
ETORKIZUNA
LANTZEN

ekimenak eta proiektuak



Zertan indartu du aurten garbiketa Bermeoko Udalak? 

• Fatxadetatik kartelak kendu dira eta kartelak herrian jarrita dauden paneletan jartzea eskatu
da. Orain pintadak kentzen ari da. Fatxadak eta hormak garbi mantentzea da helburua. 

• Arropa biltzeko zerbitzua hobetu da edukiontzi berriekin. Arropak eta oinetakoak batzeaz
gain, jostailuak, liburuak eta etxetresna txikiak ere biltzen dira.

• Kartoi asko sortzen duten dendei zuzendutako kartoia batzeko atez ateko zerbitzu dohaina
jarri da martxan. 

• Jaietan garbiketa zerbitzuak indartu dira. 

Aurten zer egitea aurreikusten du? 

• Txakur-jabeak sentiberatzeko kanpaina bat martxan jartzea aurreikusten da, txakurren
kakak batuta kaleak garbiago izango ditugulako.

•Gure kaleak garbi mantentzeko beharrezkoak diren neurriak hartzen jarraituko da. 

Ez ahaztu egunero herria garbi garbi mantentzeko
denon inplikazioa beharrezkoa dela eta Bermeoko
Udalean gure lana hobetzen ahalegintzen garela. 
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Azoka
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Gizarte zerbitzuak

Sutea
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Munduari begira

Bermeon Erabaki 

Euskara

Kirola

Kudeaketa berria
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Idurre Bideguren. 
Bermeoko alkatea.

Atzean utzi dugun 2013an aurreikusi
gabeko momentu zailak bizi izan di-
tugu, izan ere, gure Alde Zaharrak
Bizkaiko azken 30 urteetako suterik
larriena bizi izan du. Baina argi gel-
ditu da Bermeoko herriak zailtasu-
nen aurrean erantzunak emateko
daukan gaitasuna. 

Bermeotarrok daukagun beharri-
zanei erantzutea eta Bermeoren
etorkizuna lantzea da gure erronka.
Egia da udalak duen egoera ekono-
miko zailak gure egitekoak baldin-
tzatu dituela, baina gure jarrera
dauzkagun arazoei irtenbideak bila-
tzea izan da, eta aurrera egitea go-
gotsu. 

Ildo honetan, Bermeo sozio eko-
nomikoki indartzea eta gure herrian
ongizate maila hobetzea dira 2014an
ere udalaren helburu garrantzitsue-
netarikoak eta horrela aurreikusten
dute aurtengo gure aurrekontuek,
egungo egoera ekonomikoari irten-
bidea ematea helburu dutenak.

Gure urteko helburuak burutzeko
behar-beharrezkoa da kudeaketa
eredu berri bat lortzeko pausuak
ematea. Eredu berri honetan oinarria
dira elkarlana, informazioa, garden-
tasuna eta herritarren partaidetza
sustatzea. 

Herritarrei informazioa helarazteak
duen garrantziaz ohartuta 2013an
egindako ekimen aipagarrienen la-
burpen bat jasotzen dugu urtekari
honetan. Gustatuko zaizuelakoan,
agur bero bat. 
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ENPLEGUA

GAZTE LANGABETUEI LANA 
BILATZEN LAGUNTZEN

Langabezia eta, bereziki, gazteen
langabezia, Bermeoko Udalaren
kezka nagusienetarikoa da. Ho-
rrela, Busturialdeko Gaztedi pro-
gramaren barne, 'Good Job'
proiektua jarri genuen martxan
gazte langabetuei lana bilatzeko
prozesuan laguntzeko asmoarekin. 
4 hilabete iraun zuen eta Berme-

oko 10 gazte inguruk parte hartu
zuten. Bertan, euren gaitasunak
landu zituzten eta balorazioa posi-
tiboa izan da.  

Aurten osatuagoa
Aurten ere helburu honekin lan
egingo dugu eta osatuagoa eta
eraginkorragoa izango den ‘Lana

bilatzea lana da’ programa jarri
dugu martxan. 

Besteak beste, kurrikulum-ak
egiten, elkarrizketak prestatzen,
eta garapen pertsonala eta profe-
sionala lantzen lagunduko zaie
gazteei, lana bilatzeko funtsezkoak
direlako mota horietako herramin-
tak erabiltzen jakitea.

