: di-
namika sozialak herriratzea, errefe-
rentzia gune bihurtzea, taldeen
beharrak asetzea, taldeen arteko
hartu-emanak lortzeko lekua izatea
eta herritarren beharrak asetzea.

‘Kabidxe’ MB 2000, ‘Haitz Nagu-
sije’ Sareginek, Erdu Txo Gazte
Asanblada, Txikitxerik Gurasoen
taldea eta Besaldek kudeatzen
dute. Udalaren ustez, garrantzitsua
da erreferentziazko gune soziala
izatea herrian eta herriko taldeak
era aktiboan kudeatzea. 

ZER EMAN DIZU EUSKARAK? ETA ZUK EUSKARARI?
Berba eta Kafean galdera horiek izan zituzten berba-gai batu ziren 40 lagunek, hain  zuzen ere, euskaraz bizi
eta lan egiten duten arlo ugaritako bermeotarrek: kantari, antzerkilari, idazle, aurkezle, kirolari, unibertsitateko
irakasle… Baita Bermeora etorri eta euskara ikasi dutenek edo urrun bizi izan arren euskara galdu ez dutenek.
Bermeoko euskarari prestigioa eman gurean, bakoitzak bere berba kuttunak esateko aukera izan zuen. 

Fomentar el uso del euskera es una de las prioridades del Consistorio, para lo que ha llevado a cabo diferentes iniciativas,

tales como, Berba eta Kafea, Geurien be bai y Berbalagun que este año ha puesto en marcha Gurasolagun. Asimismo,

se ha activado el dominio .eus.

El Ayuntamiento puso en marcha un proceso de participación en 2014 para destinar el local de la BBK al movimiento ciu-

dadano. A raíz del mismo, este local se denomina ‘Kabidxe’ y se ha convertido en un centro de referencia social para las

asociaciones y la ciudadanía.
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ARAZTEGIA / DENBORALA

LAMIARANGO ARAZTEGIA MARTXAN JARRI DA 
Urte askotan itxaroten egon ondo-
ren, joan den urrian Lamiarango
araztegia martxan jartzea lortu
dugu. Benetan albiste ona da gure
herriarentzat Bermeoko eta Mun-
dakako urak tratatzen dituen az-
piegitura honek  asko hobetu baitu
Bermeoko Portuko uraren kalitatea
eta agerian dago. 

Orain uraren tratamendu biologi-
koaren fasean daude araztegian
eta tratamendu gehigarri bat jarriko
da martxan: desinfekzioa ultravio-
let bidez. Dena den orain arazte-
gira heltzen diren ur zikin guztiak
arazi egiten dira eta Lamiaranetik
irteten den ura garbia da.

Aldaketa nabaria da Bermeon,
Portura heltzen den ura jadanik

garbia delako eta ez daukalako
hatsik, lazunak ere urrundu
egin dira. Gainera, denborare-
kin uraren kalitatea oraindik
hobea izango da, garbiagoa
eta gardenagoa, gure inguru-
mena eta bizi kalitatea hobe-
tuz. 

Gure kontserberen ur zikinak
ere Lamiaranen depuratzen
dira, enpresek horretarako be-
harrezkoak diren baldintzak bete
ondoren. 

Denbora larregi itxaron behar
izan dugu bermeotarrok araztegia
martxan jartzeko, gainera Urdaibai
Erreserbaren parte garela kontuan
hartuta. Beste erakunde batzuen
ardura izanik, ahalegin handiak

egin behar izan ditugu eta horrela
egin dugu Bermeoko Udala parte
den Busturialdeko Ur Pa-tzuergo-
aren eskutik. 

Lan asko dago oraindik aurretik,
baina hasi dira jadanik emisarioa-
ren lanak saneamendu sarea osa-
tzeko. 

DENBORALAREN KALTEAK KONPONTZEN
Eusko Jaurlaritzarekin (EJ), Minis-
terioarekin, eta Bizkaiko Foru Al-
dundiarekin(BFA) gogor lan egin
du udalak joan den urteko denbo-
raleak gure Portuan eta gure hon-
dartzetan eragin zituen triskantzak
konpontzeko. Hortaz, nahiz eta
kalteak larriak izan diren eta orain-
dik asko egon egiteko, Aritzatxuko
hondartza eta Arriboleta eta Ta-
lape udan irekita egotea lortu
dugu erakundeen elkarlanari

esker. Aritzatxuren kasuan kantina
falta da, baina BFAren laguntzare-
kin aurten izatea espero dugu.
Arriboletan hobekuntzak egin dira
eta Talapera bajatu ahal izateko
eskailera berria jarri da. Portua
EJren Portuko Zuzendaritzaren
eskumenekoa izan arren, gure he-
rriko gune garrantzitsuenetarikoa
da eta horregatik Udalaren parte
hartzea eta ekimenak ez dira fal-
tako. 

