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BERMEOKO ALKATEAREN AGERRALDIA 
UDALAREN KUDEAKETAREN BERRI EMATEKO 

2017ko azaroaren 30ean Nestor Basterretxea aretoan 

 

BERMEO SOZIO-EKONOMIKOKI INDARTZEN  

TURISMOA 

Azken urteetan turismoak gorakada nabarmena izan du Bermeon; izan ere, aurten 

Bermeoko Turismo Bulegoak azken 17 urteetako daturik onena izan du, eta azken hiru 

urteetan %38 inguru igo da Bermeoko Turismo bulegotik pasa den turista kopurua.  

 

Turismoa aukera bat da Bermeo sozio-ekonomikoki garatzeko eta kalitatezko lan postuak 

sortzeko eta horretan gogor lanean ari gara Udalean aspalditik; betiere, gure ohiturak eta 

identitatea azpimarratzen duen turismo eredu aktibo eta jasangarri baten alde. Ildo 

horretan, hainbat dira azken hilabeteetan eskaintza turistikoa hobetzeko martxan jarritako 

ekimenak: 

 

 Bermeoren altxorrak erakusteko bideo labur bat egin dugu Eusko Ikaskuntzarekin 

elkarlanean. Dron-ekin egindako bideo hori Udalaren webgunean (www.bermeo.eus) eta 

gure sare sozialen bidez zabaldu da, eta bere helburua da ikusten duten pertsona guztiei 

Bermeora etortzeko gogoa piztea. 

 Aurten ere Udalak Aste Santuko egunetan Bermeotik Gaztelugatxera autobusa jarri du 

eta oso arrakastatsua izan da, 950 erabiltzailerekin. Ibilbide hori Bizkaibusekin egiteko 

lanean ari gara. 

 Bermeoko Udalak gure historia kontatzen duten bederatzi panel jarri ditu Bermeoko toki 

esanguratsuenetan, ibilbide interesgarria osatuz eta Alde Zaharrera sartzeko 

gonbidapena eginez. Orain, pauso bat gehiago eman eta panel horietan QR-ak jarri ditu, 

eta, horien bidez, bisitariek eta herritarrek gure historia, ohitura eta jaiei buruzko 

bideo txikiak ikusteko aukera dauka. 

 Urdaibai osoko eskaintza turistiko bateratua egitea lortu dugu urteko sasoi 

ezberdinetan.  

http://www.bermeo.eus/
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 Enplegu planaren bidez, Bermeoko 17 tabernek „Game of pintxos‟ ekimena 

martxan jarri zuten udan, Bermeo zazpi erresumen eszenatoki bilakatuz uztaila eta 

abuztuko asteburuetan.  

 Bermeoko Udalean Turismo webgune berria egiten ari gara, eta, horren bidez, gure 

herriaren altxorren berri eman nahi dugu bezeroaren ikuspuntua kontuan hartuta. 

Webgunea tresna oso garrantzitsua da, gure erakusleiho nagusienetarikoa baita.  

 Behatoki digitala lantzen ari gara Udalean.  

 Herriko baloreak balioan jartzeko eta ezagutarazteko ekimenak egin ditugu: 

Ondarearen jardunaldiak (Burgobasoko bisita). 

 

Dudarik gabe, Bermeok altxor berezi bat du eta hori Gaztelugatxeko San Juan da. 

Gaztelugatxe beti izan da erakargarria; baina, egia da, azken urteetan, Gaztelugatxe 

bisitatzen duten turistak asko igo direla. Ekainetik irailera 340.000 izan dira 

Gaztelugatxeko bisitariak. 
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Horregatik, ezinbestekoa da Gaztelugatxek duen potentzial turistikoa aprobetxatzea, 

baina ezinbestekoa da baita ere ingurumen aldetik duen balioa babestea eta 

Gaztelugatxek Bermeorekin eta bermeotarrokin eta gure kultura eta ohiturekin duen 

loturak azpimarratzea. Bermeoko Udalean hori lortzeko lanean gabiltza eta 2012tik 

Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean ari gara. Azken urtean elkarlan hori indartu da eta 

plangintza bat diseinatzen ari gara Gaztelugatxen gure identitatea eta ingurua 

errespetatuko duen turismoa sustatzeko. Horren barne:  

 Gaztelugatxen hainbat lan egiteko beharrizanak bideratu ditugu: Gaztelugatxeko San 

Juan ermitako eskailera tarteak birgaitzeko obra lizentzia, Eneperi eta 

Gaztelugatxeko San Juanen arteko oinezko bidea egokitzeko lizentzia eta beheko 

aldean lurraren kontra eraikia dagoen txabola eraisteko baimena.  

 Bermeoko Udaletik hainbat ekarpen eta proiektu jarri ditugu mahai-gainean:  

 Bermeo-Gaztelugatxe lotzen duen bidea oinezkoentzako segurtasunez bermatzea. 

 Bide zaharra oinezkoentzako errekuperatzea. 

 Gaztelugatxeko biotopoa Urdaibai Erreserba Biosferarekin lotzea eskaintza turistiko 

bezala, eta Matxitxako ere planaren parte izatea. 

 Gaztelugatxen  ardurak dauzkaten entitateen betebeharrak eta erantzukizunak 

azterketa lan honetan argi eta garbi identifikatzea, eta protokoloak adostea. 

 Garraioak eta aparkalekuen proposamenak jasangarriak izatea eta indartzea. 

 Aparkaleku disuasorioa eraikitzea Bermeon. 

 Segurtasuna bermatzeko gutxienezkoak jartzea: protokoloak, soroslea sasoi 

batzuetan… 

 Gaztelugatxeko koordinazioa bermatzeko batzorde bat sortzea honako parte-

hartzaileekin: Bizkaiko Foru Aldundia, San Juaneko Batzordea eta Bermeoko Udala.  