2013an ‘Good job’ proiektua jarri genuen martxan eta aurten 
eranginkorragoa den ‘Lana bilatzea lana da’ abian dugu 

Con el objetivo de ayudar a encontrar trabajo a las y los jóvenes desempleados, en 2013 se puso en marcha el programa

‘Good job’, que este año tendrá su continuidad con un programa más completo: “buscar trabajo es un trabajo’. Por otra

parte, Behargintza ha concedido, etre otras, dos tipos de ayudas  a emprendedores que quieren crear nuevas empresas.

Un total de 6 de las 15 iniciativas presentadas recibirán estas ayudas. 

EKINTZAILEENTZAT DIRU-
LAGUNTZAK

Behargintzak enpresa berriak
sortu nahi dituzten ekintzaile-
entzat, besteak beste, bi mo-
tatako diru-laguntzak bideratu
ditu. Alde batetik, enpresa
ideia berrientzako diru-lagun-
tzak eta, beste alde batetik,
behin bideragarritasun txos-
tena edukita, enpresa bat sor-
tuko dutenentzat.

15 eskaera aurkeztu ziren eta
behin proposamen guztiak
aztertuta eta hautaketa irizpi-
deak aplikatuta, horietatik sei
aukeratu dira. Proiektu bik
ideia garatzeko laguntza
izango dute eta beste lauk
martxan jartzeko laguntza.
Ekintzaileen aldeko apustua
egitea garrantzitsua da.
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BERMEOKO PLAZA

BERTOKO PLAZA, GURE APUSTUA
Bermeoko azoka sustatzeko plangintza bat egiten ari da Udala

El Ayuntamiento de Bermeo está desarrollando un plan para impulsar la plaza de Bermeo. Dentro del mismo, ha puesto

en marcha el I Mercado Navideño de Productos Autóctonos, cuya valoración ha sido excelente y espera repetir en 2014.

Además, ha elaborado un diagnóstico del mercado, al tiempo que  ha puesto en marcha los aparcamientos rotatorios

para facilitar las compras y revisará su ordenanza para ampliar la oferta.

Udalaren apustua da Bermeoko azoka, izan ere, 
herriko kulturan eta identitatean erreferentziazko
gunea da, erosle eta saltzaileen arteko konfiantza
gunea eta bertoko produktu natural eta osasuntsuak
giro onean eskaintzen dituena.

Horretarako plangintza bat egiten eta horren barne
hainbat ekimen martxan jartzen ari gara. Horien 
artean, joan den abenduan, I Bertoko Produktuen Ga-
bonetako Azoka antolatu genuen. 30 saltoki baino ge-
hiago egon ziren lehen mailako bertoko produktuak
saltzen eta musikak, sukaldariek eta Olentzerok
gabon giro aparta sortu zuten. Bai bertaratutakoek
zein plazako saltzaileak ekimenarekin ‘pozik’ agertu
ziren. 

Udalaren ustez, azokak bere helburuak bete ditu:
Bermeoko azoka sustatzeko pausu bat eman dugu
eta itsasoko eta baserriko gure produktuak kontsu-
mitzearen garrantzia azpimarratu dugu. Aurten ere
errepikatzea aurreikusten dugu.

Plazako aparkalekuak
Plazako aparkalekuak egokitu dira eta txandakako
aparkalekuak jarri. Helburua da plazako bezeroei 
berton erosketak egiteko erraztasunak ematea. Apar-
kalekuak irekita daude astelehenetik barikura 8:00eta-
tik 19:45era eta zapatuetan 8:00etatik 15:00etara.
Lehenengo ordua euro bat izango da, baina plazan
erosketak egiten dituztenek beherapenak izango di-
tuzte. 

Merkatua hobetzeko azterketa
Azokaren egoera hobetzeko helburuarekin diagnos-
tiko bat egin dugu, azokaren indar-guneak eta ahule-
ziak identifikatzeko eta hobekuntzak proposatzeko.

Orain proposatutako hobekuntzetatik lehentasunak
finkatu eta lehen ekimenak martxan jarri behar ditugu.
Horrez gain, 2008ko Bermeoko merkatuaren orde-
nantza berrituko da postu gehiago sortzeko eta 
eskaintza zabalagoa izateko.
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El Ayuntamiento de Bermeo cuenta este año con un presupuesto de 16,2 millones de euros que pretende mejorar la

calidad de vida de l@s bermeanos y conseguir un municipio más atractivo, a través de un nuevo modelo de gestión

transparente. Son unas cuentas elaboradas con ilusión, responsabilidad y prudencia que buscan mejorar la situación eco-

nómica y asegurar un buen futuro al municipio. 

