BERMEOKO ALKATEAREN AGERRALDIA
UDALAREN KUDEAKETAREN BERRI EMATEKO
2017ko otsailaren 15ean Nestor Basterretxea aretoan

BERMEO SOZIO-EKONOMIKOKI INDARTZEN
Enplegu planen barne, bi proiektu martxan jarri ditugu: alde batetik, Bermeoko
Ostalaritza eta Merkataritza suspertzeko proiektua, eta, beste alde batetik,
Bermeoko Alde Zaharreko lokal hutsen azterketa. Proiektu horiek abian jartzeko 3
pertsona kontratatu ditu Udalak.
Behargintza
 3.000 pertsonei eman zaie harrera 2016an.
 Enpresak sustatzeko zerbitzuaren bidez, Behargintzak 96 pertsonari arrera
eman die eta 28 enpresa sortu dira 2016an. Zerbitzu honen bidez, 40 lanpostu
sortu ziren, horietatik 31, enpresa sortu duten ekintzaileenak, eta 9, kontratatu
dituzten langileenak.
 Lana bilatzeko prozesuan laguntzeko hainbat ekimen martxan jarri ditu 100
pertsona ingururen parte hartzearekin: enplegu tailerrak, langabetuentzat
ikastaroak, Hazilan programa, Txertatu programa eta Anezka programa.


Diru-laguntza programa ezberdinen kudeaketa eta tramitazioak egin ditu.

99 lan eskaintza kudeatu ditu.

Autonomo eta enpresa txikiei bideratutako ikastaroak antolatu ditu
(„Merchandising eta Erakusleiho apainketa‟, „Fakturazio elektronikoa‟…) eta
enpresei aholkularitza pertsonalizatua (45) eskaini die .
Gazteen enpleguaren sustapenerako prestakuntza eta jarduera bereziak burutu
dira. Gaztedi Busturialdeako 'Lana bilatzea Lana da' programaren barruan burututako
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ekimenak: Busturialdeko III. Enpresa Ideia Lehiaketa, Formazio Bekak (10 beka
urtero, euretatik 5 gaztek lanean jarraitu dute), 'Supermerkatuetarako salmenta,
kutxa eta apal-betetzaile ikastaroa' (12 gaztek parte hartu dute eta 6 lanean daude,
praktikak amaitu ostean), Zeinu Hizkuntza ikastaroa (3 ikastaro), Beharsarea
webgunea, e.a.
Bermeoko azoka indartzeko azoka bereziak (Gabonetakoa, udabarrikoa…).
DBHko titulua lortu ez duten 15 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzenduta, Oinarrizko
Lanbide Heziketak ikasturte honetan 4 ziklo eskaintzen ari da, 2 lehenengo mailan
(Sukaldaritza eta Jatetxe-arloa eta Ibilgailuen Elektromekanika), eta beste bi bigarren
mailan (Elementu Metalikoen Fabrikazioa eta Ibilgailuen Elektromekanika). 50 ikasle
inguru parte hartzen ari dira.
Turismoa

