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1. AURREKARIAK 

2016an Bermeoko udala eta Beruala S.A Eusko Jaurlaritzako ITSASPEN 

programan aurkezten dira ―Bermeoko Alde Zaharreko inguru degradatuen 

berreskurapen programa‖ izenekoarekin. Azken honen barnean dago 

Hurtado de Mendoza kaleko orube eta lokalaren egokitze egitasmoa. 

Proiektuaren helburu nagusia egun hutsik dagoen espazioak izan behar 

lukeen erabilera finkatzea da, beti ere herritarren partaidetza ahalbidetuko 

duen prozesu baten bidez.  

Azken horren harira, Bermeoko udala eta Beruala S.A Urdaibaiko garapen 

jasangarria sustatzen duen Arkibai elkartearekin harremanetan jartzen dira 

2016ko Azaroan.  

Aipatzekoa da, udalak euskararekiko duen ardura dela eta, orubearen 

egokitzapen proiektuan Geuk Eus kanpainaren eskutik mosaiko bat 

aurreikusten dela orubearen mendebaldeko mehelin horman. 

Gauzak horrela, txosten honen funtsa, egun hutsik dauden lokal eta 

orubearen erabilera erabakitzeko udalari lagungarria izango zaion 

partehartze prozesua eta beronen ondorioak azaltzean datza.  

1.1. HELBURU NAGUSIA 

Partehartze prozesuaren xedea Bermeoko Alde Zaharraren 

berreskurapenarekin bat datorren eta herriko agente ezberdinen behar 

izanetara egokitzen den erabilera finkatzea da.  

Helburu hori bermatzeko asmotan, Arkibai elkarteko kideek udalaren eta 

Beruala, S.A.ren laguntzaz hainbat eginkizun burutu ditu.  

1.2. BERMEOKO ALDE ZAHARRA 

Hurtado de Mendozako orubea  Bermeoko Alde Zaharrean dago, hain 

zuzen ere, Lamerako plazatik oso gertu. Hala, bere berezitasun eta 

ezaugarri propioak izatea dakar. Horien artean nabarmentzekoak dira  

ondorengo biak: batetik, bizitasun eta mugimendu handiko eremua dela 

aipaturiko plazaren ondorioz; eta, bestetik, bermeotarren nortasun zein 

historiaren parte den Alde Zaharraren muga dela, hots, puntu singularra.  

Dossier honetan azaltzen denaren ildoan, Bermeoko Alde Zaharra herriaren 

bilakaera historikoaren erakusle da. Horren adibide da herriak belaunaldiz 

belaunaldi zaindu eta egokitu duen ondare arkitektoniko multzoa altxor 

kultural modura ulertu izana. Hala eta guztiz ere, azken horrek ez du Alde 

Zaharraren integrazio sozioekonomikoa bermatu herriko ohitura, hedatze 

eta behar izanen aurrean. Hare gehiago, gune historikoa bere roll-a galtzen 

ari da herrian eta, honekin batera, mantenu arazoak azaleratzen hasiak dira 

kaleko hormetan. 

 Guzti horri konponbidea bilatzeko asmoz, berreskurapen egitasmo nagusi 

bat jarri da martxan eta horren barne dagoen pauso bat da Hurtado 

Mendoza orubeko egokitze prozesu hau. 
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1.2.1. ALDE ZAHARRAREN IRAKURKETA 

Hurrengo irudietan Alde Zaharreko ito nagusiak bereizten dira. Horietako 

gehienak goiko plazaren inguruan eta ekialdean daude. Hona hemen 

garrantzitsuenak: udal erabilerak goiko plazaren inguruan daude; kultur 

guneak sakabanatuago aurkitzen dira –Kultur etxea, Ertzila dorrea, 

arrantzaleen museoa, liburutegia, Kabidxe eta San Juan Portala—; 

Hezkuntza zentroak, berriz, ipar-ekialdean bildurik daude  —Jose Antonio 

Egia musika eskola eta Vicealmirante Fontan Lobe bigarren hezkuntzako 

institutua—; Kirol guneetan, bakarra eta hegoaldean dagoen Artza Frontoia; 

eraikin erlijiosoei erreparatuz, erdialdean Maria Deuna parrokia   eta hego-

ekialdean Eupeme Deuna. Horiez gain, aipatzekoak dira ―beste batzuk‖ 

atalean sailkatu direnak: batetik, hego-mendebaldean Nestor Basterretxea 

aretoa —erakusketa eta hitzaldi eremua— beregain hartzen duen Severino 

de Achúcarro arkitektoak egindako eraikin eklektikoa —Bermeon Kasino 

izenez ezaguna—;eta, bestetik, hego-ekialdean beste zenbait ito-rekin 

batera, lehengo kofradia zaharra eta itsas gizarte institutua. Bukatzeko, 

aipatzekoa da Alde Zaharrean zenbait ostaturen presentzia.  

Izendatutako ito guztiak erreparatuz, orubearen kokapena  guztiz 

estrategikoa dela ondorioztatu da —inguru hurbilean biltzen dira ito 

nagusiak—. Gainera, beheko irudian nabari denez, Alde Zaharreko hego-

ekialdeko perimetroak giza fluxuen intentsitate handia du. Horren erakusle, 

Alde Zaharreko perimetrotik doan ibilbidearen baitan dauden Lamera 

parkea, portua eta tala zirkulazio eremu erabilienak izatea. Azken horien 

ezaugarriek —orubetik gertu eta eragin soziala—, Hurtado de Mendozako 

orubea igarobide soil izatetik espazio erabilgarri izatera pasa daitekela 

erakusten dute. 
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1.3. UDALETIK JASOTAKO INFORMAZIOA 

Partehartze prozesua jorratzen hasi baino lehen, udaletik jasotako 

informazioaren irakurketa burutu da.  

Lehen pauso horretan informazio mota desberdinekin aurkitu den arren 

elkartea, ondorengo hauek izan dira azpimarragarrienak: Hiri 

Antolamendurako Plan Nagusiko informazio kartografikoa nahiz urbanistikoa 

eta ondare kulturalen identifikazio mapa bat, besteak beste.  

Irakurketa kartografiko eta urbanistikoak ondorengo ondorioetara eraman 

dute taldea: batetik, Alde Zaharrak ezaugarri propioak dituela, bai morfologia 

eta traza urbanistikoen geometrian —non giza eskalaren presentziak eta 

kale nahiz eraikinen tipologien proportzioek bakarra egiten duten—, bai 

lurzoruaren sailkapenean —non izaera desberdinetako guneak era zatituago 

batean azaltzen diren—.  

 

Horrez gain, plan honetan  Alde Zaharraren kokapen estrategikoaren 

ezaugarri batzuk  nabaritzen dira, besteak beste, uholde arriskuaren aurreko 

babesa  
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2. METODOLOGIA ETA KRONOLOGIA 

Interes publikoa duen gune edo gai bat arrakastatsua izan daiten, prozesu 

partehartzailea beharrezko tresna bat da, ikuspegi ezberdinak alderatuz 

erabaki zuzenak hartzeko. Ezaugarri publikoa eta herritarren arteko 

harremana sustatzeko, proiektuan proiektu, baliabide eta kanal ezberdinak 

behar dira. Lehendabiziko pausua egoeraren irakurketa bat egitea da: 

 

 

 

 

 

2.1. DIAGNOSTIKO FASEA: 

AZAROKO 2.ASTETIK ABENDUKO 1.ASTE BITARTERA. Egungo 

herriaren informazio irakurketa egiten da, Bermeo orokortasunean ulertuz 

giza intentsitateen azterketa egin da ito nagusiak identifikatzeko. Ostean, 

Alde Zaharrera jo eta bertako ikerketa sakonago bat jorratu da; erabilera 

guztien azterketaren ondorioz, ito eta ondareak identifikatzen dira. 

Erabilerez gain, erabilera gabe dauden lokal hutsen irakurketa  ere egin da. 

Eskala xehatuago batean, orubearen ezaugarrien azterketa egin eta 

inguruko fluxuak aztertu dira. Informazioa eskuragarri izanik, proiektuaren 

abiapuntua martxan da eta helburuak finkatzen dira:  

 IREKI: Herrira proiektua zabaldu eta herriaren ahotsa entzun 

galdetegi eta bilerekin 

 ITXI: Herritik jasotako informazio bildu eta tailerra prestatu 

 IREKI: Tailerrean herritarrekin lanketa sakonago bat egin 

 ITXI: Tailerrean eta arinago eskuratutako galdetegi eta bileren 

informazio guztia batu eta azterketa sakon bat jorratu 

Hurtado de Mendozako orubeari erabilera bat finkatzeko eta ahalik eta jende 

gehienaren informazioa eskuratzeko partehartze mekanismo ezberdinak 

landu dira. Aipaturiko ―IREKI‖ atalen barne gauzatutako ekintza ezberdinak 

lirateke: 

2.2. MEKANISMOAK: 

2.2.1. PROIEKTUA HERRIRA ZABALDU 

Hau da, Hurtado de Mendozan dagoen orubeari eta bertako lokalari 

erabilera bat emateko partehartze prozesu bat egingo dela adierazi eta 

azaldu. Horretarako: 

 1.- Marka: BekoPortala izenarekin ―danon argidxegaz biztuku‖ ideia 

eta marka berria gauzatzen dira Hurtado de Mendozak identitate 

berri bat izan dezan. ABENDUKO 2.ASTEA  

 2.- Sare sozialak: Sare sozial, e-mail eta Whatsapp aplikazioen 

bidez proiektua zabaltzen  da. ABENDUKO 3.ASTEAN.  Aste 

honetan proiektua elkar banatzen hasten da, baina hortik aurrera 

egin diren deialdi eta taldearen pausoak ere elkarbanatu dira. 

 3.-Herrian bandoak:  
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o Aurkezpen egunarena ABENDUAK 26 

o Tailerraren egunarena URTARRILAK 17 

 4.-Eskuorriak: Aurkezpen egunean ABENDUAK 30 

 5.-Prentsaurrekoa: Bermeoko Kultur etxean du leku. Bertan, 

Arkibai taldekoek Santi Murua —Berualako zuzendaria—, Irune 

Ormaetxea —alkatea— eta udal gobernuko zinegotziei 

prentsaurrekoa eskaintzen zaie. Prentsaurreko horretan, Deia, Itsuki 

irratia, Hitza eta Radio Popular prentsa taldeetako ordezkariak 

daude. ABENDUAK 23 

 6.-Aurkezpen eguna: Bermeoko Lameran egiten da, jai giroko 

aurkezpena planteatzen da. Musika, ikuskizunak, merienda eta 

aurrerago modu xehatuago batean azalduko den argi instalazio bat 

jartzen da jendeak aurkezpenean modu atseginean parte hartu 

dezan. ABENDUAK 30 

 7.-Itsuki irratian solasaldia: herriko irratian partehartze 

prozesuaren ezaugarri nagusiak, jarraitutako prozesua eta 

orokorrean ikusi diren lehen emaitzak azaltzen dira.  

2.2.2. HERRITARREN AHOTSA ENTZUN_BIDE EZBERDINAK 

Oso garrantzitsua da herriko kolektibo ezberdinen ahotsa islatzea. Beraz, 

bost eragile edo talde sailkatzen dira. AUZOKOAK, ELKARTEAK, Alde 

Zaharreko MERKATARIAK, POLITIKARIAK eta NORBANAKOAK. Guzti 

horien informazioa eskuratzeko metodologia ezberdinak jarraitzen dira.  