AURREKONTUA

BERMEOTARRON BIZI KALITATEA
HOBETZEKO AURREKONTUA 

Bermeoko Udalak 2014rako 16,2 milioi euroko aurre-
kontua onartu du eta bere helburuak dira bermeota-
rron bizi kalitatea hobetzea eta herria erakargarriagoa
egitea, horretarako gardentasuna oinarri duen kude-
aketa eredugarri bat landuz.

2014ko aurrekontua, – 2013koak baino 1,01 milioi
gutxiago dituena- ,diru sarreren arabera landu da.
Gastuen kulturatik kostuen kulturara pausuak ematen
ari da Udal Gobernua eta aurrekontuak helburuak
kontuan hartuta egin ditu. 

Ilusioarekin eta erantzukizunarekin landutako aurrekontua da

Helburuak

• Sozioekonomikoki indartzeko ekimenak. 

• Desoreka sozialei aurre egiteko programak.

• Bizi kalitatea bermatzeko programak. 

• Eraldaketan lan egiteko ekimenak.

• Herritar guztiak kulturaren parte eta jabe
izateko programak. 

• Kudeaketa gardena eta eraginkorra.

Ekimenak

• Kalitatezko enpleguaren aldeko ekimenak (enplegu plana, lan orientazioa…). 

• Bertoko produktuak bultzatzeko ekimenak (azokak, plaza biziberritzea, arrain azoka…). 

• Gure ondarea sustatzeko jarduerak eta turismo eredu berdea garatzeko proposamena.

• Herria erakargarriagoa egiteko ekintzak.

• Aparkalekuen arazoa aztertzea eta oinezkoei lehentasuna emateko guneak.

• Alde Zaharra biziberritzeko pausuak aztertzea (sutean kaltetutako Nardiz Tar Jon itxura
berreskuratzeko pausuak eta Udaletxe berriaren finantziazioa lortu). 

• Emakumeen berdintasun plana eta gazteriaren diagnostikoa eta ekimenak.

• Auzo taxiak.

• Kirola eta osasuna lotzen dituzten jarduerak.

• Adin guztietarako ekintzak: musika, zinea, ikastaroak, antzerkiak, jaiak…

• Abisuen kudeaketa martxan jarri.

• Informazioa, komunikazioa eta parte hartzearen aldeko jarduerak.

• Euskarari balioa eta prestigioa eman eta erabilera handitzeko ekimenak.
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El Ayuntamiento de Bermeo ha pedido un crédito para hacer frente a la situación de Beruala, que tiene como objetivos:

pagar las deudas que Beruala tiene con los proveedores,  terminar las viviendas de San Martin como establece la sentencia

judicial para posteriormente venderlas, evitar la situación concursal de Beruala y hacer frente a la quiebra.

EGOERA 
EKONOMIKOARI
IRTENBIDEAK 
BILATZEN

Bermeok Udalak Berualaren galerei aurre egiteko 
mailegua eskatu du. Horretarako, Bizkaiko Foru 
Aldundiak (BFA) bere oniritzia eman dio Bermeoko
Udalak aurkeztutako doitze planari. 

Herritarrekin Berualak dituen zorrak maileguaren
barne sartu nahi izan ditu Bermeoko Udalak baina
ezin izan du Foru Aldundiaren dekretuak hori ez 
zuelako ahalbidetzen.

Teknikari adituen txostenak kontuan hartuta, 15 
urtetan ordaintzeko 4,4 milioi euroko mailegua eskatu
du Bermeoko Udalak. 

.

Teknikari adituen txostenak 
kontuan hartuta, 4,4 milioi euroko
mailegua eskatu du Udalak

MAILEGUA

Maileguaren helburuak honakoak dira

• San Martineko etxeak amaitu sententzia
judizialak eta legalitateak agintzen duen
moduan, gero saltzeko. 

• Kontuen bahiketa eta Berualaren egoera
konkurtsala ekiditu.

• Auditoriak esandako galera ekonomiko-
ari aurre egin.