Eskaintza turistikoa hobetzeko ekimen ezberdinak martxan jarri ditu
Bermeoko Udalak: gure historia kontatzen duten bederatzi panel jarri ditu
Bermeoko toki esanguratsuenetan ibilbide turistiko interesgarria osatuz,
Food truck, Bermeo Urban Downhill, Urdaibaiko eskaintza turistikoa
bateratu urte-sasoi ezberdinetan, kaleko artearekin egindako muralak Talan
eta Andra Mari kalean…
 Egindako lanak bere fruituak eman ditu: 2016an Bermeoko Turismo
Bulegoak azken 16 urteetako daturik onenak lortu ditu, 38.067 pertsona pasa
baitira bertatik, 2000. urtean baino %75 gehiago. Gaztelugatxeko San Juaneko
informazio puntutik uztailean eta abuztuan 28.136 pertsona pasa dira, iazko epe
berdinean baino 8.076 gehiago. Gaztelugatxen grabazioak egiteko eskaerak
asko igo dira (serieak, bideoklipak, programak, pelikulak…)
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DESOREKA SOZIALEI AURRE EGITEN
Herrian
dauden
gizarte
ongizateko
beharrizanei
erantzuteko,
Oinarrizko
Gizarte
Zerbitzuetatik 2.429 kasu artatu dira 2016an.
Horietatik 1.184, uztailetik abendura.
Urtean zehar 226 kasu berriri arrera eman
zaie, eta 2. sei hilekoan 108 kasu berri izan dira.
Profilari dagokionez, 3. adinekoak izan dira gehienak.
924 eskari ezberdin (zerbitzuak, laguntzak,
laguntza ekonomikoak) gauzatu dira Gizarte Ongizate
Udal Patronatutik.
99 adin txikikoen familiekin era zuzenean esku hartu da.
Adin txiki eta euren familiekin lanean dagoen Gizarte Heziketarako Esku-hartze
Taldearen (GHET) ekimenek 810 jasotzaile izan dute. Horietatik, 206 zerbitzu honen
erabiltzaileak dira, eta 604 herriko ikastetxe ezberdinetan garatutako taldekako
programa komunitarioetan parte hartu dutenak (Gizarte trebetasunak lantzeko programa
LH4 mailan, teknologia berrien erabilera egokia lantzeko programa DBH1 mailan eta
genero indarkeria prebenitzeko programa DBH 2 mailan). Bestalde,
gurasoei
zuzendutako IKTaren inguruko programa garatu da Osakidetzako pediatria sailarekin
batera.
Gizarte Larrialdietarako diru laguntzak: 2016. urteko bigarren sei hilekoan 128 gizarte
larrialdietarako diru- laguntza tramitatu dira: 113 onartuak eta 18 ez onartuak. Gizarte
larrialdietarako diru laguntzetan (bigarren sei hilekoan) 92.167 € banandu dira.
Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuak (BGOUP) elkarbizitzaren aldeko
apustuari eutsiz, kultur aniztasuna eta elkarbizitza sustatzeko mintegiak antolatu
zituen 2016an, 200 langile eta arduradunen parte hartzearekin. Aurten ere ekimen
horrekin jarraitzeko asmoa dago.
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Zerbitzu Sozialen plangintza estrategikora egokitzeko lanean ari gara. Lan horretan
zaharren egoitzaren eskumenen transferentzia da zailtasun gehien duena, eta hori
lortzeko buru belarri ari gara Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan.
Zaharren egoitzako (67) eta etxebizitza komunitarioen (9) okupazioa osoa (%100)
izan da, eta etxez etxeko 73 kasuri arreta eman zaie.

Bermeoko Udalaren Zaharren Egoitzak eta Bermeoko Udal Musika Eskolak
elkarlanean egoitzako egoiliarrak musikarekin gozatu ahal izateko programarekin
jarraitu dugu hirugarren urtez, eta balorazioa guztiz positiboa izan da.
Bermeoko Udal Zaharren egoitzan hainbat programa landu dira: Guggenheim
programa (museoko erakusketa landu eta, ostean, museora bisita); irteera programa (4
txango autobusean eta astelehen eta bariku guztietan egoiliarrak egoitzatik irteten dira);
belaunaldien arteko programa (ostegun guztietan Sagrado Corazón ikastetxetik 8 ikaslek
egoiliarrekin batera egoten dira).

Urte osoan zehar, zahartze aktiboa bultzatu da „Gorputza martxan‟ eta „Burua martxan‟
programekin (Ia 100 pertsonen parte hartzea).
Dementzia duten pertsona nagusientzat psikoestimulazio tailerra (17 parte hartzaile)
eta Etxean menpekotasuna duten pertsonek zaintzen dituzten familikoentzat,
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laguntza psikologiko taldea eskaini dira, eta aurten, nobedade modura, prestakuntza
ikastaroa.
"Bermeo, pertsona nagusiekin herri lagunkoia"
proiektua
martxan
jarri
da.
Herriaren
lagunkoitasun maila ezagutzeko diagnostikoa egin
da. Horretarako pertsona nagusiekin batzarrak
egin eta inkestak zabaldu dira herri guztitik zehar.