 1.- BILERAK: Erakunde, elkarte alderdi politiko eta auzokideei: Alde 

Zaharrari eta Hurtado de Mendozari buruzko bilerak,  

o ABENDUAK 16: Kultur elkarteekin 

o ABENDUAK 23: Kirol, Giza eta Bestelako elkarteekin 

o ABENDUAK 27: Haitz Nagusije, Alde Zaharreko auzo 

elkartearekin eta Berton, Bermeoko txiki-erdi enpresen 

elkartearekin 

o URTARRILAK 13: Auzokideekin, politikariekin eta etorri ez 

diren elkarteekin 

o URTARRILAK 18: Euskara sailarekin_Hurtado de 

Mendozari buruz eta proiektuaren proposamenari buruz hitz 

egiten da. 

 2.- GALDETEGIAK: Merkatari eta norbanakoei: Bermeo eta Alde 

Zaharrari buruzko galdetegia. 

o ABENDUAK 26: Alde Zaharreko merkatariengana jotzen da 

goizean goiz eta komertzioz-komertzio zerbitza dezakeenei 

galdetegiak uzten zaizkie; utzitako inkestak iluntzean batuko 

dira. 

o URTARRILAK 7 - ABENDUAK 16: Urtarrilaren 7an 

norbanakoentzat galdetegiak banatzen hasten dira online 

eta offline bidez. Eskuz bete eta jasotzeko kiroldegian, 

liburutegian eta Kultur etxean uzten dira eskuorri 

informatzaileak, inkestak eta hauek gordetzeko kaxak. 

Online betetzeko galdetegiak sare sozial eta whatsapp 

aplikazio bitartez banatzen dira. Gainera URTARRILAREN 

10ean auzokideen etxebizitzetara doa Arkibaiko ordezkari 

bat eta pertsonalki edota kolarreko postontzian utziko 
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zaizkie auzokideei galdetegiak bete eta liburutegira eraman 

dezaten. 

 3.-TAILERRA: Aurrerago aipatutako kolektibo guztiei: Ariketa 

ezberdinak landuko dira azterketa sakonago bat eginik. Tailerreko 

prozesuak pisu handia hartzen du. Izan ere, ariketa mota 

ezberdinen prozesutik guztien iritziak kontuan izanda   hartu 

direlako erabakiak. Atalen lanketek iritzi sendoago bat izatea 

lagundu du.  

Ondorio modura, esan daiteke guztiengana hurbiltzeko metodo ezberdinak 

erabili direla. Partehartze prozesua ondo azaltzeko komunikazio eta 

aurkezpen deigarri bat egin da.  Bakarka zein taldeka iritzi ezberdinak batu 

daitezen, mekanismo ezberdinak gauzatzen dira: Inkestak, bilerak eta 

tailerra. Guzti horien helburua ondorengoa: ahalik eta perfil zein kolektibo 

ezberdinenei heltzeko eta lortuko den emaitza herriaren isla borobilago bat 

izatea. 

2.2.3. GARAPENA ETA AURKEZPENA 

Azken pausoan, bildutako informazio guztiarekin ondorioen garapen bat  eta 

txosten bat gauzatuko da erabilera bat eta orubearen ezaugarriak 

finkatzeko. Azken hau,  2017ko martxoaren 3an Bermeoko udalean 

aurkeztuko da; ondoren, herrian zehar zabalduko da.  

2.3. KRONOLOGIAREN LABURPEN TAULA 

Hurrengo orrian lan prozesua laburbiltzen duen kronologia eskema bat 

gauzatu da. Bertan burututako eginkizunak azaltzen dira.    
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3. AURRE IRAKURKETAK 

3.1. ORUBEAREN ETA LOKALAREN EZAUGARRIAK 

Proiektuaren aktuazio eremua Bermeoko Hurtado de Mendoza kaleko 8 eta 

10.partzeletan emango da katastroa kontsultatu ondoren —ez da informazio 

gehiago aurkitu—. Kontuan hartzekoak dira ere ondoko argibideak: batetik, 

udalak ondoz ondo dagoen partzela (12.ena) desjabetzeko prozesua 

martxan jarri duela; bestetik, lokala, hirigintza legeei jarraituz, bi lokalen 

batura modura ulertzen dela; eta, azkenik, lokalak Hurtado de Mendozako 

kalera ematen badu ere, Aristegi kaleko higiezinen (12 eta 14. atariak) -

2.solairuan daudela. 

Esan bezala, lokala ondoko lokal bien batura modura ulertzen da: 

lehenak,14.atariko lokalak, 64.60m2 ditu; bigarrena den 12.koak, ostera, 

40.22m2. 

 

 

3.1.1. ORUBEAREN EZAUGARRI NAGUSIAK 

       a. Irisgarritasuna   

Egun, sarrera puntu nagusi bakarra dago, hain zuzen ere, Hurtado de 

Mendoza kalera ematen duen 10.partzelan (orubea). Bestalde, kota 

aldaketa nabarmena dago: +7.45m punturik baxuenean eta +10.21 

garaienean. Irisgarritasunari dagokionez, oruberako sarrera kota +8.81koa 

da eta lokalaren sarrera, gutxi gorabehera, +9.50koa. 

Arkibai elkartetik, bi plataforma gauzatzeko aukera aurreikusten da kota 

aldaketa nabarmena dela eta. 

       b. Kanpo horma  

Orubearen (10.partzela) eta Hurtado de Mendozako kalearen artean lehen 

etxea zenaren kanpo horma bat dago. Honek ondoko etxean duen eragin 
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estrukturala eta herritarren segurtasunaren alde, ondoko irakurketak burutu 

dira: 

       c. EITaren arabera 

Buruturiko azken Eraikinaren Ikuskaritza Teknikoaren arabera, hurrengo 

irakurketak  ondorioztatzen dira: 

 Oihal hormaren ondare irakurketa 

Oihal horma Bermeoko Alde Zaharra mugatzen zuen Erdi Aroko harresiaren 

zati bat da. Hainbat erakunde ofizialen esanetan, oihal hormaren 

hondakinek ez dute ondare babesik eta honen eraispena aurreikus daiteke. 

 Kontsolidazio estrategiak 

Horma mugakidean poliuretano geruza baztertu. Izkinako zutabearen gezia 

ikuskatu. 

       d. Arkibai elkartearen ikuspuntutik 

Kanpo geruzak irakurketa argirik ahalbidetze ez duen arren, ez da 

eraikuntza elementu azpimarragarririk nabaritzen —ez egungo egoeran, 

ezta ITEko argazkietan—. 

Kanpo hormaren eginkizun estrukturala eta ondare baloreak kontuan 

hartuta, bere kontsolidazioa eta kontserbazioa beharrezkoak direla 

aurreikusten da. 

Hurtado de Mendozako kalera ematen duen kanpo estaldura kentzea 

gomendatzen da aurretiaz zuen egoerara bueltatzeko. Honela, herriaren 

nortasuna eta izaera indartuko lirateke. Bestalde, karezko morteroz 

―errejuntatzea‖ gomendatzen da. 

 

Atearen leihoburuari dagokionez, aipaturiko nortasuna berreskuratu eta 

irekigunea zabaldu nahi izanez gero, ikuskapen teknikoa gomendatzen da 

ezertan hasi baino lehen.  

       e. Beste irakurketa batzuk   

Batetik, 12.partzelako eta aldameneko lokalak urak hartuak daudela dirudi. 

Hori dela eta, ikuskapen teknikoa gomendatzen da arazoak ekiditeko. 
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Bestetik, orubeak inguruko higiezinekin duen harreman bisuala, akustikoa 

zein usaimenarena aurreikusten dira. Horiez gain, argi naturalaren sarrera 

mugatua da. Guzti hauek kontuan izatea gomendatzen da proiekzio fasean. 

Azkenik, galdeketa eta elkarrizketen ondorioz, orubeak herritarren artean 

fama txarra duela sumatu da, hots, konnotazio negatiboak.  

3.1.2. LOKALAREN EZAUGARRI NAGUSIAK 

Honako hauek dira lokalaren ezaugarri nagusiak: 

− Katastroan bi lokalen gehitura modura ulertzen da. Gauzak honela, guztira 

104.82m2ko azalerako karratua da (64.60+40.22). 

− Hormigoizko egitura. Hormigoizko euste horma iparraldeko aldean 

(Aristegi kalearekin muga eginez) 

− Instalazio harguneak lokalaren barnean bermatuak goiko solairuko 

instalazio eroanbidetik. 

− Barne irisgarritasuna bermatua, kota bakarrean baitago lokala. 

− Itxitura bakarra eta egun legearen (EKT)  baldintza termiko zein 

akustikoetara egokitzen ez dena. 

 

       a. Kontuan izan beharrekoak  

Kontuan izan beharreko gaiak hauek dira:  

− Egungo forjatuan dagoen zuloa. 

− Sarreran dagoen ainguratze metalikoa.  

− Aireztapen irteerak eta hezetasun eza bermatu. 
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3.2. BERMEOKO ALDE ZAHARREKO ONDARE ERAIKIAREN 

IRAKURKETA 

Hiribildua harresiz inguratuta zegoen. 1334an, Alfonso XI.ak, Gaztelugatxe 

setiatzen ari zenean, Bermeo harresi batez inguratzeko agindu zuen. Datu 

bitxi modura,  harresiaren eraikuntzarako, bost urtetan zehar, urtero 2000 

marabedi eman ziren. Geroago, 1353an Don Tello kondeak Bizkaiko jaunek 

Bermeon zuten alkazar zaharreko harriak eman zituen harresiaren 

eraikuntzarako.  

 Harresiak egun zutik dirauen Alde Zaharra inguratzen zuen, eta 

zazpi portale zituen: 

I: SAN JUAN PORTALE 

II: BEIPORTALE 

III: SANTABARBARA PORTALE  

IV: ERREMEDIO PORTALE  

V: SANFRANTZISKO PORTALE 

VI: SANMIGUEL PORTALE 

VII: ERRENTERIA PORTALE 

 

 

 

 Bermeoko harresian ondorengo eraikin esanguratsuak 

aurkitzen ziren: 

1: APIOTZA DORRETXEA 

2: AREILTZA DORRETXEA 

3: ARESKURENAGA DORRETXEA 

4: AROZTEGI DORRETXEA 

5: ARTEAGA DORRETXEA 

6: BAÑOSKO KONDEEN JAUREGIA 

7: ERMENDURUA 

8: ERTZILLA  

9: SAN JUAN KALEKO ETXEAK  

10: LANDATXUKO ETXEA 

11: URIARTE ZURBITUAGA 

12: ITURRI BIAK 
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 Bermeoko Alde Zaharrean ondorengo puntu esanguratsuak 

aurkitzen dira:  

P 1: LAMERA 

Erdi Aroko Bermeo. Itsasoari irabazitako gunea. 

P 2: MIKEL DEUNA ENPARANTZA 

Harresiari zegokion San Miguel Portale zena kokatzen zen puntua. 

P 3: ESKINARRUAGA KALEA 

Harresiaren aztarnak, induskatutako orubea. 

P 4: HARRESI Y ESKINARRUAGA ELKARTZE GUNEA.  

Harresiari zegokion San Frantzisko Portale zena kokatzen zen puntua. 

P 5: NARDIZ TAR JON KALEA 24 ETA 26  

Hiri erdiguneko eraikuntza xehetasun zaharrenetakoak 

P 6: ARANA TA GOIRI TAR SABINEN ENPARANTZA  

Goiko plaza, XVIII. mendean eraikia hirian espazio ireki bat sortzeko 

asmoarekin 

SANTA MARIA ELEIZA 

Bañosko Kondeen Jauregia kokatzen zen tokian eraikia (1858an).  