• Berualak hornitzaileekin dauzkan zorrak
ordaindu

• Berualako kreditu kontua likidatu



El bienestar de nuestros mayores es una prioridad. Por ello, apostamos por el servicio de atención domiciliaria y la resi-

dencia municipal Sancti Spiritus, que ofrece una atención integral y personalizada a sus usuarios/as. En este sentido, se-

guiremos pidiendo a la Diputación de Bizkaia que concierte más plazas en la residencia pública para poder reducir el

déficit.

GURE NAGUSIEN
ONGIZATEA ZAINTZEN

Gure nagusien ongizatea lehenta-
suna da eta, horrela, Bermeoko
Sancti Spiritus udal egoitzaren 
aldeko apustua egiten dugu. 
Bertan, Bermeoko adineko 64
pertsona daude, 2013an 34 
pertsona berri sartu ziren eta,
hauetatik, %82ak mendekotasun
maila oso altua du. Guztiei bana-
kako arreta integrala eskaintzen
diegu, autonomia, duintasuna eta
garapen pertsonala bermatzeko. 

Eguneko zerbitzua
Horrez gain, Bermeoko pertsona
nagusiek udal egoitzan eguna 
pasatzeko aukera dute. Zerbitzu
hau pertsona autonomoentzat da
eta 5 erabiltzaile daude. Ildo 

berean, etxebizitza komunitarioe-
tan 9 pertsona daude. Hau ere 
autonomia duten pertsonei zuzen-
dutakoa da. Egoiliarrek sartu eta
irteteko askatasun osoa dute eta
egoitzako zerbitzu guztiak dituzte
eskura (sukaldea, errehabilitazioa,
dinamizazio soziokulturala). 

Zaharren udal egoitza, etxez etxeko 
zerbitzua eta zerbitzu sozialak funtsezkoak
eta ezinbestekoak dira Udalarentzat
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GIZARTE ZERBITZUAK

Etxez etxeko zerbitzuaren garran-
tzia ere azpimarragarria da. Alde
batetik, etxeko laguntza eskain-
tzen da (elikagaiak erosi, janaria
prestatu, medikuarengana la-
gundu…) eta, beste alde batetik,
atentzio pertsonala, bezeroaren
ongizate pertsonala mantentzeko
zerbitzua (higiene pertsonala, 
janzteko laguntza…). Zerbitzu hau
81 pertsonek erabili dute, %66ak
atentzio pertsonala, %11k etxeko
laguntza eta %23ak biak.

Gizarte zerbitzuen alde
Egoitza publikoaren aldeko apus-
tuan, Bizkaiko Foru Aldundiari
(BFA) Zaharren Egoitza Publikoan
ohe gehiago kontzertatzea eska-
tzen ari da Bermeoko Udala.
2013an bi ohe gehiago kontzerta-
tzea lortu du eta horrela defizita
zerbait murriztu da. Horrez gain,
Udalak Eusko Jaurlaritzari eta
BFAri oinarrizko gizarte zerbitzuak
eta gizarte programak manten-
tzeko beharrezkoak diren diru-la-
guntza guztiak mantentzeko eta
murrizketarik ez egiteko eskatu die. 

Bizkaiko Foru Aldundiari
ohe gehiago kontzerta-
tzea eskatzen dioBer-
meoko Udalak

Zaharren Udal egoitzan
dauden 64 pertsonei 
banakako arreta inte-
grala eskaintzen zaie
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SUTEA

EZBEHARREI AURRE EGITEN

Apirilaren 11n Bermeoko Alde Za-
harrak Bizkaiko azken 30 urteetako
suterik larriena bizi izan zuen. 11
eraikin eta Udaletxea kaltetuta eta
72 pertsona inguru etxe barik gel-
ditu ziren, baina, zorionez, ez
genuen kalte pertsonalik sufritu.

Bermeoko Udala sutearen au-
rrean ahalik eta erantzun onena
ematen saiatu da. Lehen momen-
tuko erantzunari dagokionez, Alde
Zaharreko etxeetatik jendea atera-
tzen gogor lan egin zen eta
BBKren lokala izandakoa egokitu
zen kaltetuei arreta eskaintzeko.
Krisi mahaia ere sortu zen udal lan-
gileek, suhiltzaileek, Gurutz Go-
rriak, Herri Babesak, Ertzaintzak,
SOS Deiak… osatutakoa. 