 Kontadoreei esker, turista eta bisitarien datu zehatzagoak ditugu, eta, egindako inkestei 

esker, hainbat datu ditugu neurri eraginkorrak hartu ahal izateko. 
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ENPLEGUA SUSTATZEA 

Enplegua sustatzea lehentasuna da Bermeoko Udalarentzat, eta, ildo horretan, datuak 

hoberantz doaz; izan ere, Bermeon 2014an langabezi tasa %14,6koa zen, 2015ean 

%13,5ekoa,  iaz %12,7koa eta aurten %11,86ra jaitsi da. Helburu hori lortzeko, Bermeoko 

Udaletik hainbat ekimen jarri ditugu martxan, besteak beste: 

 Enplegu planen barne, bost proiektu jarri dira martxan. Hiru Busturialde guztian eta bi 

Bermeon. Guztira 19 pertsona kontratatu dira.  

 Busturialdeko proiektuak: 

 

1. LURBIZI (III):Lur bankuaren definizioa, ekoizpen ekologikoaren transformazio 

zentroa, eskualdeko hiltegi txikiaren funtzionamenduaren diseinua eta Europako 

arautegira moldatzeko ekintza planaren diseinua. 

2.  IBILI IBILIAN URDAIBAIEN: Herri bakoitzaren ondareak ibilbide ezberdinen bidez 

lotu, eta, horien bidez, herriaren ondarea balorean jarri. Herrien arteko ibilbideak 

errekuperatu eta ibilbide ezberdinek osatutako zirkuituak diseinatu, eskualdeko 

herriak lotuz. 

3.  EZKUTUKO ALTXORRAK AZALERATZEN: Urdaibairi balio naturala ematea. 

Ikuspuntu turistiko batetik, puntu “beroak” direnak dibertsifikatu, hurbileko beste 

interes-puntuak ere ezagutaraziz. 

 Bermeon martxan jarritakoak:  

 

4. BERMEOKO ALDE ZAHARRA ERABERRITZEKO PLANA: Alde Zaharreko lokalen 

arazoak, merkaturatzeko baldintzak, beharrizanak eta bestelakoak ezagutu, horiek 

merkaturatzeko helburuarekin.  

5. BERMEOKO OSTALARITZA ETA KOMERTZIOA BERPIZTU: Bezeroaren 

ikuspuntutik enpresa horiek dituzten ahulgune eta indarren azterketa, aholkularitza 

pertsonalizatua, jarraipena… Esate baterako, Gaztelugatxe gozotegiak proiektu 

horretan parte hartu du, eta, egindako lanaren ondorioz, produktu berri bat garatu 

du: „San  Juanen oinatzak‟. Ildo berean, 17 tabernek „Game of Pintxos‟ ekimena 

martxan jarri zuten.  
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 Enplegua sustatze aldera, ezinbestekoa da pertsonen enpleagarritasuna hobetzea 

eta horretarako hainbat ekimen landu dira: 

 Soldadura, zubi-garabi, plataforma jasotzaile eta eskorga  gaitasun profesional agiria 

lortzeko ikastaroa(14 parte-hartzaile); emakumeei zuzendutako IKT konpetentziak 

administrazioan ikastaroa (13 parte-hartzaile); eta Merkantzia eta bidaiarien garraioa 

errepidean: Gaitasun profesional agiri etengabea (12 parte-hartzaile). 

 Txertatu proiektua: Bere helburua da 16 eta 30 urte bitarteko gazte ez kualifikatuen 

enpleagarritasuna hobetzea, norberaren ezagupena kontuan hartuz eta gaitasunen 

entrenamendua sustatuz (8 parte-hartzaile). 

 Hazilan programa: Bere helburua da 25-35 urte arteko goi mailako ikasketak dituzten 

Gazte langabetuak, lan merkatuan murgiltzea da eta gure eskualdeko enpresen 

beharrizanetara egokitutako erantzunak ematea. 

 IT Txartelak lortzeko trebakuntza ikastaroa (15 parte-hartzailek IT txartelak lortu 

dituzte) eta Aisialdiko Begirale ikastaroa martxan (20 parte-hartzaile). 

 Gaztedi Busturialdea programaren barne honakoak landu dira:  

o Gaztedi Busturialdea formakuntza bekak (10 beka, 25 urtera arteko gazteei 

zuzenduta. Aurreko urteetako beken laneratzea %50a baino gehiagokoa izan 

da) 
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o Busturialdeko IV. Enpresa Ideien Lehiaketa: Epea azaroaren 10ean itxi da. 

Sari banaketa Bermeon izango da aurton, abenduaren 15ean, barikuan, 

Nestor Basterretxea aretoan. 

o “Lana bilatzea, Lana da” programa:      Zeinu Hizkuntza B2 mailako 

ikastaroa (15 ikasle ), Psikomotrizidade ikastaroa (15 plaza) eta „Lan bilaketa 

prozesurako pilula formatiboak‟ tailer laburrak lan bilaketa 

prozesuan murgiltzear dauden gazteei zuzenduta.. 

 Bestalde, enpresa sarea bultzatzea beste erronka garrantzitsu bat da, eta hori lortzeko: 

 Bertoko produktuen azoka bereziak antolatu dira Bermeoko Udal azokan. 

 Bermeoko Arrain Azoka. Urtero lan handia egiten da berrikuntzak asmatzen eta 

azokaren erakargarritasuna indartzen; izan ere, gure kontserba enpresen eta gure 

herriaren erakusleiho aparta da. 

 

 

 

 Herriko merkatarien elkartearekin elkarlana. Enpresen formazioa. 20 enpresa parte-

hartzaile (Ikastaroak: „Zure negozioaren promozio aktiboa Interneten ikastaroa‟, 

„Zure Web orria sortu eta erakusleiho birtuala bezala erabiltzen ikasi ikastaroa‟, 

„Teknologien erabilera eraginkorra eta segurua ikastaroa‟) 

 “Bizkaia konpetitiba” proiektuaren barne, eskualdeko 11 enpresa ordezkagarri 

aukeratu dira ekonomia zirkularra aztertzeko. Beraz, Azaro fundazioarekin 

elkarlanean, enpresak bisitatu dira, beharrizanak identifikatu eta erronkak planteatu 

dira. Herriko 4 enpresen konpromisoa lortu dugu Udaletik, ekonomia zirkularrean 

lanean jarraitzeko. 