P 7: DONIENE KALEA 9 ETA 13  

Doniene kaleko 9.a eraikin errenazentista eta 13.a Barroko garaiko eraikina. 

P 8: SAN JUAN PORTALE 

XV. mendean eraikia, zutik geratzen den portale bakarra. Defentsarako 

harresian kokatua, gainean dorre txikiz hornitua zaintza txandak burutzeko. 

P 9: ANDRA MARI KALEA 22  

Ustez Arostegi txiki dorretxea izandakoa, XV. mendeko arku gotikoduna. 

Egun Beruala elkartearen egoitza. 

P 10: ERTZILA DORREA 

1500. urtetik portua zaintzen. Herrian ezagutzen den hiri dorretxea. 

P 11: TALAKOETXE KALEA 

Arrantzale tipologiako etxez osaturiko kalea. Etxebizitza zaharrenak, 

porturako fatxadadunak. 

P 12: PORTUKO ITURRIA 

XVI. mendeko iturria, itsasontziak hornitzeko erabiltzen zena. 

P 13: SANTA EUFEMIA ELIZA 

XIV. mendeko gotiko berantiarrekoa 
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Partehartze proiektu honen bitartez landuko den orube hutsa Bermeoko 

Alde Zaharrean dago, hain zuzen ere, Hurtado de Mendoza kalean.  

Landuko den eremuaren kokapena ulertzea ezinbestekoa da. Azken honek, 

inguruko baldintza eta aurrekariek espazioa ulertzen laguntzen dute, hots, 

testuinguruan kokatzen. 

Orubea Bizkaiko Alde Zahar handienean kokatzen da; eta horrek balioa 

eransten dio landuko den espazioari. Egun, hainbat puntu esanguratsu 

batzen dira Bermeoko Alde Zaharrean —goian aipatu diren eraikin erlijioso, 

kale, plaza, dorre…—. 

Hurtado de Mendozako orubea Alde Zaharreko traza historikoen barne 

geratzen da eta bai Arana Tar Goiriren enparantzatik, Santa Maria eleizatik, 

San Juan Portaletik, edota Doniene kaletik, besteak beste, Bermeoko 

Lamerara jaisteko gehienetan kale honetatik igarotzen da.  

Izan ere, eskuhartze eremua alde zaharretik espazio publiko zabal batera 

irekitzen den puntuan dago; edo alderantziz, herriko elkargune 

handienetakoa den Lameratik Alde Zaharrean murgiltzeko dauden bide 

nagusienetako batean kokatzen da. Herria bisitatzera datorren turistak 

Lameran ditu geltokiak. Ondorioz, Alde Zaharrean murgiltzeko puntu sendo 

bat dela esan daiteke. 

Orubea egun hutsik ageri bada ere, eremua mugatzen horma bat ageri da. 

Horma honek, garai batean Alde Zaharra inguratzen zuen horma zatia ez 

bada ere, duen kokapenagatik eta historian zehar bizi izandakoen ondorioz 

balio puntu bat hartzen du. Bermeoko portua ondoan izanda, antzinako 

arrantzale tipologiako etxebizitza baten horma zatia izan daitekeela uste da. 

Azaldutako gai edo puntu oro kontuan hartu beharrekoak dira, partehartze  

honetan landuko den orube hutsaren testuingurua aztertzea ezinbestekoa 

baita. Toki eta espazioen aurrekariak eta egungo baldintzek nondik gatozen, 

non aurkitzen garen eta nora joan behar garen ulertzen laguntzen dute. 
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3.3. GIZA INTENTSITATEAREN IRAKURKETA 

3.3.1. HERRI MAILAN 

       a. SARRERA 

Herri mailako intentsitate orokorrak aztertu dira Bermeoko fluxu eta joera 

orokorrak ulertzeko. 

       b. METODOLOGIA 

Herri mailako intentsitate puntu nagusiak aztertzeko udalerriko ekipamendu 

nagusiak hartzen dira kontuan.  Horretarako, ekipamendu bakoitzak balio 

bat hartu du eta antzeko ezaugarriak dituzten ekipamenduak koloreka 

multzokatu dira: arrantza, urdinez; espazio publikoa, berdez; kirola, laranjaz; 

eta komertzioak, gorriz. Hori dela eta, 5 plano desberdin egin dira: batetik, 

aipatutako 4 multzoen plano bana; eta, bestetik, multzo denak biltzen dituen 

ondorio plano bat.  

Ekipamendu horiek sortzen dituzten fluxu nagusiak ikertu dira Bermeon 

duten eragina aztertzeko. Horretarako, fluxuak Alde Zaharrarekiko aztertu 

dira —gure orubea bertan baitago—: hau da, bertako edozein puntutik 

ekipamenduetara joateko bide nagusiak dira irizpide. 

Eranskinean daude eskala errealean plano guztiak. 

 

       c. EMAITZAK 

 ARRANTZA: 

Egun, oraindik protagonismo nagusiena arrantzak du. Horren erakusle dira 

portuko jarduera eta kontserba-industriak. Azken hauek herriaren kanpo 

daudela ikus daitekeen arren, etorkizuneko proiektuekin herriarekin lotuko 

direla aurreikusten da. Bestalde, nabari da ekialdeko kontserba-industriek 

eta Alde Zaharrak osatzen duen eta funtsezko jarduera puntu den ardatz 

nagusiaren inguruan hasten ari dela Bermeo. 
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 ESPAZIO PUBLIKOAK 

Begi-bistan da Alde Zaharraren eta portuaren arteko tentsio puntuan 

daudela herriko espazio publiko esanguratsuenak: Lamera eta 

Erreten parkeak zein portu zaharra. Alde Zaharrak espazio hauek 

errespetatzen eta mugatzen ditu. Aipatzekoa da ere, Alde Zaharrari 

itsatsirik eta itsasora begira dagoen Tala parkea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KIROLA 

Kirolari dagokionez, Alde Zaharra Itxas Gane futbol zelaiaren eta 

Artza pilotalekuaren artean dago. Bestalde, hirigintza sarea kontuan 

hartuz, ipar-ekialdeko  Areneko polikiroldegiak bi eginkizun nagusi 

dituela ondorioztatu da: batetik, lehen aipaturiko ardatz nagusia 

indartzeko eginkizuna; eta, bestetik, etorkizuneko proiektuak 

marjinatuak geldi ez daitezen funtzioa. 
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 KOMERTZIOAK:  

Merkataritzari dagokionez, argi eta garbi antzeman daiteke berriz ere, ardatz 

nagusian ematen dela mugimendu ekonomiko nagusia —BM, Dia eta Eroski 

gisarako saltokien eskutik—. 

 

 

 

 

 

       d. ONDORIOAK 

Hurrengo orriko planoan ikusi daitekeen bezala, intentsitatea eta 

mugimenduen arabera hiru ardatz nagusi aurreikusi dira: 1. ardatza, 2. 

ardatza eta 3.ardatza.  Hiru ardatzak portu zaharrean elkartzen diren arren, 

gerora bate bestearengandik urruntzen doaz: 1.ardatza, Aritzatxuko 

hondartzaraino; 2.ardatza kontserba-industrietaraino; eta 3.ardatza, oztopo 

topografikoraino —Portu zaharra eta Lamera  beregain—. 

1. Bermeoko intentsitate nagusia espazio publikoen inguruan ematen da. 

Horien artean, Lamera, portu zaharra eta malekoia bereizten dira. Elkarren 

alboan daude eta horietan ematen da herriko mugimendu nagusia. 

Aipatzekoa da ere, udan Aritzatxu hondartzaren erabilera dela eta, 

lehenengo ardatzak indarra hartzen duela. 

2. Azken proiektuekin batera, 2.ardatza indartzen ari da eta esanguratsua 

da kiroldegiaren kokapen estrategikoa inguru horretarako joera indartzeko. 

Badirudi, herriaren hazkunde nagusia ardatz horretan zehar emango dela. 

3. Edozein udalerritan bezala, Bermeoko bihotza den Alde Zaharra 

ezinbesteko elementua da beren historia eta herriko hazkundean izan duen 

eraginagatik, besteak beste. Hala ere, bertan ematen den aktibitatea oso 

txikia da. Izan ere, Alde Zaharreko mugan dauden elementuetan dago 

jarduera nagusia: portu zaharra, Lamera, malekoia, Erreten parkea, Artza 

frontoia, Tala... Beraz , egun Alde Zaharra trantsizio esparrua baino ez da.  
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3.3.2. ORUBEAREN INGURUAN 

Fluxuen azterketari dagokionez, egoera ezberdinak adierazten dituzten 

aztergaiak daude: alde batetik, astegunak eta asteburuak; bestetik, goiz, 

arratsalde eta gauak; eta, azkenik, jendearen adina. Input hauek orubea eta 

inguru hurbilaren erabilera zehaztuko dituzte. Horrez gain, herritarrek 

eremuak zertarako eta nola erabiltzen dituzten adieraziko dute.  Alde 

Zaharreko adierazle nagusienak honakoak dira: batetik, Kultur etxea eta 

tabernak; eta, bestetik, jendea erabat pilatzen dituzten Lamera eta portuko 

eremuak.  

Eskuhartze eremua (orubea) Ibarluze Tar Kosme eta Talaranzko kalearekin 

bat egiten duen Hurtado de Mendoza kalean dago. Orubearen iparraldean 

eta Talaranzko kalearekiko perpendikular, Arostegi kalea dugu; eta 

hegoaldean, Lamera parkea. Aipatu beharra dago kale horietan dagoen 

komertzio kopurua oso baxua dela. Hori dela eta, eskuhartze eremuko kalea 

mugimendu gutxiko bidea da —soilik Kultur etxea, Alde Zaharreko taberna, 

Lamera eta portuaren eraginez igarotzen da jendea bertatik—. 

Astegunetan, hurrengo irudietan ikusten den legez, batik bat jendea 

arratsaldeko orduetan dabil kaletik. Izan ere, orubeko kaletik igarotzen den 

ibilbidea —Kultur etxea eta Lamera elkartzen duena— martxan jartzen da. 

Ume zein nagusiek hainbat ekintza burutzen dituzte aipaturiko 

elementuetan. Inguruko tabernetan ere, jendea biltzen dela ikus daiteke 

honek ibilbidean sortarazten duen eraginarekin. Goizetan —lan ordurik ez 

duten adineko herritarrak pilatzen direlako Lameran— eta gauetan —gure 

orubetik at paseoan dabiltzan ibiltariak direla eta—, ostera,  jende fluxua 

murritza da. 

Asteburuetan, berriz, jende gehiago dabil kaletik. Horren adierazle dira 

ondorengoak: batetik, Lamera eta portuak hartzen duten bizitasuna; 

bestetik, azken horietan nahiz Alde Zaharrean dauden hainbat tabernek 

eragiten duten zirkulazioa; eta, azkenik, Kultur etxeko ekintzek sortzen 

duten jende fluxua. Hala ere, Hurtado de Mendozako kaleak igarobide 

izaten jarraitzen du, nahiz eta mugimendua astegunetan baino handiagoa 

izan.  

Aipaturiko elementuez gain, bada orubearen ondoan dagoen eta asteburu 

nahiz jaiegunetan kontutan hartzeko mugimendu fluxuak eragiten dituen 

beste bat: Txiriboga taberna. Bertoko bezeroei dagokienez, batez ere 35 

urtetik beherako adina duten pertsona multzoaz ari gara. 