Behin lehenengo egunak igarota,
kaltetuei era askotako laguntza
(asistentziazkoa, psikologikoa, 
juridikoa eta urbanistikoa) emateko
leihatila bakarra sortu zen eta 
Bermeoko Udalean urrira arte 
batzorde berezia martxan egon da
kaltetuei erantzun azkarrena eta
eraginkorrena eman ahal izateko.

Erakundeen arteko elkarlana
garrantzitsua izan da gertaera honi
aurre egiteko, baina oraindik ere
beste erakunde batzuen konpromi-
soa behar-beharrezkoa da, lan
handia daukagulako Bermeoren-
tzat oso garrantzitsua den Alde Za-
harra berreskuratzeko. 

Kaltetutako eraikinetan, bir-
gaitze lanetarako pausuak eman
dituzte. Udaletxeko eraikinari 
dagokionez, Bizkaiko Foru 
Aldundiak hasiera batean 
hartutako konpromisoak eta 
borondateak bere bertan man-
tentzea beharrezkoa da egin-
dako proiektua martxan jartzeko.
2014an hastea da helburu, baina

horretarako finantziazioa ezin-
bestekoa da. 

Sute honen aurrean Bermeoko
herriaren erantzuna eredugarria
izan da. Gertaera larri honetatik zer
edo zer ona atera behar bada 
elkartasuna izan da, hain zuzen
ere. Toki ezberdinetatik era guztie-
tako laguntza jaso zen eta hori 
bihotzez eskertzekoa da. 

Alde Zaharrak Bizkaiko azken 30 urteetako suterik larriena bizi izan
zuen eta honen aurrean herriaren erantzuna eredugarria izan zen

El 11 de abril Bermeo sufrió el incendio más grave en Bizkaia en los últimos 30 años. El Ayuntamiento intentó responder

de la mejor manera posible, en coordinación con el resto de instituciones, colaboración que a día de hoy sigue siendo

necesaria para recuperar el Casco Viejo. Es destacable la respuesta ejemplar que dio el pueblo de Bermeo ante el incendio,

que se volcó para ayudar en todo lo posible.



Bermeo acoge festivales musicales de gran calidad como la Semana Internacional de Musica y Jazzber. El Ayuntamiento

apuesta por estos festivales que ponen la música y la cultura a disposición de la ciudadanía. Otra de sus apuestas es el

cine y para conseguir más espectadores se han puesto en marcha diferentes iniciativas.
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KULTURA

KULTURA HERRIAREN ESKU

Bermeon kalitatezko hainbat mu-
sika jaialdi antolatzen dira. Horien
artean, arrakastatsuena Nazioar-
teko Musika Astea da. 2013an, 28.
edizioa bete zuen eta 2.150 per-
tsona baino gehiago etorri ziren
eskainitako bost kontzertuetara.
Beraz, jaialdi garrantzitsuena dugu
eta horren aldeko apustua egiten

jarraituko dugu aurrerantzean.
Beste apustu garrantzitsua da
udako Jazzber jaialdia. 2013an 16.
edizioa izan zen eta gero eta indar
gehiago hartzen doa. Jizz jazz 
kultur taldearekin antolatzen den
jazzaldia eskualdeko bakarra da. 3
kontzertu eta jam session bat 
egiten dira eta saio bakoitzak 100

pertsona inguru bildu ditu, hain
zuzen ere. 

Jaialdi hauekin kultura eta mu-
sika bermeotar guztien esku jarri
nahi du Bermeoko Udalak. Jaial-
diez aparte, Udalak beste hainbat
kontzertu eskaini ditu 2013an:
Eñaut Elorrieta,  Urdaibaiko orga-
noak, Gospel kontzertua…

Musika jaialdien aldeko apustua egiten jarraituko du Udalak

ZINEMA INDARTZEN

Azken datuen arabera, Bermeoko zinemak urtero 10.000 ikusle inguru ditu eta kopuru hori handi-
tzea da Udalaren helburua. Horretarako hainbat pausu ematen ari gara. Alde batetik, zine emanal-
diak ikusleen nahietara egokitu dira, umeentzako saio gehiago eskainiz. Bestalde, promozio bat
abiarazi da eta 5 aldiz nagusien zinemara joaten denak, sarrera bat jasotzen du doan. 

facebook.com/bermeoko.zinema



BERMEO ‘ALGUSTO
2013’ AZOKAN

Bermeoko Udala BECen ‘Algusto
2013, Jakintza eta Zaporea’, azo-
kan egon da slow food bezala
kalifikatutako herriko produkto-
reak babesteko eta herriaren eta
bere produktoreen irudia sendo-
tzeko, Bermeo kalitatezko pro-
duktuekin identifikatuz. 