 Googaz ekimena. Gazteen proiektu berritzaileak sustatzeko eta bultzatzeko 

helburuarekin lagundu dugun proiektua da. 
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DESOREKA SOZIALEI AURRE EGITEN  

 

 

 Herrian dauden gizarte ongizateko beharrizanei erantzuteko, Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuetatik 719 kasu atendidu dira 2017ko urtarriletik ekainera. 154 kasu berriri 

harrera eman zaie. Kasu berrien profilari dagokionez, 3. adinekoak izan dira gehienak eta 

ondoren etorkinak.  

 410 eskari ezberdin (zerbitzuak, laguntzak, laguntza ekonomikoak) gauzatu dira 

Gizarte Ongizate Udal Patronatutik. 

 86 adin txikikoen familiekin era zuzenean esku hartu da.  

 Adin txiki eta euren familiekin lanean dagoen Gizarte Heziketarako Esku-hartze 

Taldearen (GHET) ekimenek 493 jasotzaile izan dute. Horietatik, 157, zerbitzu horren 

erabiltzaileak dira eta, 344, GHETek herriko ikastetxeetan garatutako taldekako 

programa komunitarioetan parte hartu dutenak. Taldekako programa komunitarioak 

ondokoak izan dira: 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  jazarpenaren 

inguruko guraso eskola garatu da Osakidetzako pediatria sailarekin batera. 

 GHET Zerbitzuak 46 bakarkako espediente kudeatu ditu.  

 Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuak (BGOUP) elkarbizitzaren aldeko 

apustuari eutsiz, kultur aniztasuna eta elkarbizitza sustatzeko mintegiak antolatu ditu 

eta 200 langile eta arduradunek parte hartu dute.  
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 Kontsumitzailearen Informaziorako Bulegoak 153 kontsulta izan ditu eta 40 erreklamazio 

kudeatu ditu 2017/01/01etik 2017/06/30era. 

 Gizarte Larrialdietarako diru laguntzak: 2017. urteko lehenengo sei hilabetean 175 gizarte 

larrialdietarako diru laguntza tramitatu dira, 171 onartuak eta 4 ez onartuak. 

 

 Zaharren egoitzaren aldeko apustua 

 

 

 

 

 Zaharren egoitzako (67) eta etxebizitza komunitarioen (9) okupazioa osoa 

(%100) izan da, eta etxez etxeko 80 kasu ingururi arreta eman diegu.  

 Bermeoko Udalaren Zaharren Egoitzak eta Bermeoko Udal Musika Eskolak 

elkarlanean egoitzako egoiliarrak musikarekin gozatu ahal izateko 

programarekin jarraitu dugu eta balorazioa guztiz positiboa izan da. 

 Hainbat programa burutu dira: „Guggenheim programa‟ (erakusketa landu eta 

bisita museora), „Irteera programa‟ (egoiliarrekin irteerak urtean zehar), 

„Belaunaldien arteko programa‟ (astero Sagrado Corazon ikastetxetik 8 ikasle 

etortzen dira egoiliarrekin denbora partekatzera eta euren bizitzaren gora beherei 

buruz hitz egiten dute). 

 

 Zahartze aktiboa 

 Urte osoan zehar, zahartze aktiboa bultzatu dugu „Gorputza martxan‟ eta „Burua 

martxan‟ programekin. Ia 100 pertsonek parte hartu dute. Parte hartzaile horien artean 

“Bide osasuntsuak” proiektua sustatu da. 

 Dementzia duten pertsona nagusientzat psikoestimulazio tailerra eskaini dugu 

(14 parte-hartzaile). 
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 Etxean menpekotasuna duten pertsonak zaintzen duten familiakoentzat 

prestakuntza ikastaroa eta laguntza psikologiko taldea eskaini dugu (14 parte-

hartzaile). 

 "Bermeo, pertsona nagusiekaz herri lagunkoia" proiektua martxan jarri dugu. 

Herriaren lagunkoitasun maila ezagutzeko diagnostiko bat egin da. Horretarako pertsona 

nagusiekin batzarrak egin eta inkestak zabaldu dira herri guztitik zehar. 

 

 Berdintasun politikak 

 Genero Indarkeria jasan duten 22 emakumeri arrera eman diegu 2017. urteko lehen 

sei hilabetean. 

 Berdintasun agentea kontratatu dugu Udalean. 

 Emakume elkarteekin elkarlana bultzatzen 

gabiltza. 

 Sail ezberdinetan genero ikuspegia txertatzea 

da gure helburua. 

 

 

 

 Gazteekin lanean 

 Adizioen eta mendekotasunen prebentzioa: hezkuntza eta aisialdi eremuan 

antolatutako programei buruzko informazinoa. 

o Aisialdi eremuan: Botiltzarra eta Testing programak burutu genituen irailaren 9an, 

Arrantzale egunean, egunez eta gauez. Une honetan, Lonja Laket! izeneko 

proiektua eta Susterra alkartearen programa ditugu martxan, herriko gazte 

lokaletan. 

o Hezkuntza eremuan: Alkoholaren eta bestelako droga mendekotasunen 

prebentzinoa lantzeko programa bi landuko dira 2017/2018 ikasturtean herriko 

ikastetxeetan. Alde batetik, adikzinoen eta mendekotasunen prebentzinorako 

tailerra Bermeoko ikastetxe guztietako DBH osoan (12-16 urte arteko 746 

gaztetxoren parte hartzearekin). Bestetik, „Arriskua Alkohola‟ programa OLHUIko 

1. eta 2. mailako ikasleei (50 inguru) eta Sagrado Corazón ikastetxeko eta 

Eleizalde ikastolako DBH4ko ikasleei (100 inguru) zuzenduta.  
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 Bermesex zerbitzua   

Bermesex, Bermeoko Sexologia Orientazino Zerbitzua: 2017/18 ikasturtean be sexu 

hezkuntzako tailerrak burutuko dira herriko hezkuntza zentro guztietan. Horrez gain, bariku 

arratsaldero, aurrez-aurreko eta online bidezko aholkularitza ematen da. Dohainezko 

zerbitzua da eta gazteei, gazteen gurasoei edota gazteekin lanean dihardutenei 

(hezitzaileak, irakasleak, begiraleak...) zuzenduta dago, batez be. 