Kontsumitzailearen Informaziorako Bulegoak 88
kontsulta izan ditu eta 61 erreklamazio kudeatu
dira 2016ko 2. sei hilekoan.

Berdintasun politikak
Genero Indarkeria jasan duten 24 emakumeri arrera eman zaie 2016an, eta semealabek gurasoekiko indarkeria 2 kasu egon dira.
2017an berdintasun agentea kontratatzea adostu da.
Berdintasunaren inguruan aritzeko, herriko emakumeekin world kafea dinamika parte
hartzailea garatu da, Erroxape eta Sareginen parte hartzearekin.
Emakumeen Kontseilua sortzea aurreikusten da.

Gazteekin lanean
 Esku Hartze eta Prebentzio Zerbitzua:
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2016/17 ikasturte hasieran, drogamenpekotasunei buruzko bi orduko prebentzio
tailerrak burutu dira herriko ikastetxe guztietan, DBH 3. mailan eta Oinarrizko
Lanbide Heziketako (Lanbide Hastapena) maila bietan. Kale hezitzaileak eman
ditu tailer horiek, eta 13 eta 15 urte bitarteko ia 250 gaztek parte hartu dute.
Ikasleen bataz besteko balorazioa 8,7koa izan da. Aurton, ikasturte amaieran,
beste horrenbeste tailer emango dira DBH 4. mailan, ikastetxeek eskatuta.



Bestalde, herriko gazte lokal bitan, LonjaLaket programa burutu da 2016ko
urrian eta azaroan. AiLaket! alkarteko hezitzaile bik egin dituzte esku-hartzeak.
Lokal bakoitzean sei orduko lana egin da. Programaren helburu nagusiak: herriko
gazte lokaletan dauden kontsumitzaile gazteen kontsumo arriskutsuak eta
drogen kontsumoagaz lotutako arriskuak murriztea, eta lokaletan dauden gazte
ez-kontsumitzaileen erabakia sendotzea. Lokal bietako gazteen balorazio
orokorra 9koa eta 9,7koa izan da.

 Bermesex, Bermeoko Sexologia Orientazino Zerbitzua: Sexu hezkuntzako
tailerrak burutu dira herriko hezkuntza zentro guztietan. Horrez gain, bariku arratsaldero,
aurrez aurreko eta on line bidezko aholkularitza ematen da. Dohainezko zerbitzua da, eta
gazteei, gazteen gurasoei edota gazteekin lanean dihardutenei (hezitzaileak, irakasleak,
begiraleak...) zuzenduta dago, batez be.
 Gaztelekua eta Ludoteka zerbitzuak. Gaztelekuan, nobedade moduan, joan den
urtarrilaren 20an, 'Gazte Jaia' burutu zen, herriko aisialdiari buruz eta Gaztelekua
zerbitzuari buruz gaztetxoen iritzia ezagutzeko, ahalik eta aisialdiko eskaintza onena
eskaintzeko
asmoarekin.

 GEZ. Gazte Ekimenak Sustatzeko Zerbitzua: uztailean eta azaroan burututako
'Gorefest' eta 'Halloween Metal Fest' jaialdiak egiteko diru-laguntzak bideratu dira.
 „Gu ere Bertsotan programa’: Laugarren urtez jarraian, „Gu ere Bertsotan‟
egitasmoa martxan dago herriko ikastetxe guztietan. LHko 6. mailako 176 ikaslek
lantzen dute bertsolaritza ikasgeletan 2016/17 ikasturtean.
 Whatsapp zerbitzua jarri da martxan, gazteekin modu zuzenean konektatzeko.
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HERRITARREN BIZI KALITATEA HOBETZEKO PROGRAMAK ETA
ZERBITZUAK
Garbitasuna. ‘Bermeo garbi-garbi’
Garbitasun plangintza onartu da. Helburua: garbiketa-lana ondo egitea eta,
herritarren laguntzarekin, herria garbi mantentzea, gure herriko bizi kalitatea hobetuz.
Plana
Udaleko ordezkariek,
teknikariek
eta
langileek
elkarlanean landu dute, eta
hainbat ibilbide zehaztu dituzte
herria
ahalik
eta
garbien
mantentzeko.
Kudeaketa
zuzenaren aldeko apustua egiten
du Udalak, eta
horretarako
behar diren bitartekoak erabiliko
ditu:
udal
langileak
(20),
makineria
egokia,
herritarren
parte
hartzea
sustatzeko
sentsibilizazio
kanpainak,
kalitatezko kontrol zehatzak…
Plangintza irekia da, eta beharrizanen arabera aldatzen joango da.
Udaltzaingoak zaintza bereziak egiten ditu sastarrak dagozkien edukiontzietan
daudela ikuskatzeko, izan ere, azken aldi honetan, Bermeoko hainbat tokitan,
altzariak, etxetresna elektrikoak eta sastarrak ikusten ari gara kalean,
edukiontzien inguruan, botata, zikinkeria sortuz, eta herriaren irudi onaren
kalterako.