Bermeo ha estado presente en la

feria ‘Al gusto 2013’ para impulsar

los productores del municipio califi-

cados como slow food e identificar

Bermeo con productos de calidad.

GAZTELUGATXEKO SAN JUAN, LANDA-MIRARI

Nekazalturismoen Interneteko bilatzaile batek Gaztelugatxeko San
Juan 2013ko 7 landa-mirarietako bat izendatu du eta San Juaneko es-
kilarak munduko 10 sarbide izugarrienen artean izendatu ditu webgune
batek. Udala, BFArekin batera, interbentzio eta proiektuak biltzendituen
plangintza bat egiten ari da Gaztelugatxeko San Juan mundu 
mailan lehen mailako aktibo izaten jarraitzeko.

Una encuesta ha incluido San Juan de Gaztelugatxe como una de las siete

Maravillas Rurales, mientras que sus escaleras se encuentran en la lista con

los 10 accesos más impresionantes del mundo.
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MUNDUARI BEGIRA

SUEDIARRAK GURE
KALEETAN ZEHAR

Produktuek, ohiturak eta jaiak
erakarrita, Suediako profesional
talde bat etorri da Andra Mari eta
Santa Eufemia jaietan,gure kul-
tura eta gastronomiari buruzko
proiektu bat martxan jartzera.
Euren artean Tommy Mylymäki
sukaldari ospetsua izan da.

Un grupo de profesionales de Sue-

cia ha acudido a  Bermeo en las fies-

tas de Andra Mari para realizar un

proyecto sobre nuestra cultura y

gastronomía. 

NORAIAREN IRUDIA
ETA ARRAIN AZOKA

Bermeoko Udalak eta kontser-
berek elkarlanean antolatutako
lehiaketa baten bidez, kontserba
enpresen irudia izango den logoa
aukeratu da, NORAIa, alegia.
Bermeoko kontserberak, nahiz
eta euren artean ezberdinak izan,
guztiak dira nolabait, itsason-
tzien NORAIak.

Logoa Bermeoko XIX. Arrain
Azokan eman zen ezagutzera.

Arrain azoka erreferentea
2013an ere krisiari aurre egin zion
Arrain Azokak eta salmenta
aurreikuspenak bete zituen.
2014an bere XX. edizioa egingo
du Bermeorentzat eta gure pro-
duktuentzat hain garrantzitsua
den Arrain Azokak. Erreferentea
izaten jarraitzeko  lanean arituko
gara kontserbera eta beste era-
kundeekin elkar lanean.

Izan ere, 1994. urtetik egiten
den Arrain Azoka, 1.a da Euskal
Herrian eta Bermeoko produk-
tuen erakusleiho aparta da. 

Ayuntamiento y conserveras han

elegido el logo que será la imagen

de las conserveras: NORAIa. El logo

fue presentado en la XIX Arrain

Azoka, apuesta importante del Con-

sistorio y las empresas.



12 Bermeo. Udal urtekaria

BERMEON ERABAKI

La definición del futuro urbanístico de Zarragoitxi, Ibarreta y Adubidxe, la situación de los jóvenes, el futuro del antiguo local de

la BBK, el turismo y la ordenanza cívica han sido algunos de los temas que el Ayuntamiento ha abordado dentro del proceso de

participación ciudadana ‘Bermeon erabaki’ que continuará también este año. 

facebook.com/bermeonerabaki bermeonerabaki.wordpress.com

GUZTION ARTEAN ERAIKITZEN

Bermeoko Udal Gobernuaren hel-
burua da herria guztion artean erai-
kitzea eta horretarako ‘Bermeon
Erabaki’ parte hartze prozesua
abian du eta hainbat izan dira
2013an horren barne egindako eki-

menak. Bermeoko Plan Orokorra-
ren hiru gune, gazteen egoera,
Goiko plazako gunearen etorki-
zuna, Turismoa eta Bizikidetza
araudia ere, parte hartze prozesua-
ren barne landu dira. 

Garrantzitsua da gai hauek eta
etorkizunean proposatuko diren
gaiak herritarrekin lantzea eta ez-
tabaidatzea, guztion ekarpenak eta
iritziak baliogarriak direlako zerbait
adosteko orduan. 