 Beraz, ondorio modura, egun Txiriboga taberna da orubean eragin 

zuzenena duen adierazlea nagusia. Bigarren maila batean, Lamera, Kultur 

etxea eta inguruko tabernak lotzen dituen ibilbide sarea dago. 
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4. MARKA BERRIAREN SORRERA 

Marka logo edo izen bat baino gehiago da; bezeroak goza dezaken onura 

da. Gure kasuan, erabiltzaileak kualitate edo onura batekin lotzen duen hitz, 

sentimendu edo espazio  bat litzateke. Agindutako proiektuaren helburua 

esandako azken horrekin hein handi batetan bat datorrela ikusita, marka 

berri bat sortzea ezinbestekoa dela erabaki da. Aipaturiko arrazoi nagusiaz 

gain, badaude testuinguru honetan garrantzia hartzen duten beste batzuk 

ere:  

● Proiektuaren izaera —partehartzailea— definitzeko eta azken horren 

komunikazio kanpainarako. 

● Herritarrak proiektuaren parte sentiarazteko eta partehartzea bultzatzeko. 

● Herritarrek egun orubearekiko duten iritzi negatiboa —iluna, zikina…—  

ezabatzeko eta proiektu berria egoera aldatzeko aukera izen daitekeela 

erakusteko. 

4.1. KONTZEPTUA 

Arestian aipatu bezala, zabaldu nahi den kontzeptu nagusia ondorengoa da: 

herritar guztien artean eta guztientzako eraikitako proiektua.  

Hori dela eta, partaidetza, errespetua, aniztasuna, Bermeoko herritarrak, 

kolektiboa… gisarako balore eta kontzeptuak izango dira markaren 

ezaugarri eta balore nagusiak. 

4.2. IZENAREN AZALPENA 

Marka berriari atxikitako kontzeptuak bilduko dituen izena bilatzea da 

hurrengo pausoa, hots, proiektuaren izena. 

Horretarako, herrian hainbestetan errepikatuak izan diren lema, sinbologia 

eta elementuetatik —arrantza, kolore urdina…— aldendu nahian, markaren 

bereizgarriak diren bi elementuekin identifikatu nahi izan da proiektua: 

Tokiaren historiarekin eta partehartze bidezko berraktibazioarekin —bai Alde 

Zaharraren, bai orubearen—. 

Gauzak horrela hona hemen sortu den izena eta leloa: ―Bekoportala, danon 

argidxegaz biztuku!‖. Ondorengo lerroetan azaldurik zergatiak: 

 Proiektuaren eta lekuaren izena: “Bekoportala” 

Ondareari (Alde Zaharrari zein orubeari) eta proiektuak dakarren aukerari 

egiten dio erreferentzia. Izan ere, aurrekarietan aipatu bezala, Bermeoko 

Alde Zaharra harresi inguratzaile baten bidez antolatua dago eta 

sarrera/irteera puntuak ―portal‖ izena hartu dute historikoki. Horietako bat —

―Erreminta portala‖— orubetik gertu zegoen bermea dago, egun eraitsita 

badago ere. Ondarearen izenarekin lehian ez sartzeko –elkarteak uste du ez 

dela elementu historikoaren nortasuna zein identitatea lokalaren maila 

berean jarri behar–, ―Erreminta‖ hitzaren ordez ―Beko‖ erabiltzea aukeratu 

da kokapen geografikoari erreparatuz —Erdi Aroko harresiaren 

sarrera/irteera punturik baxuena delako kotari erreparatuz—.  
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Bestalde, ―Portal‖ hitzak aukera eta ilusioa gisarako hitzak dakartza 

beregain; hau da, proiektua egungo Alde Zaharraren zein orubearen egoera 

aldatzeko aukera bat dela adierazi nahi da.  

 Proiektuaren lema: “danon argidxegaz biztuku!”  

Proiektua guztiona eta guztion artean eraiki behar denaren ideiari egiten dio 

erreferentzia, hots, parte hartzeari. Horrez gain,  lemak orubea eta Alde 

Zaharra berraktibatzera gonbidatzen ditu herritarrak.  

Argi kontzeptuan oinarrituriko hitz jokoa erabili da bi arrazoi nagusirengatik: 

batetik, orubearen iluntasuna dela eta; eta, bestetik, ilusioa, aukera 

bezalako kontzeptuak dakartzalako beregain. 

Estiloari dagokionez, alde batetik, kaleko hizkuntza informala erabiltzea 

erabaki da  jendearen gertutasuna bilatzeko asmotan. Bestetik, zuzeneko 

estiloa jorratu da. Hau da, herritarrei modu aktiboan parte hartzera 

gonbidatzen zaie, hots ekintza bat burutzera —argia piztera—. 

4.3. LOGOAREN AZALPENA 

Marka berriaren ezaugarri bereizgarriak eta izena pentsatu ondoren, 

logoaren diseinuarekin hastea erabaki da. Horretarako, herriko Naroa 

Ormaza diseinatzaile grafikoa kontratatu da. Logoak markaren eta izenaren  

ezaugarriak azaleratu behar dituela da baldintza bakarra.  

Gauzak horrela, markaren kontzeptua eta izenaren zergatiak azaleratuko 

dituen logoa sortzen da. Hona hemen diseinu irizpideak:  

Batetik, forma sinpleak erabiltzen dira logoa lehen begiradan ulergarri 

izateko helburuarekin. Horretarako, erabili diren formak sinpleak dira: 

Hasteko, kanpo perimetroa borobil formakoa da zirkunferentziak orotariko 

aukerak eta ―guztion oso bat‖ bezalako konnotazioak baititu; Bestalde, 

barnean sortzen den ate karratuak — egonkortasuna bezalako konnotazioak 

— bekoPortalari (harresi, orube zein Alde Zaharrari)  eta herritarren 

partaidetza bultzatzeari  egiten dio erreferentzia; eta, azkenik, laranja 

kolorez eta beste elementuetatik desberdintzen den triangeluak —egituraren 

euskarriaren eta bidearen konnotazioa—proiektuko gidalerro diren herritarrei 

eta horien ilusioei egiten die erreferentzia, hain zuzen ere, orubea argituko 

duen argi izpi kolektiboari egiten dio aipua. 

Bestetik, kolore laranja erabiltzen da proiektuaren kolore bereizgarri modura. 

Kolore honek bizitasuna, bateratasuna, mugimendua, lankidetasuna eta 

gizarte harremanak bezalako konnotazioak ditu beregain. Horiez gain, 

proiektuan herritarren ilusio eta gogoa adierazteko hautatu da kolore hau.  

Azkenik, proiektuaren izena eta lema 

logoarekin bat sartzea erabaki da 

mezuari indar gehiago emateko. 

Erabilitako letra tipologiak herritarrei 

gerturatzeko xedea du; hori dela eta,  

estilo informala nahiz etzana biltzen 

dituen letra motaz eratu da logoa.  
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5. DIAGNOSTIKOA 

5.1. GALDETEGIAK 

Herrira zabaltzeko asmoz eta tailerrera hurbiltzeko aukerarik izan ez 

dutenen iritzia jakiteko bi galdetegi mota egin dira: bata, komertzioei 

zuzendua eta, bestea, norbanakoei zuzendua.  

5.1.1. ALDE ZAHARREKO KOMERTZIOEI GALDETEGIA 

Landuko den proiektua Alde Zaharrean dagoenez, bertan egunero lanean 

diharduten eta, ondorioz, bertako ekonomia sustatzen duten merkatariak 

kontuan hartu nahi izan dira. Hori dela eta, merkatariek Alde Zaharrarekiko 

eta landuko den orube hutsarekiko duten iritzia ezagutzeko helburuarekin, 

galdetegi bat prestatu da. Arkibaiko kideak Alde Zaharreko komertzio eta 

tabernetara joan dira berauei banan-banan bekoPortala proiektua azaldu eta 

galdetegia betetzera gonbidatzeko. 

Merkatarien galdeketak paperezko formatuan banatuak izan dira. Bertan, 

Alde Zaharraren eta landuko den orube hutsaren inguruko erabilerak, 

kezkak, proposamenak, interes maila… izan dira eztabaidagai. 

Betetako galdeketa gehienak momentuan batuak izan dira eta 

gainontzekoak hurrengo egun batean.  

Galdetegian bildutako erantzunak aztertu eta gero, ondorengo ideia 

nagusiak nabarmendu dira: 

Datu orokorrei dagokienez, galdeketan parte hartu duten alde zaharreko 

merkatarien gehiengoa tabernaria da, erderaz erantzun du eta ez da alde 

zaharrean bizi. 

Lehenengo atalean, alde zaharrari dagokionez, gehien bat erosketak 

egiteko, paseorako eta poteorako erabiltzen dutela adierazi dute; 

beharrizanei dagokienez, garbitasuna, bizitasuna, lana eta argiztapenaren 

hutsunea sentitu dute. Alde Zaharreko komertzioak bultzatzeko ekintza 

ezberdinak proposatu dituzte, nahiz eta gehiengoak ez duen galdera honi 

konponbidea emateko hutsunea bete. 

Bigarren atalean, Hurtado de Mendoza —Mokoneko aldatzez ere 

ezaguna— kaleko orube hutsarekiko interes gutxi adierazi duten arren, 

batek baino gehiagok adierazi du eskura duela lekua. Erabilerari 

dagokionez, gune honetarako umeentzako espazioa —gehiengoak—, 

parkea edo aterpea proposatu dira. 

Merkatariek, orokorrean, Alde Zaharraren egoerarekiko kezka azaldu dute 

eta bultzada behar dutela gehitu dute. Mokoneko aldatzeko orubeari 

dagokionez, ez dute euren mesederako aukera gisara ikusten. Hala ere, 

herriarentzako erabilera posible moduan umeen espazioa proposatu du 

gehiengoak.` 
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TAILERRERA ETORRIKO DA / VENDRA AL TALLER 

Ondorengo grafikoetan merkatarien perfilak adierazi dira:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondorengo grafikoetan landuko den orubearen inguruko galdeketen 

erantzunak adierazi dira: 
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5.1.2. NORBANAKOERI GALDETEGIA 

       a. SARRERA 

Norbanakoen galdetegia online eta kaxa bidez batu da Bermeoko puntu 

desberdinetan. Aipatzekoak dira, batetik, kaxa bidezko galdetegiak ez duela 

arrakastarik izan —7 erantzun bakarrik—; eta, bestetik, online bidezko 

inkestan 110 lagunek parte hartu izana.  

Galdetegi hau sei ideia nagusitan banatu da: norbanakoen, Alde 

Zaharraren, turismoaren, ekonomiaren, kirolaren eta kokapenaren inguruan. 

       b. ONDORIOAK 

 NORBANAKOAK 

17 - 63 urte bitarteko partehartzaileak izan dira eta horien bataz besteko 

adina 34 urtetakoa izan da. Galdeketako eskuhartzea txikia izan arren, adin 

tartearen heterogeneotasunak prozesua aberastu du.  