Obrak eta mantenu lanak
Margo lanak egin dira (seinalizazino horizontala): Abubidxeko eta Zubiaur tar
Kepako Bermibus geralekuak, Itsasoan galdutakoen Lamera (pergola), Itsasbegi…
Margo lanak/txukuntze lanak egin dira: Goiko plazan (kioskoa margotu), Artike
bidean (bankuak margotu), Artzako biribilguneko aingura margotu, Bakiorako bidean
(behatokia margotu), Baztarre (baranda eta farolak margotu), Fielato (margotu),
Gaztelu (Baranda eta plaza margotu), Itxasbegi (baranda eta horma margotzen),
Landabaso B gunean (bankuak margotu), Matxitxako bidea (horma margotu),
Santamañe (Tren bidearen goiko aldeko baranda margotu), Talako Andra mari
(bankuak, baranda, horma… margotu), Taraska (Irudia margotu), Txibitxiaga
(miradora margotu)…
Atalde kaleko plazatxoa eraberritu da. (Aurten hiri altzariak eta lorontziak jarriko
dira).
Alde Zaharreko aireko kableak lurperatzeko eta itxura hobetzeko kanalizazioak
egin dira, esaterako Aurrekoetxea eta
Talaranzko kaleen artean.
Intxausti kaleko zoruaren
konponketa eta Nardiz tar Jon kalean
hainbat konponketa egin dira.
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Itsasbegi kaleko eraikin baterako sarrera konpondu da.
Lorezaintza: Sasitza kentze eta garbiketak egin dira hainbat puntuetan: Ander
Deuna 16, Abere hiltegia, Zarragoitxi, hilerria…. Laster egingo da Frantxun Atxetan
(eraikinen ondoan).
Bermeoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari Bermeoko sarreratako (Mundakatik eta
Sollubetik) errotondetan mantentze lanak egiteko eskatu dio.
Mundakatik etorrita Bermeoko sarrera, errotondatik antzinako gasolindegira doan
bidea, hain zuzen ere, oinezkoentzat egokitu da, Udalaren aldarrikapenari esker.

Auzoak
Matxitxakoko itsasargira doan bidea konpontzeko eta Artika auzorako
bidean oinezkoen segurtasuna bermatzeko eskatu dio Bermeoko Udalak Bizkaiko
Foru Aldundiari.

Mañu auzoan, farolak, paperontziak eta bankuak margotu dira, uren kanalizazioa
egin da eta bidea konpondu da.
Arronategi auzoan bidea konpontzeko lanak egin dira.
Ander deuna auzoan farolak margotu dira.
Auzoetako jaiak ospatu dira eta San Martin azoka egin da.
Arriboleta kalarako sarrera konpontzeko lurzoruen kudeaketa egin da (Jabeen
baimenak lortu).
2017an Agarrerako bidearen konponketa egitea aurreikusten da.
Herri ortuen gaia lantzen ari gara.
Almikako aterpetxearen oinarriak prestatzen ari gara, jarduera berri bat
eskaintzeko.