Herria guztion artean eraikitzeko ‘Bermeon Erabaki’ parte hartze
prozesuarekin jarraituko du Bermeoko Udalak.

Ekimenak

• Zarragoitxi, Ibarreta eta Adubidxen etorkizuna herritarrekin definitzeko parte hartze
prozesua martxan jarri du Udalak. Bermeoko Plan Orokorrean 3 gune horiek arautu gabe
gelditzen dira eta lan hori bizilagunekin eta interesa duten herritarrekin egin du.   

• Gazteen parte hartzearekin Gazteen errealitatea ezagutzeko diagnostikoa egiten ari da
Udala,  Bermeoko gazteen errealitatera hurbiltzeko. Honen bidez, gazteek eurek eraba-
kiko eta landuko dituzte datozen urteetan aurrera eroan beharreko ildo orokorrak. 

• Goiko plazako gunearen (BBKren egoitza izandakoa) etorkizuna elkarteekin eta herrita-
rrekin definitzeko bilerak egin dira. Horretan, interesa izan duten elkarteekin lokal honen
definizioa, helburuak eta bete beharreko funtzioak eztabaidatu dira. 
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EUSKARA

En el día del Euskera se planteó la pregunta sobre todo a madres y padres. Sabemos euskera ¿y lo amamos tanto como para

utilizarlo?, ¿lo dejamos sólo en el corazón o llega hasta la punta de la lengua?

facebook.com/euskerasaila.bermeo

BENETAN MAITE NAUZU?
Euskararen Egunean galdera hori egin zitzaien hainbat herritarri, 
gurasoei nagusiki. Euskara jakin bai, eta erabiltzeko beste maite dugu?
Maitasun hori bihotzean geratzen zaigu edo ahoraino heltzen da?

Iaz bost urterako plana egin genuen 80 herritarrakaz batera eta aurtengoa, aurreko lanak indartu eta berriak
martxan ipintzeko urtea izan da. Kirolariakaz, gurasoakaz, gazteakaz… 

GURASOAK ETA GAZTEAK

Eskola guztietako guraso elkarteetako gurasoekin batzarrak egin dira euskara erabiltzeko dituzten
aukerak eta zailtasunak aztertzeko. Gaztelaniara jotzeko egoerak aztertuz, ‘Benetan maite nauzu?’
test-a prestatu dute, gurasoen artean euskararen erabileraz hausnartzeko.

Gazteri Sailagaz elkarlanean, euskara erabiltzeko edo ez erabiltzeko egoera eta arrazoien inguruan
berba egin da gazteakaz eta dituzten aurreiritziak eta jarrerak landu gura izan dira. 

Albisteak laburrean:

• Berba eta kafea: 40 herritarrek parte hartu dute eta bertan euskararen aldeko diskur-
tsoa aberasteko karta-jokoan ibili gara, gure hizkuntza-jarreren kontzientzia handitzeko. 

• Lan horren guztiaren berri emateko eta zerbitzuak on-line emateko, Euskara Sailak
web gunea estreinatu du: www.bermeokoudala.net edo www.bermeo-euskaraz.com

• 2013an udala barrura begira jarri da ere, datozen urteetarako bere Euskara Plana pres-
tatu du, herritarrei zerbitzua ahal denik eta hobeto euskaraz ematen jarraitzeko.

Beste urte batez, Bermeoko Udalak euskaragaz daukan konpromisoari eutsi dio, bermeotarrentzat euskaraz
bizitzeko aukerak zabaltzen laguntzeko.

KIROLA ETA EUSKARA ELKARREKIN

Kirol Patronatuaren eta Euskara Sailaren elkarlanari esker, Kiroldegiko ikastaro gehiago eskain-
tzen dira euskaraz eta baliabideak eman zaizkie monitoreei.

Futbol entrenamenduetan euskara erabiltzeko ikastaroa eskaini zaie entrenatzaileei. 

Arraun taldeko entrenatzaile, patroi eta arraunlariakaz saioak egin dira, euskara arraunean 
gehiago erabiltzeko.

www.bermeo-euskaraz.com
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KIROLA

El Patronato Municipal de Deportes ha logrado al inicio de la temporada 2013-2014 los mejores resultados de los últimos años,

superando sus expectativas en el número de usuarios/as. Por otro lado, en 2013 puso en marcha la iniciativa ‘Zapatu Kirolari’

para dar a conocer su oferta deportiva e impulsar nuevas actividades. La valoración de este servicio es muy positiva. 