 Gaztelekua 

Gaztelekua zerbitzuaren ordutegia ordu betez luzatu da aurton, barikuetan eta zapatuetan 

18:00etatik 22:00etara, eta begirale/hezitzaile bi daude lanean astebururo. 

 “Sare sozialen garrantzia eta arriskuak” izeneko 3 berbaldi 

Aurtengo ikasturtean, aurreko urteetan baino ikastaro bat gehiago eskaini dugu, Bermeoko 

Ignacio Arozena Institutuko DBH1eko ikasleei zuzenduta. Urriaren 24an eta 31n eta 

azaroaren 7an burutu ziran. 

 

 

HERRITARREN BIZI KALITATEA HOBETZEKO PROGRAMAK 

ETA ZERBITZUAK   

Umeentzako jolasgune estalia 

Aurrekontu parte-hartzaileen barne, umeentzako jolas gune estalia izan da herritarrek 

aukeratutako ideia. Orain proiektua lantzen gabiltza eta proiektu honek bete behar dituen 
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baldintzak lantzeko guraso eta umeen arteko tailer esperimentala egin da. Jolas gune estalia 

egiteko lanak 2018ko urtarrilean hastea aurreikusten dugu.   

 

 

Santamañe eta Txibitxiaga kaleko urbanizazioa hobetzeko proiektua landu dugu eta 

lanak urtea bukatu baino lehen hasiko dira. 

 

Almike-Trake kalearen peatonalizatzeko lanak hasi dira. 

 

Kurtzio-Zarragoitxi-Itxasbegi. “Area Degradada” izendapena eskatu ahal izateko, 

azterketa sozio-urbanistikoa egiten ari da. 

 

Garbitasuna eta lorezaintza: 

 Kale Garbitasun plangintzaren jarraipen zorrotza egiten dugu eta garbiketa bereziak 

(zoru-tratamenduak) egin ditugu haurreskolan eta eskola publikoetan.  

 Udaltzaingoak zaintza bereziak egiten ditu sastarrak dagozkien edukiontzietan daudela 

ikuskatzeko eta txakurren kakak saihesteko.  

 Sasitza kentzeko lanak eta garbiketak hainbat puntuetan. Hilerriko gunea, Iparragirre 

(zolarra), Bidebarrieta 15, Ikastolatik (Arene auzotik-okindegiraino), Biltegi ingurua, 

Santamañe atzekaldeko zuhaitzak, Askatasun Bidea 13 atzekaldea, Baztarre, Futbol 

zelaia (aurrekaldea eta atzekaldea), Landabaso B (Dia ondoko erreka gunea), 

Landabaso A (Garbigune, Salica, Talleres Larrauri), San Martin (gurutzea), Txibitxiaga 

(behatokia), Zubiaur tar kepa (txabolaraino, Okarantza), Jose Done ingurua, Artike-

Frantxuene. 

 Lorontziak prestatu eta txukundu herrian zehar. 
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Obrak eta esku-hartzeak kaleetan eta eraikinetan. 

 Arriboleta kalarako sarreraren konponketa 

 Asfaltatze lanak: Zeharbidea, Aritzatxu bidea, kiroldegiko bidea, hainbat zebrabide 

altxatu irisgarritasuna hobetzeko edo bermatzeko, eta herriko zuloen konponketa. 

 Margo lanak (seinalizazino horizontala): Zeharbidea, Aritzatxu bidea, Arresi eta 

Anbulatorio gunea, Antzokia, Matxitxako bidea, Kiroldegia, Landabaso (Dia gunea), 

Bizkaiko Jaurerria, Atalde, Zubiaur tar Kepa, Lamera Txiki, Taraska, Demiku, Kurtzio, 

Arresi-Dolariaga, Arresi, Artike 1, Almike, Adubidxe, Mañu auzoa. 

 

 Jolasguneen konponketa. 

Lamerako jolasgunean txiki zein gaztetxoen 

jolasguneetako behegainak aldatu ditugu. 

 

 Margo lanak/txukuntze lanak: 

Ander deuna 16ko patioa, Artike bidea 23ko 

baranda, Artike bidean eta Atalden bankuak 

margotu, Bizkai Buru (hesiak eta bankuak 

margotu), Dibios (bankuak eta 

paperontziak), San Juan portaleko bankuak 

eta bolak, Intxausti (paperontziak), Itxas 

begi (horma, bankuak eta paperontziak), 

Matxitxako bidean, Ongintzan eta Txibitxagan (barandak), Pergola (autokarabana 

gunea), Santamañe (tren geltokiko hesia), Talan (Talaranzko bideko farolak eta talako 

bankuak), Zarragoitxi (baranda eta bankuak), Zubiaur tar Kepa (elbarrituen aparkalekua). 

Horrez gain, pintadak kendu dira: Askatasun bidea 2, Aurrekoetxea 14-16, Baztarre-

Frantxun, Bizkai Buru 4-6, Etxebarria tar Kresentzi, Intxausti, Nekazari eta Zubiaur tar 

Kepa 38 

 Atalde kaleko plazatxoan hiri altzariak jarri (Jolasak eta lorontziak).
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 Birziklatzeko paperontziak ipini ditugu 

Lameran. 

 Herriko alkorkeen egokitzea irisgarritasuna 

eta itxura hobetzeko. 

 Alde Zaharreko sarbide sistemaren 

instalazioa berriztea (kamara berriak imini). 

 Artza frontoiko ate berriak jarri dira. 

 Azokako sabaiaren margotzea eta argiteria 

egokitzea. 

 Jose Done eraikinetako komunen berriztapenean parte hartu (Hizkuntz Eskolarekin 

batera). Sarrera egokitu. 

 Haurreskolako barneko margolanak (saibairak, hormak…). 

 Aritzatxuko kantina babestu neguan kalteak ez pairatzeko. 

 

Garraio publikoak eta azpiegiturak  

 Bermibus zerbitzuaren LUZAPENA. Hobekuntzak zerbitzuan: WIFIa barruan, gurpilen 

presioa monitorizatzeko balbula adierazleak, ozono bidezko garbiketa gehigarria, eta 

garbitzeko desinfektagarri berriak. Halaber, geraleku berriak jarri dira (Adubidxe, Dibio 

eta Zubiaur tar Kepa kaleetan). 