Mugikortasuna eta azpiegiturak
Erriberako kantina ustiatzeko lizitazioa martxan jarri da.
Hilerriko kapera eraberritu da, eta martxan dago.
Azokatxoko postuen esleipena egin da, eta martxoaren 7tik aurrera azokatxoa
Goiko plazan egingo da.
Segurtasuna bermatzeko helburuarekin, Bermeoko institutuko sarbidean bide
bazterreko babesak eta errepidean abiadura gutxitzeko bandak jartzeko eskatu dio
Bermeoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari.
Landabasoko industrigunean Bizkaibusen geltokia berriro ezartzeko eskatu dio
Bermeoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari (BFA).
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Bermibus zerbitzua indartzen

Herritarren beharrizanei erantzuteko, geltoki berriak ezarri dira: Adubidxen, umeen jolasen goiko aldean-, Mikel Deuna bidean, -3. zenbakiaren aurrean-, eta
Zubiaur tar Kepa 50. zenbakian. Aldiz, Landabaso A industrigunean zegoen
geralekua kendu da erabiltzailerik ez zuelako.
 Bermibus zerbitzua emateko Excursiones Túñez Sánchez S.L enpresarekin
kontratu berria sinatu da hurrengo bi urteetarako, eta hobekuntzak eskainiko ditu:
WIFI zerbitzua, ozono bidezko garbiketa gehigarria eta gurpilen presioa
monitorizatzeko balbula adierazleak jarri.
 Bermibusek 2016an 48.395 erabiltzaile izan ditu.

Ingurumena.
Bermeon 2016an ortutako sastar kopurua %1,24 jaitsi da, eta azken hogei
urteetako baliorik baxuenera heldu da (4.803 tona). Baina hondakinen
birziklapena ere antzeko proportzio batean jaitsi da, %1,51n. Guztira Bermeon,
iaz 1.509 tona hondakin errekuperatu ziren, hau da, %26a errekuperatzea lortu
dugu. Dena den,birziklapena handitzeko neurriei buruzko hausnarketa egin behar
dugu.
Bermeoko Landabaso poligonoko BM supermerkatuan olioa batzeko plastikozko
edukiontzi laranja berria jarri da.
Bermeoko Udalak eskatuta, Uraren Euskal Agentziak (URA) Bermeoko San Martin
errekan, -Ibarreta kaletik hasita Landabaso industrialdera arte-, banbua eta
kanabera kentzeko lanak egin ditu.
Gaztelugatxeko kostaldea hondakinez garbitzeko auzolana abenduaren 3an
egin zen.
Bermeon Asiako liztorren 57 habia kendu ziren 2016ko maiatzetik abendura
arte.
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Segurtasuna:
 Udaltzaingoak hainbat kanpaina abiarazi ditu: umeak ibilgailuetan dagozkien
segurtasun aulkietan daudela ikuskatzeko eta ibilgailuetan gidarien mugikorraren
erabilera ekiditeko. Abiadura errespetatzeko kontrolak ere egingo ditu.
 Udaltzaingoak 7.000 interbentzio inguru egin ditu 2016an.
 Protokolo desberdinak prestatu eta adostu: Itsas denboraleak, haizeteak, euriteak...

Kirola
Bermeoko Udalaren Kirol Patronatuak 2016an 5.745 abonatu izan ditu, herritarren
%33,80a.
Bi inkesten arabera, lurreko ekintzen parte-hartzaileen batez besteko gogobetetze
maila 8,20 puntutakoa da, eta uretako ekintzen parte hartzen dutenena 7,84koa.
Araneko kiroldegiko igerilekuak dibertsitate funtzionala duten pertsonei igerilekua
erabiltzeko erraztasunak emateko jasogailu hidraulikoa jarri du, irisgarritasuna
bermatzeko.
Kiroldegiko teilatuaren konponketa proiektuaren bigarren fasea egin da, bi
helburuekin: beroa eta kondentsazioak murriztea eta itoginekin amaitzea.
Ikasturte honetako kirol eskaintzak berrikuntzak eskaini ditu: trabesiak egiteko
teknika lantzeko ikastaroa, eta saio solteen kasuan, TRXen saioak. Horrez gain,
yoga, akua running-en eta igeriketa terapeutikoaren eskaintzak indartu dira eta
igeriketa eskola berrantolatu da.
Kalean korrika hasi nahi duten 30 urtetik gorako andreei zuzenduta, ‘Andrak
korrika? Bai, zergatik ez? Ahal da eta ahal dozu‟ ekimena sortu zen, eta horren
ondorioz hainbat dira kalera korrika irteten diren emakumeak gaur egun.
Herriko kirol elkarteei kirol ekintzak antolatzeko laguntza: Bermeoko VI. Ziklokros
Eguna, Gabonetako eskubaloi torneoa, XVII ermiten martxan, XXXIV. Bermeoko
Uria Ikurrina estropada, Bermeoko Rally Gymkana, XX. Xixili torneoa, Bermeoko XIII.
Herri Lasterketa, Bermeoko triatloia, Uribe-Kosta eskupilota txapelketa…
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Ibilbide osasuntsuen diseinua egin dugu, eta NordicWalking gune bat sortuko
dugu aurten Bermeon, Euskal Herriko Nordik Walking sarearen barne.
2017an kirol azpiegiturak hobetzeko inbertsioak egitea adostu da.