2013-14 DENBORALDI HASIERAN
‘AZKEN URTEETAKO DATU ONENAK’

Bermeoko Udalaren Kirol Patrona-
tuak 2013-2014 denboraldiaren
hasieran azken urteetako datu
onenak lortu zituen parte hartzeari
dagokionez, bere aurreikuspenak
gaindituz. Kirol egitaraua urrian
hasi zen martxan eta hile honetan
729 pertsonek parte hartu zuten
ikastaroetan eta 2.306 pertsonek
saio solteetan. 

Umeen ikastaroetan arrakasta-
tsuenak  karate, igeriketa eta gim-
nasia erritmikoa izan dira.

Helduenetan berriz, uretako
gimnasia eta bizkar eskola. 

Saio solteei dagokienez, 2013an
eguneratu egin da eskaintza, 
honako jarduerekin: zumba, 
fitness funtzionala, core express-a,
fitball-a eta bosu express-a. 

Bestalde, egunero 1.200 kirolari
inguru joaten dira kiroldegira eta
asko dira elkarteekin batera kalean
antolatzen diren kirol ekitaldiak:
trabesia, bizikleta eguna, herri 
lasterketa, mendi irteerak…

1.200 kirolari inguru joaten dira egunero 
kiroldegira eta asko dira, elkarteen eskutik,
kalean antolatzen diren kirol ekitaldiak

ZAPATU KIROLARI

2013an ‘Zapatu kirolari’
ekimena martxan jarri zen
kiroldegiak eskaintzen dituen
jarduerak ezagutarazteko, 
berriak zabaltzeko eta
zapatuetan kirolean murgilt-
zeko aukera emateko.

Hilero zapatu batean egiten
da eta honako jarduerak
ezagutzeko aukera izan dugu: 
fitness funtzionala, zumba,
kangoo jumps-a, patinaia,
nordic walking-a, aquayim,
gure gorputza ezagutzen eta
biking gazte. Guztira 203
pertsonek parte hartu dute.



Bermeo avanza hacia un nuevo modelo de gestión que tiene como base la transparencia. Así, por primera vez ha publicado los

resultados de los compromisos  municipales y tiene como objetivo avanzar en el servicio telemático. Asimismo, son fundamen-

tales para el Consistorio los canales de información entre la ciudadanía y el ayuntamiento.
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KUDEAKETA BERRIA

UDAL KUDEAKETA BERRI BAT
LORTZEKO PAUSUAK EMATEN

Bermeoko Udala kudeaketa eredu berri baten aldeko
pausuak ematen ari da erakunde eraginkorragoa 
lortzeko. Eredu berriaren oinarri dira elkarlana, gar-
dentasuna eta herritarren partaidetza sustatzea. 

Horrela, erakunde gardenek oinarritzat hartzen
duten Nazioarteko Gardentasuneko 80 adierazleen
araberako azterketa egin du Udalak, egoera zein den
ezagutzeko eta hurrengo pausuak definitzeko. 

Bestalde, aurten udal zerbitzu guztien katalogoa eta
konpromiso zehatzen bilketa egin eta, lehen aldiz, 
horien guztien emaitzak publikatu dira bai etxera 

bidalitako zerbitzuen agirian eta baita web gunean:
http://www.bermeokoudala.net/1128.html. Herritarrek
udal kudeaketari jarraipena egiteko aukera dute 
horrela.

Arreta telematikoa erronka
Era berean, arreta telematikoa da Udalaren beste
erronka bat  eta ildo honetan, ziurtagiri digitalaren
kalte barik, erabiltzaile eta pasahitz bidezko aukera
martxan jarri du. Erabiltzaile kopurua 10 bider hasi da. 

Herritarrei kudeaketari buruzko lehen eskuko infor-
mazioa emateko, 6 hilero agerraldia egiten du Udalak.
Bermeoko Udalarentzat ezinbestekoa da herritarrek
udalarengandik eta udalak herritarrengandik informa-
zioa jasotzeko bideak izatea eta horretan ahalegintzen
da, hain zuzen ere.

Eredu berriaren oinarri dira 
elkarlana, gardentasuna eta 
herritarren partaidetza

2014. urteko aurrekontuak herritarrei azaltzeko agerraldia egin du Bermeoko Udalak



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.bermeokoudala.net