 Bizkaibus zerbitzuari buruzko hainbat eskaera bideratu ditugu (maiztasunak, 

Lanbabasoko geralekutik zerbitzu guztiak pasatzea, Gaztelugatxe...). 

 Bizkaibus-ek markesina bat jartzea lortu dugu Landabason eta espaloia handitu dugu 

instalazioa egin ahal izateko. 

 Azokatxoko postuen esleipena eta kokapen berria Goiko Plazan. 

 Aritzatxuko dikearen konponketa eskatu diogu Ministeritzari. 

 Erriberako kantina ustiatzeko lizitazioa. 
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 Zerbitzuetako ibilgailu eta erratza makinen hornidura (Renting) 

 

 

 

Ingurumena 

 

 Asiako liztor erreginak harrapatzeko kanpaina berezi bat jarri dugu martxan martxotik 

maiatzera. Neurri gehigarriak hartu ditugu asiar liztor kolonia edo habia berrien kopurua 

murrizteko (45 tranpa homologatu) eta emaitzak oso onak izan dira; izan ere, 101 liztor 

erregina eta 270 liztor langile jaio berriak harrapatu dira. Hitzaldia ere eskaini dugu gai 

horren inguruan. 

 

 Bermeoko Udalak pila erabiliak batzeko zerbitzua zabaldu du; horretarako, eraikin 

publikoetan eta herriko eskola zentroetan kartoizko edukiontziak jarri ditugu. Horrez gain, 

Bermeoko Arrain Azokaren barne, hirugarren urtez kanpaina berezi bat abiarazi dugu, 

azoka inguruko tabernetako beirazko botilak aparteko zerbitzu baten bitartez biltzeko. 

44 tabernek parte hartu dute. 

 

 Edukiontzi horien bilketa zerbitzua hobetzeko Bizkaiko Foru Aldundiarekin egon 

gara; izan ere, Garbiker enpresa foralak kudeatzen du zerbitzu hori. Jarraipena egingo 

diogu hartu diren konpromisoei. 
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 Eskola Agenda 21 ekimenaren barruan, Eskola Foroa eta Udal Foroa egin dira eta gai 

nagusia hondakinen kudeaketa eta birziklapena izan da. Horrez gain, paper-zapi bustirik 

(toallitak) komunetik ez botatzeko hiru ikastetxeek martxan jarritako kanpainaren berri 

eman zen. 

 

 

 

 Bermeoko Udalak eta Lurgaia Fundazioak antolatuta, Bermeoko Artike errekaren 

iturburua berreskuratzeko auzolana egin zen uztailean. Helburu nagusia: erreka 

ekosistemaren garrantziaz jabetzea eta crocosmia landarea kentzea, espezie exotiko 

inbaditzaile arriskutsuenetarikoa, hain zuzen ere.  

 Gaztelugatxen fauna exotiko inbaditzailea kontrolatzeko hainbat auzolan antolatu 

ditugu Udaletik. Hitzaldia ere eskaini dugu gai horren inguruan.  

 Gaztelugatxeko Biotopoan dagoen Matxitxako eta Akatz uharte bitarteko kala, 

Ermupe izenekoa, hondakinez garbitu dugu.   

Kirola  

 Bermeon jarduera fisikoa sustatzeko plan bat egin du Bermeoko Udalak, Eusko 

Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin elkarlanean; jarduera fisikoa areagotuz, biztanleria 

aktiboagoa lortzen delako eta horrek osasunean eragin positiboa duelako.  

Plan hori egiteko, lehenengo, egoeraren diagnostikoa egin dugu; eta, ondoren, jarduera 

plana zehaztu. Horren barne, 30 ekimen zehaztu ditugu, horietariko batzuk jadanik egin 

dira, besteak lantzen ari gara, eta gainerakoak hurrengo urteetan egingo dira. Horren barne 

honako hauek egin dira: 
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 Bermeoko Nordic Walking gunea sortu dugu. Zailtasun ezberdina duten Nordic 

Walking lau ibilbide eskaintzen ditu, herritarrek eta bisitariek kirol horrekin gozatzeko 

aukera eskaintzen dutenak, osasuna hobetuz eta gure herriko paisaiekin disfrutatuz.

 

 Ibilbide osasuntsuen sarea antolatu dugu. Hiru ibilbide osasuntsu diseinatu dira 

Bermeon: Lamera, Itsas-Gane eta Landabaso. Hirurak  seinaleztatuta daude, eta 

zailtasunaren maila ere adierazten da (oso erraza, erraza edo zaila). Planoak ere 

argitaratu dira. 

 Udal Kirol Patronatuko abonatu eta erabiltzaile kopurua: Urrian 5.628 abonatu eta kirol 

egitarauan 1.000 pertsonatik gora parte hartzen duten hilero.  

 Bermeoko Araneko kiroldegiko ekintzetan parte hartzen dutenen batezbesteko 

gogobetetze maila 8,25ekoa da. Erabiltzaileen artean egindako bi inkesten arabera, 

lurreko ekintzen parte-hartzaileen batezbesteko gogobetetze maila 8,82 puntutakoa da, 

eta uretako ekintzen parte hartzen dutenena 7,68koa.  
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 Bermeoko Udal Kirol Patronatuko kirol eskaintzak aurten ere 

berrikuntzak   aurkeztu ditu: Mindfulness tailerra eta funky ikastaroa eta nagusien 

gimnasia talde berri bat gehiago eratu dira. Udan ere Bermeoko paisaiarekin 

gozatzeko jarduera anitzak eskaini ditugu: patinajea, SUP (Stand up paddle), Nordic 

walking… 

 Araneko kiroldegian hobekuntzak:  legionellaren  aurkako eta intsektuen, arratoien eta 

mikrobioen aurkako tratamenduak, zirkuitu guztiak garbitu eta igerilekuan egoera 

okerrean zeunden baldosak eta saretoak aldatu; igerileku ertaineko ertz guztia 

konpondu, argiak aldatu, fluoreszenten ordez LEDak jarriz, teilatuaren egitura metalikoa 