ONDAREA ZAINTZEA ETA BERRESKURATZEA
Alde Zaharra biziberritzea lehentasuna da Udalarentzat, eta horretan lanean
gabiltza buru belarri, herritarren parte hartzearekin. Ildo honetan hainbat izan dira
martxan jarritako eta etorkizunean martxan jarriko ditugun ekimenak.

Aipagarriak dira „U’ Teoria metodologia eta Hurtado de Mendozako orube
eta lokal hutsa berreskuratzeko parte hartze prozesuak, herritarrekin batera lantzen
ari garenak.

Horrez gain, beste ekimen batzuk abiarazi ditugu: lore lehiaketa, ‘Food
truck’, ‘Downhill extreme’, Kaleko artea (muralak), lokalaren berreskuratze
prozesua, lokal hutsen azterketa, Irakaskintza kaleko aterpea, EHUko ikasleak
Alde Zaharreko orubeetan proiektuak garatzea…

Alde Zaharreko plan berezia berrikusiko da 2017an.
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2017an gazteak Alde Zaharrera bizitzen etortzeko eta, aldi berean, gazteak
emantzipatzen laguntzeko diru-laguntzak ematea adostu da.
Bermeon 2.000 etxe huts daude, horietatik 700 Alde Zaharrean. Etxe hutsak
merkaturatzeko helburuarekin Foru arau berriak eskaintzen duen Ondasun Higiezin
Gaineko (IBI) zergan, etxe hutsetarako %50eko gainkarga aplikatzea adostu da.
Dena den, salbuespen batzuk daude, eta horiei ez zaie errekargua aplikatuko.
Honako hauek dira: Ostatu edo pentsio jardueretara lotutako higiezinak, errentan
emateko helburua duen entitate publikoren batean eskuan utzitako higiezinak, zaharegoitzetan erroldatutako pertsonen titularidadeko etxebizitzak, herentziaz hartutako
etxebizitzak (beti be, heriotza datatik 3 urte igaro ez denean), eta zergaren sortzapen
aurreko urtean eskuz aldatutako etxebizitzak.
Udaletxea. 2017an Udaletxea berreraikitzeko 2. fasea hasiko dugu, eta horretarako
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza izango dugu.
Ortube. Itsas ondarearen sentsibilizazioan lan egin dugu. Ortube itsasontziaren
egoera zein den aztertu da, egin behar diren lanak zehaztu dira, eta, itsas
ondarearen zaintzan ardura duten herritarrekin, ‘Ortuberen lagunak’ taldea sortu
da. Orain arte egindako lan profesionalak eta materialen kostua Bermeoko Udalak
finantzatu arren, boluntarioek egindako lana ezinbestekoa da, izan ere, orain arte
2.500 lan ordu egin dituzte. Nautika eskolarekin hitzarmen bat sinatzea aurreikusten
da ikasleek Ortubeko berreskuratze lanetan praktikak egin ahal izateko.
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KULTURA ETA EUSKARA
Kultura
Bermeoko zinemaren digitalizazioa egin genuen, eta horren ondorioz 2016an
ikuslegoa errekuperatzea lortu da, izan ere, 11.725 ikusle izan ditu Bermeoko
Nestor Basterretxea zinemak, 2010etik lortu ez diren zifrak.
FAIR
SATURDAY,
mundu
mailako mugimendua da, urtero
azaroaren
azken
zapatuan
ospatzen dena. Bere helburua