Galdetegiko  partaideen artean gailendu den adin tarte nagusia 25-30 

urtekoa izan da eta  gehiengoa ez da inongo elkarteren kide. Orubearekiko 

interes mailari dagokionez,  ―zerbait‖ eta ―handia‖ izan dira erantzun 

errepikatuenak.  
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Komertzioak-Comercios

Alde zaharrari baino, lamerari egiten dio
mesede-Favorece más a la Lamera que

al Casci viejo

ORUBE HONETARAKO ERABILERA POSIBLEAK / USOS 
POSIBLES PARA ESTE SOLAR 
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 ALDE ZAHARRA 

Alde Zaharra aisialdirako eta erosketetarako erabiltzen da gehien bat. Bere 

abantailen artean kokapena, historia eta oinezkoen lehentasuna  

azpimarratu dira. Bestalde, desabantailei dagokienez, mantenu eza —

errepikatuena—, irisgarritasun desegokia eta oinezkoen lehentasuna aipatu 

dira galdetegia bete duten herritarren artean.  
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 TURISMOA 

Turismoaren inguruko galdera bi maila desberdinetan egin da: bata, herri 

mailan; eta, bestea, Alde Zahar eskalan. Bermeo mailan, portua, Alde 

Zaharra eta Tala aukeratu dira. Esandako gainontzeko tokiak herrigunetik at 

dauden Gaztelugatxe, Aritzatxu edo Matxitxako dira, besteak beste. 

Nabarmentzekoa da ondorengo joera hau: turismo aldetik, Alde Zahar 

ingurura —perimetroan dauden Torontero, Baztarre, San Juan Portala eta 

Lamera gisarakoetara— edo, bestela, oraintsu aipaturiko eta herri bilbetik 

kanpo daudenetara jotzeko ohitura dago.  
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 EKONOMIA 

Ekonomiari dagokionez, aipatzekoa da galdera ez dela ondo ulertu eta, 

ondorioz, erantzun batzuk baztertuak izan direla. Jasotako datuen arabera,  

gehiengoak poteorako eta erosketetan xahutzen du dirua; gutxi batzuek, 

ordea, kulturan. 

 

 

 

 

 

 AISIALDIA 

Aisialdiari dagokionez, poteo eta paseo kontzeptuak gailendu diren arren,  

aipatzekoak dira lagunekin batu eta kirola ere.  
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 KOKAPENA 

Orubearen kokapenari buruz galdetu da azkenik eta hona hemen ondorioak: 

Alde Zaharrean bizi direnen %99ak, orubea eskura du; eta bertatik kanpo 

bizi direnen erdiek, eskura dutela baieztatzen da. 

Galdetegiaren ondoren, nabarmentzekoa kulturaren protagonismo eza. 
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5.2. BILERAK 

5.2.1. ELKARTEEKIN BILERAK 

Bermeoko elkarte ezberdinekin harremanetan jarri eta gero, batzar batzuk 

antolatu dira. Batetik, elkarte diren heinean, hauen beharrizanak nahiz 

ezaugarriak jakin eta Alde Zaharreko espazioetan zelako eragina duten 

aztertu nahi da. Bestetik,  eskuhartze eremuaren inguruan duten iritzia jakin 

nahi da —abantailak, oztopoak, irtenbideak, besteak beste—. Beraz, herrian 

nahiz herritarrengan eragin zuzena duten elkarte hauen iritzia jakitea 

ezinbesteko ikusten da; hori dela eta, bileretara etortzeko gonbitea egiten 

zaie.  

Gauzak horrela, batzar egun ezberdinak mahaigaineratu dira elkarte moten 

arabera. 4 batzar egun izan dira:  

ABENDUAK 16: Kultur elkarteekin  

ABENDUAK 23: Kirol elkarteekin, giza, hezkuntza eta bestelako elkarteekin 

ABENDUAK 27: Alde Zaharreko auzo elkartearekin eta Berton, Bermeoko 

txiki-erdi enpresen elkartearekin. 

URTARRILAK 13: Lehenago etorri ez diren elkarte guztiekin 

Batzar hauetako partaideetatik jasotako informazio orokorra jarraian 

azaltzen da. Informazio xehatuagoa nahi izanez gero, eranskinetan aurki 

daiteke. 

 

Hasteko, Alde Zaharrak dituen gabezia eta aukerei buruz hitz egin da lehen 

solasaldietan. Gehienek bertan bizi —zabarturik dagoena— eta mugimendu 

gabe ikusten dute. Azken horren erakusle da hutsik dauden lokal eta 

etxebizitzen kopurua igo izana. Guzti horrek, Alde Zaharreko bizi eza eta 

argiztapen falta islatzen ditu, herritarren segurtasun ezaren mesedetarako. 

Gainera, giza joera desegokiek kaleetako zikintasunaren ondorio dira, hots, 

Alde Zaharraren erakargarritasunaren arrazoietako bat. Bestalde 

oinezkoentzako gunea baldin bada ere, kaleak ez daude hauentzako 

egokituak.  

Aukerei erreparatuz, guztiek aipatzen dute Alde Zaharrak berebiziko 

garrantzia duela nahiz eta  zaindu gabe edo bizi gabeko eremua izan. 

Beraz, erakargarriagoa bilakatzeko ondorengoak proposatu dira: batetik, 

garbitasuna bermatu behar da eta  kaleen itxura txukundu; bestetik, ondo 

funtzionatzen duen ekintzak babesteaz gain —Erdi Aroko azoka 

esaterako—, bizia emango dioten ekitaldi berriak jorratu behar dira; eta, 

azkenik, ezinbesteko ikusten da herritarrek zaborrarekiko duten jokabidea 

hobetu beharra.  

Orubeari dagokionez, zikina, iluna eta txikia den arren, duen kokaleku ona 

azpimarratzen da —Lameratik gertu—. Aukeren artean informazio gune bat, 

formakuntza gunea, dantza gunea, ludoteka eta erakusleku bat aurreikusten 

da. 
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5.2.2. AUZOKIDEEKIN BILERAK 

Landuko den orube hutsa etxebizitzaz inguratuta aurkitzen denez, bertako 

auzokideekin biltzea erabaki da beraien iritzi eta proposamenak kontutan 

hartzeko helburuarekin. 

Bilera honek 2017ko urtarrilaren 13an du lekua  Bermeoko Kultur Etxean eta 

bertara, Arostegi, 12, 14 eta 16. portaleetako auzokideak gerturatu dira. 

Bi gai nagusi landu dira: batetik, Alde Zaharra; eta, bestetik, Hurtado de 

Mendoza kaleko orube hutsa. 

Alde Zaharraren inguruan hainbat gabezia aipatu dira; lehenik, abandonatua 

dagoela; bigarrenik,  gune tristea, eta iluna bezain marginala dela; bestalde, 

segurtasun falta handia nabaritzen dela eta komertzioa  alde batera utzita 

dagoela; eta, azkenik, Alde Zaharra ez dela behar beste probezten. 

Jendearen aldetik ere, Alde Zaharrarekiko errespetu falta handia eta 

disziplina eza ikusten da. 

Hala ere, Alde Zaharrerako aukerak proposatu zituzten: Laguntza bitartez 

komertzio txikiak promozionatzea, komertzioetarako irisgarritasuna 

ahalbidetu nagusiak hel daitezen, tour turistikoak antolatzea, turismoa 

indartzea eta garbitasuna bermatzea —orokorrean Alde Zaharra zaintzea—. 

Bigarren atal nagusiari dagokionez, orubearen gabezien inguruan, hainbat 

aspektu negatibo adierazi dira: egun txisetokia dela —batez ere gauetan—, 

sarrera atea askotan apurtua izan dela eta gunea kristalez, intsektuz nahiz 

zaborrez betea dagoela. Ondorioz, kanpotik datorrenari itxura txarra 

erakusten zaiola adierazi da aho batez. Orubean dagoen beste lokal 

pribatuaren inguruan honako kexak ageri dira: egoera oso txarrean 

aurkitzen dela —bertatik iturburu bat pasatzen delako—, beti dagoela urez 

beteta, zikinkeria , intsektuak, arratoiak eta estolderia arazoak, besteak 

beste. 

Orubearen aukerak ere azaldu dira. Hona hemen adierazgarrienak: ludoteka 

edo umeentzako jolas gune estalia, turismoa sustatzeko arrantzale etxe bat 

berreraikitzea eta interpretazio gunea. Bestalde espazioaren ezaugarriei 

dagokienez, eguneko espazio modura —gauez itxia— ikusten dute 

bekoPortala. Egun orubea mugatzen duen horma egongo ez balitz espazio 

hobea izango zela aipatu da. Hala ere, egitura moduan lan egiten badu 

mantendu beharreko elementua dela goraipatu dute auzokideek. Bai 

espazio irekiak, bai lokal pribatuak, ur instalazioarekin eta garbi egotea 

eskatzen da. Gainera, iturburua dela eta, urak kanporatzea beharrezkoa 

dela azaltzen dute filtrazioak saihesteko. 

Orubearen inguruko ohar batzuk ere azaldu ziren. Hasteko, Txiriboga 

taberna ondoan egonda, parke bat proiektatuko balitz orubean, jendea 

bertara sartu eta droga gune zaratatsu bilakatzeko arriskua dagoela. Hala 

ere, aipatzen dute egun ez dutela arazorik Txiriboga tabernarekin. Orubea 

mugatzen duen horma mantentzea erabakitzen bada, espazioa itxia izatea 

nahi dute; bestela, zuloa ezkutaleku egokia bilakatzen da gauza ilunak 

egiteko. Nahiz eta espazioa argiztatu, ez da uste jendeak bertan 

ezkutatzeari utziko dionik. Gainera, espazioaren ezaugarri fisikoak direla 

eta, anfiteatro moduan funtzionatzen du espazioak —oihartzunak sortzen 

direlarik—. 

Ondorengo taulan adierazi dira auzokideen iritziak 
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: 

5.2.3. ALDERDI BILERAK 

Bermeoko alderdi politikoetako ordezkariekin landuko den orube hutsaren 

inguruko iritzi eta kezkak ezagutzeko helburuarekin, bilera bat burutu da. 

Bilera honek 2017ko urtarrilaren 13an lekua hartu du Bermeoko Kultur 

Etxean eta bertara, Bermeoko udaleko EH Bildu, EAJ, GUZAN eta IZARTU 

alderdi politikoetako ordezkariak gerturatu dira. 

Bi gai nagusi landu dira hein handi batean: batetik, Alde Zaharra; eta, 

bestetik, Hurtado de Mendoza kaleko orube hutsa. 

Alde Zaharraren inguruan hainbat gabezia aipatu dira: lehenik, Bizkaiko 

Alde Zahar handiena izanik, mantentzea garestia dela; bigarrenik, bizi gabe 

dagoela —intentsitate falta—; eta, azkenik, ilun eta zikin egoteaz gain, 

irisgarritasun arazoak nabariak direla autoz alde zaharreko komertzio nahiz 

etxebizitzetara iristeko.  

Hala ere, Alde Zaharrerako aukerak ere proposatu zituzten: batetik, Bizkaiko 

Alde Zahar handiena izanik, balore nahiz identifikazio bat eskaintzen duen 

nortasuna bat duela; bestetik, egun 700 etxebizitza hutsik daudela kontuan 

hartuz, errenta baxuko etxebizitzak eskaintzeko aukera paregabea izan 

daitekeela. Horrez gain, EAJ-k kudeaketan estrategia nagusi baten beharra 

ikusten du, gerora Alde Zaharreko Plana tresna egokia dela onartzen du. 

Besteek Alde Zaharraren Plana beharrezko tresna ikusten dute, zeharkako 

prozesu  partehartzaile bat gauzatu eta estrategia bateratu batzuk 

ezartzeko. 

Bigarren atal nagusiari dagokionez, orubearen gabezien inguruan, 

orubearen dimentsioak aipatu dira eta, egun, puntu iluna dela. 