garbitu, margoketa lanak, garbiketa lanak…   

 Herriko kirol elkarteei kirol ekintzak antolatzeko laguntza: XXXV. Bermeoko Uria 

Ikurrina estropada, VI. Bizikleta Eguna, Bermeoko Eskolarteko 

XIII. Atletismo Olinpiada, Bermeoko VII. Ziklokros eguna, Sprint triatloia, Urteko azken 

bainua, Eskubaloiko Gabonetako torneoa, Eskupilotako Gabonetako txapelketa… 

BERMEOREN ERALDAKETA 

ALDE ZAHARRA 

Alde Zaharra biziberritzea lehentasuna da Udalarentzat eta horretan lanean gabiltza buru 

belarri. Hori lortzeko hainbat izan dira martxan jarri eta jarriko ditugun ekimenak, horietariko 

asko herritarren parte hartzearekin. Hona hemen Alde Zaharra biziberritzeko hainbat ekimen:  

Alde Zaharrean etxea alokatzeko gazteei 

diru-laguntzak  

Bermeoko 18-35 urte bitarteko gazteei Alde 

Zaharrean etxebizitzen alokairua ordaintzen 

laguntzeko diru-laguntzak onartu genituen 

Bermeoko Udalean. Helburuak: alde batetik, 

gazteei emantzipazio bidean laguntzea, eta, 

bestetik, Alde Zaharrera gazteak erakartzea, 

etxe hutsak merkaturatuz, Alde Zaharra 

biziberritzeko helburuarekin. Orain arte 20 

eskari inguru aurkeztu dira eta epea irekita 

dago eskariak aurkezteko.  
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Hurtado de Mendoza kaleko orubea (Bekoportala) 

Herritarrekin batera Hurtado de Mendozako orubea eta lokal hutsa berreskuratzeko 

prozesua landu dugu Udalean. Orubearen jabetza eskuratzeko lanak egin ditugu eta orubea 

eta lokala egokitzeko proiektua prestatu da.  

Alde Zaharreko Plan Berezia 

Alde Zaharra indartzeko helburuarekin, besteak beste, Plan Berezia berrikusten ari gara 

Udalean. Gainera, Alde zaharreko azterketa soziourbanistikoa egingo dugu. 

Alde Zaharrari bizia emateko ekitaldiak  

Alde Zaharreko ostalariek eta lore dendariek antolatuta, lore azoka eta paella erraldoia 

egin ziren Goiko plazan. Ildo berean,  Berton eta Benito Barrueta elkartearekin batera, Alde 

Zaharreko lokaletan margo erakusketa eta Eskolako LH ikasleekin margo lehiaketa 

egin ziren. Horrez gain, fatxadetan lora lehiaketa eta, gazteei zuzenduta, Alde Zaharreko 

argazki lehiaketa antolatu ditugu.  

Alde zaharreko lokal eta orube hutsak aztertzen 

EHUko Arkitektura Eskolarekin hitzarmena sinatu 

genuen, Alde Zaharreko orubeetan proiektuak 

irudikatzeko. Nestor Basterretxe aretoan lan onenen 

erakusketa egin zen. Horrez gain, enplegu planaren 

bitartez, aparejadore batek Alde Zaharrean hutsik 

dauden hainbat lokal aztertu ditu. 

Udaletxearen birgaitzea 

2013. urteko Alde Zaharreko sutearen ondorioz kaltetutako Bermeoko Udaletxeko eraikina 

birgaitzeko lanen bigarren faseko obrak urrian hasi ditu Udalak. Horretan, eraikinaren egitura 

birgaituko da eta estalkia itxiko da. Horrela, eraikina ondo itxita eta babestuta geldituko da. 

Horrez gain, eraikinaren solairuak eraikiko dira eta teilatu berria egingo da. Bigarren faseko 

lanen kostua 395.803,69 eurokoa da. Udaletxea berreraikitzeko lanen kostu osoa 1,2 milioi 

euro ingurukoa da. 1. faserako Bizkaiko Foru Aldundiak 59.000 euro onartu zituen eta 2. fase 

honetan 150.000 euro jarri ditu. 
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Udaletxeko eraikina konponduta eta martxan izatea beharrezkoa da bermeotarrontzat, bere 

balore patrimonialagatik eta Alde Zaharra biziberritzeko funtsezkoa delako, bere bihotzean 

dagoelako. Herritar guztiontzat norbere herriko Udaletxea erreferentziazko tokia da. 

 

TONPOIA, ZARRAGOITXI ETA ETORKIZUNEKO BERMEO 

 Tonpoi inguru guztia antolatzeko Tonpoiko Paisaia Ekintza Plana egiten hasi da Udala.  

 

 Etorkizunean zelako Bermeo nahi dugun planifikatzen (oinezko kaleak, bide gorriak…) 

ari gara Udalean. 

 Zarragoitxiko gaztelua. Zarragoitxiko Gazteluaren kronologia zehazteko txostena egin 

dugu eta Kultur Intereseko Ondasun izendatzeko eskaria egin dugu Eusko Jaurlaritzan. 

 Bermeoko Udalarentzat ezinbestekoa da saihesbideak Bermeon sarbidea izatea eta 

hori lortzeko lanean gabiltza. Horrela, lur-zatiak jasotzeko kudeaketa egin dugu eta 

datorren  urtean saihesbideak Bermeora sarrera izateko obrak hastea aurreikusten dugu.  

ORTUBE  

„Ortuberen Lagunak‟ taldeak lanean jarraitzen du Ortube itsasontzia berreskuratzeko; Itsas 

ondarearen aldeko jarrera argia du Udalak eta boluntarioen taldea babesten jarraituko dugu. 