da kultura elkarteek egiten
dituzten arte eta kultura lanak
hedatzea eta balioan jartzea;
eta,
aldi
berean,
proiektu
solidarioei laguntzea. Bermeoko
Udalak mugimenduarekin bat
egin du, eta azaroaren 26an
Bermeon
herriko
elkarteek
antolatutako adin guztietarako
kultur egitarau zabal bat
antolatu zen, eta bertan jasotako dirua proiektu solidarioentzat izan zen.
Bermeoko txistulariak ziren Larrinaga bandaren grabazio zaharrak biltzen dituen
Bermeoko Txistulariak, Musikarako Grina CDa argitaratu dute Bermeoko Udalak
eta Euskal Herriko Txistulari elkarteak, gure herriko ondarea sustatuz. .
1917ko martxoaren 14an jaiotako Jose Antonio Egia musikariaren 100. Urteurrena
ospatzeko kontzertua prestatzen ari gara.
Bermeoko Nazioarteko Musika Astea,
Organo kontzertua, Bermistorian,
Gabonetako pailazoen jaialdia (oso arrakastatsua) kultur ekimenak antolatu dira.
Jaiei dagokienez, Madalenak (zozketa herritarrak itsasontzian joateko). San
Rokeak, Andra Mari eta Santa Eufemia jaiak, Erregeen kabalgata antolatu dira
eta orain Aratusteak prestatzen gabiltza Jai Batzordean, herriko pertsona eta
eragileekin batera.
Bermeoko Udalak herriko talde ezberdinak antolatzen dituzten ekimen
ezberdinetan lagundu du: Erraldoikada, „Bermeo dalako gure mundue‟ ikuskizuna,
Galernaren urteurreuna, Alkartasuna dantza taldearen ekitaldiak (folklore jaialdia,
Busturialdeko dantzari egunak…), Mareak jaialdia, Olentzero, Erroxape elkarteak
antolatutakoak (Narrazio lehiaketa…), Barrueta Arte Elkartearen ikastaroak…
Antzerkiak antolatu dira bai ume zein nagusientzat: „Sí hombre‟ monologoa, „Malmo‟
antzezlana, txontxongiloak…
Irakurzaletasuna bultzatzeko Liburutegian ipuin kontalari saioak, irakurleen
txokoa, Kontaleku…
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Euskera
Euskera Aholku Batzordeak lanean jarraitu du urtearen bigarren seihilekoan ere,
arlo ugaritako eragileak eta udala elkarlanean euskararen normalizazioan.
Diru-laguntzak hiru arlotan banatu dira: euskara ikasteko, euskara ikasi nahi duten
herritarrei erraztasunak emateko. Gidabaimena euskaraz prestatu eta azterketa
euskaraz egiteko. Merkataritzan errotuluak euskaraz jartzeko.
Jaioberrientzako bertsoak, bertsoen liburua eta liburua aurkezteko jaia egin zen
azaroaren 27an. Euskara familietan transmititzen laguntzeko programa.
2016. urte osoan landu da ‘Geuk eus’ euskaraz bizitzeko 1.000 arrazoi kanpaina.
Erronkak: “herritarren artean euskararen prestigioa hobetzea, euskaldun izatearen
abantailak gizarteratzea, herritarrek galeraren kontzientzia hartzea, jokaera
kontzienteak piztea eta, herritar guztiak sentsibilizatzea (gurasoak, gazteak,
etorkinak, kirolariak…)”. 700 argazkitik gora eta 300 bideo inguru egin dira eta sare
sozialen bidez zabalpena zabala izan dute.