Orubea aukeratzat hartuta,  hurrengo kontzeptuak etorri zaizkie burura 

alderdiei: 

 

Bizitzeko lekua (EAJ) 

Kuriositatea (GUZAN) 

Harresia (GUZAN) 

Berreskurapen aukera (EHBildu) 

Ilusioa (IZARTU) 

Frontoia (GUZAN) 

 

Kudeaketari dagokionez, herriak erabakitzea nahi da. Batzuek dudan jartzen 

dute elkarte edo norbanakoak izan behar duten pisu gehiago. 

Azkenik, ondorengo oharrak aipatu dira: talde guztiek egun zutik dagoen 

horma mantentzearen alde agertu dira. Bestalde,  EAJ-k ondorengoa 

adierazi du: espazioak ordutegi bat izan behar duela eta orubea ixteko 

aukera izatea. 

Ondorengo taulan adierazi dira alderdi politikoetako kideen iritziak: 
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6. TAILERRA 

6.1. SARRERA 

Partehartze prozesua bi egun nagusitan banatzen da: proiektuaren 

aurkezpen egunean eta urtarrilaren 21eko partehartze tailerrean. 

Aurkezpena herritarrengana hurbiltzeko burutu da. Tailerra, ostera,  

herritarrekin batera eskuhartze eremuaren erabilera posibleak lortzeko 

helburuarekin egin da. 

6.2. AURKEZPEN EGUNAREN AZALPENA 

6.2.1. TOKIA ETA ORDUA 

Aurkezpena 2016ko abenduaren 30ean arratsaldeko 19.00etan egiten da, 

hain zuzen ere, Lamerako ―harrizko bankuaren‖ parean. Oso garrantzitsua 

da ahalik eta jende gehien etortzea, burutzeke dagoen proiektuaren berri 

emateko. Hori dela eta, ekitaldi partehartzea aurrera eramateko gabon 

eguneko ostiral iluntzea baliatu da  Lamera inguruan jende fluxua handitzen 

dela ikusita. Harrizko bankuaren parean, oihalezko estalkia duen egitura bat 

jarri da egurrezko plataforma batekin proiektuaren identifikagarria den 

―bekoPortala‖ren roll-up-a ondoan duela. Aurkezpena hasi arte musika 

jartzen da ingurua girotzeko.  

6.2.2. HELBURUAK 

- Bermeoko udalak eta Berualak Hurtado de Mendozako orubean aurkitzen 

den lokalari eta espazio publikoari erabilera bat emateko asmoa duela 

zabaltzea. Horretarako, herritarra parte hartzera gonbidatuko da. 

 

-Aurkezpen egunean herritarrek orubea eta lokala bisitatzea, gunea 

ezagutzeko. 

-Herritarren arreta eta gogoak piztea euren partehartzetik gauzatuko den 

erabakirako. Horretarako, jaialdi giroa gidalerro izango duen ekitaldi eta 

aurkezpena gauzatzen da. 

6.2.3. EKITALDIAREN EZAUGARRIAK ETA NONDIK 

NORAKOAK 

 DEIA:  

Arratsaldeko 19:00etan Margari eta Maria Luisa Bermeotarrek zantzuei 

ekiten die inguruko herritarrak aurkezpenera gerturatzeko asmoarekin. Bata, 

egurrezko plataforma gainean jartzen da eta, bestea, Mikel Deuna 

enparantza parean dauden eskaileren ondoan. 
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 IKUSKIZUNA: 

 Era berean, Lekittoko deabruak Lamera girotzen hasten dira,  

bekoPortalaren helburua zabarturik dagoen orubea berpiztea baita. 

Herritarrek gunea girotzea, BIZIA ematea da. Ildo horretatik, Lekittoko 

deabruek sua medio dela, ikuskizun bat antolatzen da. Lamerako herritarren 

arreta piztu eta ―SUA-ARGIA‖ tresnak erabilita ikuskizun metaforiko bat 

gauzatzen da; modu horretan, orubea guztien argiarekin pizteko eta 

biziberritzeko ideia transmititzen zaio jendeari. 
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 PARTEHARTZE PROZESUAREN AURKEZPENA:  

Ikuskizuna bukatu ondoren, Idurre Bideguren alkatearen eta Arkibai 

taldearen eskutik aurkezpena egiten da. Arkibai zer den eta Hurtado de 

Mendoza orubeari erabilera bat emateko partehartze prozesu bat egingo 

dela azaltzen da. Partehartze prozesuaren helburuak zeintzuk diren esan 

ondoren, eskuorriak banatzen dira. 
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 ORUBEAREN ATONDURA:  

Orubea aurkezpen egunean irisgarria eta erakargarria izan daiten atondu 

egiten da. Horretarako, sastraka guztiak kendu eta kanpo hormako atetik 

lokalaren ateraino bidexka bat egiten da harri pusketekin zorua egokituz. 

Orubeak bekoPortalaren lemarekin bat egin dezan eta herritarrek gunea 

ezagutzerakoan partehartzearen ideia barneratu dezaten gunea eraldatzen 

da. Horretarako, Josu Urkidi herritarrari esker  gunea atonduko da:  

Batetik, kanpo pareta zuriz margotuko da eta bekoPortalaren logoa islatu da 

horma horretan dagoen ate inguruan —logoa errealitatera eramateko 

asmoarekin—; bestetik, , sarreraren ondoan dagoen pareta zatia beltzez 

margotu da — arbel bat balitz bezala —,orubera hurbiltzen den edozeinek 

gune hori zertarako nahi duen idatzi dezan; eta, azkenik, orube barnean 

giza harreman ideiaren erakusle diren sare batzuk jalgii dira.  

  

  

 Gainera, aipaturiko azken elementuok —sareak— eremua argiztatzeko 

euskarri izango dira. Izan ere, norbanako bakoitzak argi distiratsu 

fluoreszentea duten tutuak hartu eta sare horietan esekiko dute orubea 

“danon argidxegaz biztuku‖ lemari jarraiki. Elkarlan honen helburua, 

bakoitzak bere ekarpenarekin guztiona izango den zerbait martxan 

jartzearen ideia zabaltzea da.  
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Eskuhartze eremua guztiz argiztatzeko argia egiten duten puxikez gain, argi 

foku batzuk ere jarri dira. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekitaldiari bukaera emateko, merienda bat egiten da orubean ondorengo 

arrazoiak direla eta: batetik, gerturatutakoen kezka, sentsazio eta ideiak 

elkar trukatzeko; bestetik, hurbildutako herritarrak orubearekin 

harremanetan jartzeko.  
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6.3. METODOLOGIA 

Partehartzea oinarri, tailerra garatzeko lau ariketa proposatu dira. Helburua 

norbanako bakoitzak, talde eztabaida bitartez, orubearen aspektu 

ezberdinak lantzea da. 

Tailerrera hurbildutako herritarrak talde ezberdinetan multzokatu dira; mahai 

bakoitzean talde bana eta ariketa orri bana banatu dira. Modu honetan, 

mahai bakoitzean perfil ezberdinak –adina, sexua…— batzea bilatu da, 

barne eztabaida sortu eta emaitza aberatsagoak bilatzeko asmoarekin. 

Orotara, 7 pertsonako —gutxi gora-behera— 5 talde sortu dira. Ondorioz, 

landutako ariketa bakoitzeko 5 emaitza orokor batu dira. 

Tailerraren iraupena 2 ordu eta 45 minutukoa izan da eta ariketa bakoitza 

azaltzeko, lantzeko nahiz hausnartzeko denbora jakin bat estimatu da. 

Tailerraren denborak kontrolatuak izateko, Arkibaiko taldekideen zereginak 

eta denbora tarteak hurrengo organigraman azaltzen dira: 
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6.3.1. ARIKETAK 

 1. ARIKETA 

Lehenengo ariketan, azterketa lan bat proposatzen da: Bermeoko 

bekoPortala proiektuak izan ditzakeen ekarpenak zerrendatzea hitz edo 

ideia sinpleekin. Horretarako, hiru zutabe bete behar dira: lehenengoan, 

aukerak idatziko dira —bekoPortala proiektuak, espazioak, lursail eta 

lokalak eskaintzen duten ezaugarri positiboak—; bigarrenean, oztopoak 

zerrendatuko dira —espazioak berak izan ditzakeen zailtasunak—; eta, 

azkenik, hirugarrenean, aurreko zerrendan idatzitako oztopoak gainditzeko 

irtenbideak idatziko dira.  

Ariketa hau burutzeko 15 minututako tartea aurreikusten da, zeinetan 

taldeko partaideek, guztien artean adostu eta idatzi beharko dituzten 

zerrenda bakoitzerako hitz edo ideiak. 

 2. ARIKETA 

Bigarren ariketan, berriz, erabileren lanketa proposatzen da. Ariketa honek, 

hiru atal ditu. Lehen atalean, bekoPortalarako 6 arlo plazaratu dira — arlo 

bakoitzerako gutxienez 3 erabilera eta gehienez 5—. 

Ariketa hau burutzeko 20 minututako tartea aurreikusten da, zeinetan 

taldeko partaideek, guztien artean adostu eta idatzi beharko dituzten 

zerrenda bakoitzerako erabilerak. Talde bakoitzak bere proposamenak idatzi 

ondoren, talde guztien proposamenekin taula handi bat proiektatuko da 

talde guztietako ideiak elkarbanatzeko. 
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Bigarren atalean, aurreko ariketan landutako arlo bakoitzak izan ditzakeen 

abantaila eta desabantailak idatzi beharko dira, hain zuzen ere, arlo 

bakoitzeko abantaila eta desabantaila bat.  

Ariketa hau burutzeko 10 minututako tartea aurreikusten da, zeinetan 

taldeko partaideek, guztien artean adostu eta bete beharko duten taula. 

 

Hirugarren atalean, talde guztien artean bekoPortalarako proposatutako 

erabilera posibleen taula orokorra aztertu ondoren, talde bakoitzari 

interesgarrienak iruditzen zaien 10 erabilera aukeratu eta zerrendatu 

beharko dira interes mailaren arabera —Interesgarrienari 10 puntu emanda 

eta baxuenari bat—. 

Ariketa hau burutzeko 20 minututako tartea aurreikusten da, zeinetan talde 

bakoitzeko partaideek, adostasunera heldu eta taula bete beharko duten. 
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 3. ARIKETA 

Hirugarren ariketan, proiektuaren izaeraren lanketa proposatzen da. Ariketa 

honetan, bekoPortalaren izaeraren ezaugarri orokorrei buruz eztabaidatzeko 

tartea eskaintzen da. Horien artean, kudeaketa, ordutegia, erabiltzaileak eta 

espazioaren dira eztabaidagai. Talde bakoitzeko ondorioekin puzzle bat 

osatuko da. 

Ariketa hau burutzeko 15 minututako tartea aurreikusten da, zeinetan talde 

bakoitzeko partaideek, guztien artean adostu eta puzzlea osatuko duten. 

 

 

 

 4. ARIKETA 

Laugarren ariketan, bukatzeko, ideia orokorraren lanketa proposatzen da. 

Ariketa honen bitartez eta landutako ariketa guztien ondorio gisa, Bermeoko 

bekoPortala espazioaren ideia orokorra laburbilduko da esaldi batean. 

Ariketa hau burutzeko 10 minututako tartea aurreikusten da, zeinetan talde 

bakoitzeko partaideek, guztien artean ideia orokor bat adostuko duten. 
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6.3.2. TALDEAREN BARNE KUDEAKETA 

Tailerra hasi aurretik, gela egokitu, mahaiak prestatu eta proiektorea 

martxan jarri dira elkarteko kideen eskutik. 