KULTURA ETA EUSKARA  

KULTURA  

 

 Musika jaialdiak eta bestelako kultur ekimenak antolatu ditugu: Jazzber, Bermeoko 

Nazioarteko Musika astea, Bermistorian… 
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 Herriko jaiak: Aratusteak, San Juanak, 

Ikasturte amaierako jaia, Madalenak 

(zozketa herritarrak itsasontzian 

joateko, San Rokeak, Bermeoko Andra 

Mari eta Santa Eufemia jaiak, 

Bermistorian… 

 

 

 

 Bermeoko Udalak herriko talde ezberdinak antolatzen dituzten ekimenetan lagundu 

du: Gorefest, „Erromeridxe‟,  Galarrenaren 105. Urteurrena, Halloween Metal Fest, 

Mareak jaialdia, Alkartasuna dantza taldearen ekitaldiak (Korrontzi musika talde Oinkari 

dantza taldeko dantzariekin batera eskainitako ikuskizun izugarria, Folklore jaialdia…), 

Erroxape elkarteak antolatutakoak (Narrazio laburren lehiaketa…), Barrueta Arte 

Elkartearen Azalien asteburu kulturala, tailerrak eta bidaiak… 

 Tailerrak antolatu ditugu: Huertik, Mexikar sukaldaritza tailerra, zeramika…  

 Bermeoko Lameran  „Athletic herriz herri‟ ekimena. 

 Antzerkiak antolatu ditugu ume zein nagusientzat: „Kaput‟, „Frida‟, „Hansel eta Gretel‟, 

„Marikixkur eta hiru hartzak‟, „Hey bro. Hipster show‟… 

 Irakurzaletasuna bultzatzeko liburutegian ipuin kontalari saioak, irakurleen txokoa, 

Kontaleku, Liburu Azoka… 

 

 José Antonio Egia musikariaren jaiotzaren 100. Urteurrena gogoratzeko hainbat 

ekimen: kontzertu berezia, J.A. Egiaren musika partiturak Erebisletik Bermeoko 

Udalaren artxibora ekarri dira, eta udal musika eskolan musikariaren obrak 

ezagutarazten eta landu dira… XVI. Txistu Alardearen errepertorioa ere José Antonio 

Egiaren lanekin osatu zen. 

 „Gu ere Bertsotan programa‟ bosgarren urtez landuko dugu ikasturte honetan herriko 

ikastetxe guztietan. Bizkaiko Bertsozale Elkartearen eskutik, LHko 6. mailako 180 ikasle 

inguruk landuko dute bertsolaritza ikasgeletan 2017/18 ikasturtean.  
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 Filmazpit euskerazko azpitituludun zinema zabaltzeko programaren barne, hainbat 

pelikula proiektatu dira, Zinegoak Hedapena zikloa... 

 

EUSKERA  

 

 Euskera Aholku Batzordeak lanean jarraitu du bitarte honetan 3 bileratan, martxoan, 

apirilean eta azaroan. Batzordean, arlo ugaritako eragileak eta udala elkarlanean ari gara 

euskararen normalizazioan. 

 Diru-laguntzak, merkataritzako errotuluak euskaraz jartzeko: Otsailetik urrira bitarte, 

10 establezimendutako errotuluak lagundu ditugu. Euskara ikasteko eta gidabaimena 

euskaraz prestatu eta azterketa euskaraz egiteko laguntzak urtea amaitu baino lehen 

banatuko dira.  

 „Geuk eus‟ euskaraz bizitzeko 1.000 arrazoi kanpaina landu dugu bigarren urtez. 

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…). 

1.200 argazkitik gora eta 400 bideo inguru egin ditugu eta sare sozialen bidez zabalpena 

zabala izan dute. 

 „Miñen puntiegaz‟ kanta Andramari jaietan aurkeztu zen, arrakasta itzela izan du, bai 

herrian, bai kanpoan, baita sare sozialetan ere. 10.500 ikustaldi Youtuben eta Euskal 

Karaokean, 3.500 ikustaldi inguru. 
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 Euskal musikaren zerrenda publikoa sortu eta zabaldu genuen tabernetan Arrain 

Azokan eta Andra Mari jaietan. 

 „Geurien be bai‟ egitasmo zabala lantzen 

jarraitu dugu, nagusiki, arlo hauetan: 

 Salica enpresan iaz landutako saioen 

jarraipena egin dugu eta „euskararen pilulak‟ 

bidali zaizkie langileei. 

 Euskarak kirolean presentzia handiagoa izan 

dezan, Eskubaloi taldeagaz hainbat lan bideratu 

ditugu. 

 Kalinpanek hainbat ekitalditan parte hartu du. 

 

 Kirola eta aisialdia euskaraz. Ume eta gazteentzako kirol, kultur eta aisialdirako 

eskaintza euskaraz izateko helburuarekin, 18 kultur eta kirol elkarteren eta ikastetxeen 

aldetik jasotako datuen ondorioak landu ditugu Euskera Aholku Batzordean eta arlo 

horietako eragileekin.  

 UEMArekin batera egindako lanak 

 Abizenak euskal grafiaz idazteko “Izena duenak izana du” kanpaina. 

 "Bermeo eta Ondarroa, hizkuntzaren garapenean eragiten duten faktoreak" ikerketa.  

 Salto, 15-18 urte bitarteko UEMAko herrietako gazteentzat asteburu pasa Orion. 

Bermeotik 5 gaztek parte hartu dute. 

 Guraso eta seme-alabentzako saioa, gurasolagun, hizkuntza ohituretan eragiteko. 

 Bermeoko ikastetxeekin batera, hainbat programa eta ekintza bideratu ditugu: ikasle 

etorkinentzako eskola lagungarriak, euskarazko produktuen katalogoa, eskola agenda…  

 Berbalagun egitasmoa, berba-taldeak eta hainbat ekintza osagarri: tailerrak, berbaldiak, 

diaporamak… Irailetik ekainera bitarte lantzen da. Udan talde bat mantendu da. 

 Gurasoentzako eta etorkinentzako euskara eskolak. Urritik eta ekainera bitarte, 

euskara ikastaroa egiten dute gurasoek eta etorkin helduek. Gurasoen eta seme-alaben 

arteko harremanetan euskara erabili dadin erraztasunak eman gura ditugu eta Bermeora 

kanpotik etorri direnentzat euskararen atea zabaltzen lagundu gura dugu. 

 Ipuin lapikoa. Belaunaldien arteko ahozko transmisioa indartzeko, 2016/2017. 