Berbalagun egitasmoa martxan dago, berba-taldeak
osagarrirekin: tailerrak, berbaldiak, diaporamak…

eta

hainbat

ekintza

Bermeoko ume eta gaztetxoentzako aisialdi, kultura eta kirol eskaintzan
euskararen erabileraren azterketa egin da. Emaitzen ondorioak aztertu eta 2017rako
ekintza plana osatuko da. Emaitzak martxoan aurkeztuko dira.
Miñe lamiñe ekitaldia egin zen azaroaren 26an: Herritarrekin egindako bilera zabala,
gaurkotasuna duen euskararen inguruko gai batez berba egiteko.
Bermeoko ikastetxeakaz batera hainbat programa eta ekintza bideratzen dira: ikasle
etorkinentzako eskola lagungarriak, euskarazko produktuen katalogoa, eskola
agenda…
Gurasoentzako eta etorkinentzako euskara eskolak egiten dira. Urritik eta
aurtengo ekainera bitarte, euskara ikasten dabiltza euskaltegian gurasoen talde bat
eta etorkin helduen talde bi, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanetan euskara
erabili dadin erraztasunak eman gura dira eta Bermeora kanpotik etorri direnentzat
euskararen atea zabaltzen lagundu gura da.
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Euskal komunikabideak sustatzeko eta herritarren artean euskaraz irakurtzeko
ohitura zabaltzeko helburuagaz, Bermeoko Udalak Hitza egunkariarekin
hitzarmena sinatu zuen urte hasieran, Hitzako 110 harpidetza banatzeko Bermeoko
leku publikoetan.
Ipuin lapikoa egiten da belaunaldien arteko ahozko transmisioa indartzeko. Ikasturte
honetan Herri Ikastetxean eta Ikastolan saioak egiten ari dira.
Geurien be bai egitasmo zabala lantzen jarraitu dugu, nagusiki, arlo hauetan:
Salica enpresak euskara laneko hizkuntza izateko helburuagaz landutako
saioak ebaluatu eta jarraipena emateko modua adostu da.
Euskarak kirolean presentzia handiagoa izan dezan, Futbol taldeeagaz, Arraun
elkarteagaz eta Eskubaloi taldeagaz hainbat lan bideratu dira.
Kalinpan euskararen erabileraren aldeko panpinak, besteak beste, Geuk eus
kanpainaren karpan, euskararen egunean eta euskaraz bizi nahi dut egunean parte
hartu du.
Udal barruko euskara plana garatzeko lana bideratzen jarraitu dugu urtearen
bigarren zatian ere.

KUDEAKETA GARDEN ETA ERAGINKORRA
2017ko Aurrekontua. 17.900.000 euroko diru-sarrerak aurreikusi ditugu, %50a
Udalkutxatik jasotzen da. Aurreikuspen oso zuhurra egin da. Amortizazio eta
interesak 592.000 euro dira (aurrekontuaren %3a).
Ez ohiko diru-sarrerak
aurreikusten dira inbertsioak egiteko erabiliko direnak.
Momentu honetan aurrekontua negoziatzen ari gara, eta 2017ko aurrekontuetan
herritarren parte hartzea aurreikusten da.
Web gunea. Erabiltzaileak 16.572 hilero, 2015ean baino 2.000 inguru gehiago.
Facebook. 2007 jarraitzaile. Albiste bakoitza bataz beste 1.000 pertsona ingurura
heltzen da.
Bermeoko Udalak twitter sortu du.
Abisuak. Konpromisoa abisuen %60a bi egunetan konponduta egotea da. Azken sei
hilabetean 111 abisu jaso dira eta horietatik %97ri konponbidea eman zaie. 111 abisu
horiek eman dituzten herritarren %25ak inkesta bat bete du, eta gehienezko
balorazioa 5ekoa izanda, 4,5 punturekin baloratu du zerbitzu hori.
Kexak eta iradokizunak. Kexen eta iradokizunen %95a 30 egunetan erantzuteko
konpromisoa dugu, eta epe horretan kexen %99,40 erantzun dira, hau da, 169 kexa
eta iradokizun jaso dira eta guztiak erantzun dira epe barruan, bai izan ezik.
Tramiteak. %95a epe barruan egiteko konpromisoa dugu, eta %98, 96an bete dugu.
010 zerbitzua. Jasotako deien %50a dei bakarrean konpontzeko konpromisoa dugu,
eta %69,38 epe barruan konpondu ditugu.
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