Tailerrera aurkezten den pertsona bakoitzaren datu orokorrak hartu eta 

mahai batean jarri dira taldeak perfil ezberdineko norbanakoz osatuak gera 

daitezen.  

Ariketekin hasi aurretik, bekoPortala proiektuaren azalpen txiki bat eman da 

proiektorearen laguntzarekin eta ordura arte egindako lanen nondik 

norakoak azaldu dira, partaide guztiak jakinaren gainean egon daitezen. 

Tailerreko hurbildutako herritarrek parte hartzeko beharrezko material guztia 

mahai gainean izan dute eta ariketa bakoitza egiten hasi aurretik 

denentzako azalpenak eman dira proiektorearen laguntzarekin.  

Behin lehenengo ariketa amaituta, eta bigarrenaren azalpena emanda, 

Arkibaiko taldekide batzuk mahaietan arituko dira zalantzak argitzen. 

Bitartean, Arkibaiko beste taldekide batzuk, ariketen emaitzak batzen eta 

proiektatzeko prestatzen arituko dira. Izan ere, ariketa batzuk egiteko, 

aurreko ariketetan landutakoak erakutsiko dira talde ezberdinen erantzunak 

plazaratzeko. 

6.4. PARTEHARTZE TAILERREKO PERFILAK 

Partehartze tailerrean perfil ezberdinetako jendea aurkitu da. Honek, iritzi 

ezberdinak balioan jartzea dakar. Gainera, tailerrean gauzatzen diren 

ariketa, eztabaida eta proposamenak aberatsagoak izatea dakar. Gero eta 

talde nahasiagoa, hobe; izan ere, izaera anitzeko pertsonen elkarlanak 

herriaren isla zuzenago bat bermatzen du. 

 

Ezaugarri nagusi batzuk alderatuz, adin, sexu eta kolektibo ezberdinetako 

jendea bildu da. 
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Tailerrean 31 pertsonek hartu dute parte. Horietariko 19 gizonezkoak dira 

eta 12 emakumeak.  

 

Adinari dagokionez, hiru adin multzo sailka ditzakegu: alde batetik, 

gazteenak 35 urtetik beherakoak; tartekoak, 35 urtekoak; bestetik, 50 urte 

ingurukoak; eta, azkenik, 50 urtetik gorako helduenak. 

 

Azken sailkapenari dagokionez, kolektibo ezberdinetako jendea identifikatu 

da: orubearekin lotura estua duten auzokideak, Bermeoko elkarte 

ezberdinetako kideak, politikariak, udal teknikariak eta  gainontzeko 

multzoetatik at dauden herritarrak.

 

Aipatu beharra dago jendea oso partehartzaile aritu dela. Guztien iritziak 

errespetatu dira eta norbanako bakoitzak pentsatzen duena indarrean 

jartzeko aukera izan du. Bost talde banatu dira eta goian aipatutako 

ezaugarri ezberdinak kontutan edukiz, jendea ahalik eta nahasien 

multzokatu da.  Lantalderen prozedimenduari dagokionez, talde bakoitzak 

mahaika barrutiko eztabaidak eta ideien proposamenak sakondu dituzte eta 

ostean beste talde guztiekin alderatu dira. Emaitza eta erabaki 

garrantzitsuak denen artean eztabaidatu ondoren eta guztienak kontuan 

hartuz adostu dira.  

Ondorengo esteka honetan, Xabier Ojinaga Bermeotarrak gerora eginiko 

bideoa ikusi daiteke: https://www.youtube.com/watch?v=tJTRCRZqUp8 

SEXUA 

Gizonak Emakumeak

ADINA 

<35 35-50 >50

KOLEKTIBOAK 

Auzokideak Elkarteak Politikariak edo Udal teknikariak Herritarrak
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6.5. ARIKETEN EMAITZAK  

7 pertsonako 5 taldek  hartu dute parte tailerrean eta talde bakoitzean 

emaitza desberdinak atera dira. Taldeen zenbakiak 3tik 7ra artekoak dira; 

ondorioz, 1. eta 2. mahiak batuz beste talde bat egin da. Beraz, atal honetan 

taldeko ateratako ondorioak aztertuko dira eta, azken horietatik, konklusio 

nagusiak aterako dira hurrengo atalean. 

Eranskinean batzen dira tailerrean eginiko ariketa originalak. 

       a. 1. ARIKETA (AIA): Azterketa lana 

Aukerak: Orubearen ezaugarri positiboak azaltzeko atala da. Atal honetan 

ezaugarri positiboez gain, erabilera posibleak proposatu dira. 

Oztopoak: Proiektuak eta lursailak dituen zailtasunak azaltzeko atala da. 

.Irtenbideak: Oztopoak nola gaindituko lituzketen azaltzeko atala da. 

 3.TALDEA 

AUKERAK: Erabilera posibleak  aipatzera jo da (zentro   kulturala, 

dantza taldeentzako lekua eta  Alde Zaharraren  interpretazio 

zentroa) eta aukera bezala leku  publiko irekia  izateko toki 

aproposa dela ikusi da. 

OZTOPOAK: Inguruan tabernak izatea, sor daitezkeen zaratak, proiektuak 

altuera izanez gero bizilagunekin sor daitezkeen arazoak  eta orubeko 

egungo  ohiturak (txisa, zaborra...) oztopoak direla ikusi da. 
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IRTENBIDEAK: Soluzio arkitektonikoak modu egokian egitea eta ordu 

batzuetatik aurrera orubea itxia egotea proposatu da.  

 4.TALDEA 

AUKERAK: Aterpearekin espazio konbinaketa proposatu  da  eta 

aisialdirako espazio egokia dela uste da.  Aukera  modura ikusten da 

orubearen  kokapen eta historia berreskuratzeko aukera. 

OZTOPOAK: Egun, orubea puntu iluna da non gizalegezkoak  ez diren 

hainbat ekintza egiten diren (txisa, kaka...). Gainera, egin  beharreko 

inbertsioa, kudeaketa, finantziazioa eta  jasangarritasuna oztopotzat ikusten 

dira. 

IRTENBIDEAK: Zerbitzu baten birkokapena egitea, mantenu  erraza duen 

tokia izatea, hirigintza planetatik irtenbide  arkitektonikoetara joatea 

ikusten dira irtenbide modura.  

 5.TALDEA 

AUKERAK: Kopapen aproposa azpimarratzen da. Leku honetan proiektua 

burutzea aukera egokia da, kaleari  aire garbi bat  emango diolako eta   

Lamera Alde  Zaharrarekin lotzeko  aukera ikusten delako. 

OZTOPOAK: Lursailaren dimentsioa txikia, bizilagunak,  gauetako 

erabilera okerra, inguruko tabernak, aurreko pareta eta  lursaila leuna ez 

izatea oztopoak direla ikusten da. 

IRTENBIDEAK: Gauetan zarratzea, argitasunezko tokia izatea eta eremua 

garbi mantentzea proposatzen da. 

 6.TALDEA 

AUKERAK: Artea sustatzeko zentroa —proiektuak sortu, garatu eta 

aurkezteko—, ume zein gurasoentzako lekua, kultur etxearen  informazio 

puntua,  gazteentzako lekua (12-18 urte) eta  ume nahiz nagusientzako 

aterpea proposatzen dira. 

OZTOPOAK: Alboko lokalak kaltetuak izateko arriskua, auzokideak, 

 mantenua eta herritarren kontzientziazio eza oztopotzat hartzen 

 dira. 

IRTENBIDEAK: Beheko lokala proiektuan parte izatea eta  historia 

zabaltzea —beroni garrantzia emanda—  proposatzen dira. 

 7.TALDEA 

AUKERAK: Aterpe argitsua, komunak, jesarlekuak, jokoak, bularra emateko 

nahiz jaioberriak aldatzeko gela, umeentzako lekua euria  egiten 

duenean, egoteko lekua  eta dantza taldearentzako biltegia  proposatzen 

dira. 

OZTOPOAK: Bilera desegokiak, auzokideentzako zaratak, eraikin urdineko 

ur geldituak eta gizarte edo elkar bizikidetzan kontrako  ekintzak oztopo 

bezala hautematen dira 
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IRTENBIDEAK: Sarreraren kontrola, ordutegia (egunez  zabalik eta gauez 

itxita), oinarrizko azpiegiturak eta eraikin  urdineko arazoak 

konpontzea proposatzen dira. 

       b. 2. ARIKETA: Erabileren lanketa 

Talde guztien artean bekoPortalarako proposatutako erabilera posibleen 

taula orokorra aztertu ondoren, interesgarrienak iruditzen diren 10 erabilera 

aukeratzea da eginkizuna. Interes mailaren arabera bete da zerrenda, 

interes altuenari 10 puntu eta baxuenari puntu 1 emanda. 

 3. TALDEA 

10 Puntu: Egoteko lekua 
09 Puntu: Wifi gunea 
08 Puntu: Interpretazio zentroa / murala 
07 Puntu: Emanaldiak: Proiekzio - zinema / Erakusketak 
06 Puntu: Aterpea 
05 Puntu: Arkitektonikoki erakargarria 
04 Puntu: Bertako produktuen salmenta / erakusketa 
03 Puntu: Dantza lekua 
02 Puntu: Rokodromoa 
01 Puntu: Erlazio lekua: kirola 
 

 4. TALDEA 

10 Puntu: Umeen rokodromoa eta aterpea 
09 Puntu: Gurasoen guneak / Eskolak 
08 Puntu: Proiekzio zinema 
07 Puntu: Hitzaldiak / Ipuin kontalariak 
06 Puntu: Atea / Interpretazio gunea 
05 Puntu: Rokodromoa 
04 Puntu: Bertako produktuen produkzio erakusketa 
03 Puntu: Arteleku (Artea, erakusketa gela) 

02 Puntu: Kurtsoak 
01 Puntu: Komunak 
 

 5.TALDEA 

10 Puntu: Arteleku 
09 Puntu: Wifi gunea 
08 Puntu: Proiekzio zinema 
07 Puntu: Kurtsoak 
06 Puntu: Umeen txokoa 
05 Puntu: Dantza 
04 Puntu: Mahai jokoak 
03 Puntu: Erakusketa 
02 Puntu: Murala 
01 Puntu: Rokodromoa 
 

 6.TALDEA 

10 Puntu: Arteleku 
09 Puntu: Bertako produktuen proiekzio erakusketa 
08 Puntu: Mural historikoak 
07 Puntu: Alde Zaharreko atea 
06 Puntu: Familia tailerrak 
05 Puntu: Tailerrak eta kurtsoak 
04 Puntu: Informazio puntua 
03 Puntu: Kultur desberdinentzako lekua 
02 Puntu: Mahai jokoak 
01 Puntu: Berba lagunentzako lekua 
 

 7.TALDEA 

10 Puntu: Aterpea 
09 Puntu: Txokoa 
08 Puntu: Egoteko lekua 
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07 Puntu: Kultur desberdinentzako lekua 
06 Puntu: Familia tailerrak 
05 Puntu: Mahai jokoak 
04 Puntu: Bertso leku 
03 Puntu: Dantza 
02 Puntu: Artistentzako lekua 
01 Puntu: Berba lagunak 
 

 

 

       c. 3. ARIKETA: bekoPortalaren izaera 

 BekoPortalaren izaeraren ezaugarri orokorrak zehazteko puzzlea 

burutu da. Puzzlea bost zatitan banatzen da:  

KUDEAKETA - ERABILTZAILEAK - ORDUTEGIA - LURSAILA- LOKALA 

Udala               Elkarteak                    Egunero         Berdea      Zurruna 

Elkartea           Herritarrak                   Asteburuetan   Plaza        Moldakorra 

Mistoa           Elkarteak+ herritarrak     Astegunetan    Mistoa      Mistoa 

 3.TALDEA 

KUDEAKETA: Udala, baina murriztailea izan gabe. 