Ikasturtean Herri Ikastetxean eta Ikastolan saioak egin dira. 

 Irakurleen txokoa. Liburutegiagaz batera antolatzen da euskaraz idatzitako literatura 

zaleen txokoa. 2016/2017 ikasturtean dinamizatzaile lanak Alaine Agirre idazle 

bermeotarrak egin ditu eta, 2017ko urritik aurrera, berriz, Arrate Egaña idazleak. 
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 Korrikan parte hartu zuen Udalak eta herritarrak zoriondu zituen izandako parte hartze 

handiagatik. 

 Hizkuntza-erabileraren kale-neurketaren emaitzak aurkeztu genituen martxoan. 

 Errenta aitorpena euskaraz kanpaina, udalerriko 5 banketxetako eta 2 

aholkularitzetako arduradunekin elkarlanean. 

 Hizkuntza kooperazioan lan egiten duen Garabide elkarteari emandako diru laguntzari 

esker, Andeetako jatorrizko Nasa eta Kitxua hizkuntzei buruzko „arNASA txiKITXUAK‟ 

dokumentala grabatu eta estreinaldia Bermeon egin zen maiatzean. 

 Euskal komunikabideak sustatzeko eta herritarren artean euskaraz irakurtzeko ohitura 

zabaltzeko helburuagaz, Bermeoko Udalak Hitza egunkariarekin hitzarmena sinatu 

zuen maiatzean, Hitzako 110 harpidetza banatzeko Bermeoko leku publikoetan. 

 Bizentaren lumak, 3 gazte taldek parte hartu zuten genero-berdintasunari buruz berba 

egin eta gogoeta egiteko jolasean, Talan, uztailean. 

 Udal langileak euskararen eragile. Euskararen erabileraren inguruko hausnarketa egin 

eta jokaera aktiboak sustatzeko, udaberrian eta udazkenean egindako saioetan 50 udal 

langile inguruk parte hartu dute. 

 

KUDEAKETA GARDEN ETA ERAGINKORRA  

 Gardentasun ataria jarri dugu web gunean. 

 Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatu dugu (tramite guztiak izapidetzeko moduan 

jarri dira, kexen tramitazio elektronikoa prest 3 sailetan…). Horrela, asko igo da tramiteak 

on-line egiten duen herritarren kopurua.  
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 Zerbitzu karta argitaratu 

dugu. Horrez gain, herritarrengan 

eragina duten zerbitzu guztietan 

herritarrekiko konpromisoak ezarri 

ditugu horien kudeaketa adierazle 

batzuen arabera neurtzeko eta, 4 

hilero, web gunean konpromisoen 

betepen maila argitaratzen dugu.  

 Bermeoko Udalaren sail 

ezberdinen arteko talde lana 

bultzatu dugu (Alde Zaharra biziberritzeko, ibilbide osasuntsuak egiterakoan, turismo 

sustapena, gune publikoetarako ekintzak…). Talde tekniko-politikoa indartu dugu. 

Gaitasun pertsonala eta pertsona arteko harremanei atentzio berezia jarri zaio, 

emozioen kudeaketaren garrantzia indartuz.  

 Udal langileei zuzenduta, Prestakuntza plana abiarazi dugu. Horren barne, azken 

hilabeteetan 32 ekintza gauzatu dira eta horietan 115 langilek parte hartu dute.  

 Udal irudi bateratua landu dugu eta estilo liburua gauzatu. 

 Gizarte teknologien esperientzia jorratu dugu udal teknikari, zinegotzi eta herritarrekin 

(design thinking, U teoria…) 

 Komunikazio-lana. Bermeoko Udalaren lana hainbat bide erabiliz komunikatzen da, 

hala nola, prentsaurrekoak, prentsa-oharrak, elkarrizketak komunikabideetan, web gunea 

eta sare sozialak (facebook, eta twitter). Jarraitzaile kopurua eten barik handituz doa sare 

sozialetan. Web gunearen www.bermeo.eus  albisteak atalean egunero albisteak 

argitaratzen dira eta horiek sare sozialen bidez ere jakinarazten dira. Gero eta informazio 

gehiago eta ulergarriagoa egitea dugu helburu. 

 Web gunea.15.000-20.000 erabiltzaileren artean hilero. Bermeoko udalaren Facebook-

ek 2.349 jarraitzaile eta 2.329k atsegin dute eta Twitterrek (@BermeokoUdala) 218 

jarraitzaile.  

 010 zerbitzua. Jasotako deien %50a dei bakarrean konpontzeko konpromisoa dugu eta 

bete dugu; izan ere, dei guztien %60tik gora dei bakarrean konpondu da.  

 Herritarren abisuak. 2017ko martxoaren 1etik azaroaren 27ra herritarrek 250 abisu 

eman dituzte (114 Abisuek App-aren bidez, 89 web gunetik, 47 idatziz edota ahoz). 

Horietatik, 223 konponduta daude, 6 konpontzeko bidean eta 7 aurreikusita (epe 

http://www.bermeo.eus/
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luzerako lanak baitira). 14 ez dira egokitzat jo (ez dira udal eskumenekoak…). Abisuak 

aplikazioaren erabiltzaileek oso ondo baloratzen dute zerbitzu hau. 

 Parte-hartze prozesuak. Sail guztien zeharkako helburua da gero eta proiektu gehiago 

herritarrekin batera lantzea. Kultura parte-hartzailea pausoz pauso zabaltzen gabiltza. 

 Aurrekontu partehartzaileak egiteko lehen pausua eman dugu. Aurrekontuetako 

200.000 euro zertan inbertitu erabakitzeko eta herritarren lehentasuna ezagutzeko 

aukera eman dugu. 103 proposamen aurkeztu dira. Horietatik Udaleko teknikariek 

bideragarriak ziren 46ak aukeratu zituzten, 19 taldetan sailkatuz. Ondoren, herritarrek 

19 proposamenen artean bozkatzeko aukera izan zuten, eta puntu gehien lortu zuen 

proiektua umeentzako jolas gune estalia izan zen. Guraso eta umeen arteko tailerra 

egin dugu proiektuak bete behar dituen baldintzak zehazteko.  

 

 

 

Eskerrik asko! 