El Ayuntamiento ha trabajado duro junto con otras instituciones para hacer frente a los daños causados por el temporal

y, aunque todavía queda trabajo por hacer, entre todos/as hemos conseguido solucionar muchos de los daños y tener

nuestras playas abiertas este verano.  

Tras esperar muchos años, en octubre se puso en marcha la depuradora de Lamiaran y es evidente el cambio que ha su-

puesto en el Puerto de Bermeo, cuya agua está limpia y sin hedor. Todavía queda mucho por hacer pero ya han comenzado

los trabajos del emisario para completar la red de saneamiento. 



El incendio del 2013 causó daños importantes en la Casco Antiguo de Bermeo, afectando a numerosos edificios, entre ellos el

edificio consistorial, cuyas labores de reparación han comenzado este año tras lograr financiación para la primera fase. Es im-

portante recuperar este edificio, así como revitalizar la calle Nardiz tar Jon, donde se han reconstruido dos edificios y otros éstan

trabajando en ello. Revitalizar el Casco Viejo es objetivo del Consistorio e impulsará un plan para promover actividades econó-

micas.

Udal urtekaria. Bermeo 15

ALDE ZAHARRA BIZIBERRITZEN

ALDE ZAHARRA BIZIBERRITZEKO
ETA UDALETXEA BERRESKURA-
TZEKO LANEAN

2013ko Alde Zaharreko suteak, Bizkaiko azken 30 ur-
teetako suterik larrienak, kalte garrantzitsuak sortu zi-
tuen gure Alde Zaharrean eta batez ere Nardiz Tar Jon
kalean. 72 pertsona inguru etxe barik gelditu ziren,
eraikin asko kaltetu ziren eta baita ere Bermeoko Uda-
letxea. Udaletxeko zerbitzu guztiak Kultur etxera le-
kualdatu behar izan dira. 

Udaletxea, Bermeoko eraikinik garrantzitsuenetari-
koa izanik bere balore patrimonialagatik, konponketa
lanak hastea ezinbestekotzat jo du Bermeoko Udalak
ahalik eta arinen berreskuratzeko. Horrela, proiektua
egin du, finantziazio zati bat lortu du  eta lanen 1. fa-
seari ekin dio. Honetan eraikinaren barruaren zati bat
hustuko da eta estruktura berriaren 1. fasea eraikiko
da. Lan hauek seguruen diruarekin eta BFAk eman-
dakoarekin finantzatuko dira. 2. fasea martxan jarri
ahal izateko finantziazioa bilatzen ari da udala.

Garrantzitsua da Bermeoko Udaletxea eta Nardiz
Tar Jon kalearen bizitasuna  berreskuratzea eta aldi
berean Alde Zahar guztia indartzea eta horretan la-
nean ari da udala. Nardiz tar Jon kalean dagoeneko
bi eraikin birgaitu dira, beste bat birgaitze lanetan ari

da eta beste bik kooperatiba bat sortu dute eta lizen-
tziak lortu dituzte eraiketa lanak hasteko. Horrez gain,
negozio batzuk bueltatu dira Alde Zaharrera. 

Horretarako, Bermeoko Udalak sutean kaltetutako
eraikinen obren zergak finantzatzeko diru-laguntzak
onartu zituen eta kaltetuek Eraikuntza, Instalazio eta
Obren gaineko zerga, urigintza lizentzien tasa eta
Herri Erabilpenerako lurrak okupatzeko zergak or-
daintzeko diru-laguntzak dituzte. Negozioen kasuan
ere hobariak dituzte. Izan ere, udalarentzat beharrez-
koa da pertsona hauei laguntzak ematea euren etxe-
bizitzak eta negozioak berreskuratu ahal izateko eta
aldi berean Alde Zaharra biziberritzeko. 

Alde Zaharra biziberritzea udalaren helburua da eta
aurten Alde Zaharrean jarduera ekonomikoak susta-
tzeko ekintza plan bat egingo da eta edertze planean
agertzen diren ekimenak lantzen jarraituko da. 

Bermeoko Udalaren helburua da
Nardiz tar Jon eta Alde Zahar
guztiaren bizitasuna berresku-
ratzea eta honetan lanean ari da

Udalak Udaletxea konpontzeko lanen
1 fasea hasi du. 2. fasea martxan jar-
tzeko finantziazioa bilatzen ari da.

Alde Zaharrean jarduera ekonomikoak
sustatzeko plan bat egingo da.



BERHAZ: Bermeoko Herritarrentzat Arreta Zerbitzua 010 / 94 617 91 00
Udaltzaingoa 092 / 94 617 91 11
Larrialdiak 092
SOS DEIAK 112
Anbulatorioa 94 602 90 50
Anbulatorioa gauez 94 410 00 00
Rezikleta 902 540 154
Garbigunea 94 618 71 86
Hizkuntza eskola 94 618 70 91
Beruala, S.A. 94 617 91 73
Kirol Patronatua 94 617 91 80
Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua 94 617 91 60

TELEFONO INTERESGARRIAK
www.facebook.com/BermeokoUdala

www.bermeo.eus