ERABILTZAILEAK: Herritarrak. 

ORDUTEGIA: Egunero. 

LURSAILA: Mistoa, plaza gune berdeekin.  

LOKALA: Zurruna, baina herritar guztientzako. 

 

 4.TALDEA 

KUDEAKETA: Ekintzaren arabera erabakiko da. 

ERABILTZAILEAK: Herritarrak 

ORDUTEGIA: Egunero 

LURSAILA: Plaza  

LOKALA: Moldakorra 

 

 5.TALDEA 

KUDEAKETA: Udala. Erantzukizun mugatuekin. Kultur etxearen 

funtzionamendua ez da nahi, beste organismo bat sortuko da lokala irekita 

dagoen orduetan bertan egoteko. 

ERABILTZAILEAK:  

ORDUTEGIA:  

LURSAILA: Plaza, itxura naturala izan behar duela ikusten da erabiltzeko 

leku aktiboa izan dadin. 

LOKALA:  

 

 6.TALDEA 

KUDEAKETA: Mistoa 

ERABILTZAILEAK:  

ORDUTEGIA:  

LURSAILA: Mistoa, zapaldu daiteke baina elementu naturalekin. 

LOKALA:  
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 7.TALDEA 

KUDEAKETA: Udala 

ERABILTZAILEAK: Herritarrak + elkarteak. Elkarteek herritarrentzat zabalik 

dauden ekintzetarako. 

ORDUTEGIA: Egunero. Ordutegi mugatua, gauez itxita. 

LURSAILA: Plaza 

LOKALA: Moldakorra 

 

       d. 4. ARIKETA: ideia orokorra 

 Landutako ariketa guztien ondorio gisa, esaldi batean Bermeoko 

bekoPortala espazioaren ideia orokorra azaldu da. 

 3. TALDEA 

―Estetikoki erakargarria izango den gune soziala”. 

BekoPortala, aterpedun gune berde, artistiko, kultural eta arkitektonikoki 

erakargarria izango den zonalde irekia izango da, non herriko jendea 

batzeko leku publikoa, artistikoa, eta emanaldiak egiteko posibilitatea izango 

duena‖. 

 4. TALDEA 

―Hutsune bati erantun praktikoa ematen dionaisialdirako txoko irekia, 

herritarren inplikazioan oinarritua. Belaunaldi arteko aisialdia‖. 

5. TALDEA 

―Era desberdinetako pertsonen aisialdia eta sormenerako lekua‖. 

 6. TALDEA 

―Kultura eta historiari (Alde Zaharra) balioa emateko leku bat, pertsona 

desberdinentzako eta dinamikoa (eskulanak, tailerrak, parte hartuz...)‖. 

Beste ideia batzuk: Euskara bultzatu, kontzertuak, turismoa... 

 7. TALDEA 

―Aterpeko gizarte etxea‖. 

―Aterpeko Tala‖. 

 

6.6. ONDORIO ETA EKARPEN NAGUSIAK 

Lehenagoko atalean ariketaz-ariketa talde bakoitzaren erantzunak 

erreparatu eta gero, oraingo sailean, talde guztien ahotsak batuz, ariketa 

bakoitzean eman diren ondorio eta ekarpen nagusienak azalduko dira. 

6.6.1. 1. ARIKETA: (AIA) 

Taldeek emandako erantzunak ezaugarri berdinak dituzten kontzeptuetan 

multzokatu dira. Gauzak horrela, hauek dira ondorengo taulan 

multzokaturiko kontzeptu nagusienak: espazioa, kudeaketa, gizarte 

harremanak eta ondarea. 
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Aipatzekoa da ere, kolektibo modura gai izan direla kontzeptu bakoitza 

emandako alor guztietan aipatzeko ez ezik, horiek garatzeko ere —aukera, 

oztopo eta irtenbide alorrak—. 

6.6.2.   2. ARIKETA: ERABILEREN LANKETA 

Arestian aipatu bezala, ariketa honen helburu nagusia partaideek erabilera 

orokorren inguruan (Kultura, hezkuntza, familia eta gizarte harremanak, 

kirola, turismoa eta merkataritza) hausnartzea da. Baina partaideak 

erabilera orokorretan galdu ez daitezen, erabilera zehatzak tartekatu dira; 

hasieran, erabilera orokor bakoitzean zenbait erabilera zehatz jartzeko 

eskaera egin da; gerora, taldeek zenbait bozka sistemen bidez erabilera 

zehatz horiek lehentasunaren arabera sailkatu dituzte ondorengo taulan 

azaltzen direnetara heldu arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Azkenik, beste bozka sistema baten bidez, erabilera zehatz horiek erabilera 

orokorra koloreen bidez azaltzen duen grafika batetan sailkatu dira, 
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ondorengo taulan ikus daitekeen modura: 

Ondorio nagusi modura, lehen postuetan dauden erabilera zehatzek —

arteleku, proiekzio, guraso gune, erakusketa, egoteko lekua, wifi tokia, 

umeen txokoa, besteak beste— erabilera orokorreko kultura eta familia zein 

gizarte harremanekin dute zerikusia. 

6.6.3. 3. ARIKETA: BEKOPORTALAREN IZAERA 

Ariketa honen helburu nagusia etorkizuneko erabiltzaile izango direnek 

proiektuaren nahiz espazioaren izaeraz hausnartzea da. Ondorio nagusi 

modura, ondorengoak eman dira proposaturiko atal bakoitzean: 

● Kudeaketa. Aukerak_ udala, elkarteak, mistoa. 

Bakanen batek elkarteen esku utzi nahi izan badu ere, nahiko argi 

gainendu da  kudeaketak udalaren eskuetan egon behar duenaren ideia. 

● Erabiltzaileak. Aukerak_ elkarteak, herritarrak, elkarteak+herritarrak.  

Argi eta garbi irten da Bekoportalaren erabiltzaileak elkarteak+herritarrak 

izan behar luketela. 

● Ordutegia. Aukerak_ astegunetan, asteburuetan, egunero.   

Egunero zabalik egongo den espazio baten modura ikusten dute 

Bekoportala. Zenbait talde ireki/itxiera ordutegien inguruan hausnartzen 

aritu dira.. 

● Lursaila. Aukerak_ plaza, belarra, mixtoa.  

Talde batek baino gehiagok, hauen partehartze aktiboaren erakusle, 

beste aukera posible bat gehitu dute: mistoa. Gauzak horrela, kanpo 

lursailak belarrezkoa eta gogorra —plaza— izan behar lukeela 

ondorioztatu da. 

● Lokala. Aukerak_ moldakorra, zurruna, mistoa.  

Orokorrean, altzari eta espazioen antolaketa eta erabilerei dagokienez, 

lokal malgua ikusten dute. 

Azaldutakoaren erakusle, talde guztien iritziekin ondorioztaturiko azken 

puzzlea ondorengo irudian: 

 

6.6.4. 4. ARIKETA: IDEIA OROKORRA 

Ariketa honen ekarpenak, 6.5.d atalean ikus daitezke. 
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7. AGENTE DESBERDINEN PARTEHARTZE OSTEKO 

DATU BILKETA 

Orain arteko lan prozesu guztian zehar, mota desberdineko irakurketa eta 

partehartze mekanismoak erabili dira. Hauek, Alde Zaharrari, baina batez 

ere, Hurtado de Mendozako orubeari lotutako zeharkako irakurketa bat 

ahalbidetu dute.  

Bilketa honetan dagoen informazioa sinplifikatzeko asmoz, garatu diren 

eginkizunen ondorio nagusiak pilatu eta laburpen taula bat gauzatu da. 

Hurrengo orrian dago ikusgai.   

Taula hau orubearen ezaugarriei eta erabilerari buruzko herriak duen 

ikuspuntuen irakurketa objektiboa dela kontsideratzen da. Bertan, ez dago 

Arkibai elkartearen aldetik interpretaziorik ezarrita eta, beraz, Bermeoko 

udalak zein Berualak informazio hau eskuan izanda bere erabakiak hartzea 

posible du.  

7.1. TAULAREN NONDIK NORAKOAK 

Alde batetik, ardatz bertikalean partehartze prozesuan parte hartu duten 

agente desberdinak sailkatzen dira: merkatariak, elkarteak, alderdi 

politikoak, norbanakoak eta auzokideak. 

Bestetik, ardatz horizontalean mekanismo desberdinen bidez jaso diren 

ikuspuntu eta datuen sailkapen bat ageri da. Bertan, ―diagnostikoa‖ eta 

―proposamenak‖ banatzen dira. 

Lehenari dagokionez, Alde Zaharra eta orubearen ikuspuntuak banatu dira, 

eta bakoitzean agente horrek nabari dituzten abantaila eta arriskuak adierazi 

dira.  

Proposamenen aldetik, bekoPortalako orube eta lokalak izan ditzaken 

―erabilera‖ eta ―ezaugarriak‖ bildu dira. 

Horrela, behin hau izanda eta azken atal hau delarik partehartze proiektu 

honen funtsa, agente desberdinen proposatutakoa eta diagnostikoko aldetik 

jasotako informazioa kontuan izan eta ondorio espezifiko batera heldu behar 

da.  

7.2. TAULATIK INTERPRETAZIORANTZ 

Puntu honetatik aurrera, interpretazio desberdinak egitea posible da eta, 

ondorioz, azpimarratu nahi da bide zein erabaki desberdinak hartzea posible 

dela. 

Honekin batera, kontuan izan behar da laburpen taula honetan txosteneko 

aurre irakurketako analisiak ez daudela aintzat hartuta (ikus 3. atala). 

Hortaz, ezinbestekotzat hartzen da informazio hau kontuan izatea edozein 

interpretazio egin baino lehen.  

Honela, hurrengo ataletan Arkibai elkarteko kideen interpretazio eta 

ondorioak azaleraziko dira. 
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8. INTERPRETAZIO NAGUSIAK 

Herritarren ikuspuntua (aurreko orrialdeko taulan laburbiltzen dena) eta 

orain arte egindako diagnostiko eta datu bilketa kontuan hartuz, Arkibai 

elkarteko kideek egindako interpretazio eta ondorioak azaltzen dira atal 

honetan.  

8.1. ERABILERAREN HAUTAKETA 

bekoPortala herri espazio berriaren erabilera aukeratzeko orduan 

partehartzean parte hartu duten agente desberdinek (merkatari, elkarte, 

norbanako alderdi politiko eta auzokideak) proposatutako erabileren 

zerrenda hartu da abiapuntutzat, ondoko orrialdeko ezkerreko taulan ikusten 

dena (0).  

Hautaketako prozesuaren lehenengo pausuan (1) proposatu diren erabilera 

batzuk ezaugarrien taulara mugitu dira. Kontsideratu da ez dutela erabilera 

bat irudikatzen, baizik eta espazioak (lokalak zein lursailak) izango duen 

izaeraren ezaugarri bat. Gainera, agente desberdinen proposamen 

zerrendetan errepikatzen diren erabilerei, errepikatzen diren aldien 

araberako puntuazio bat eman zaie. Aintzat hartu da, agente guztien babesa 

duen erabilera batek egiazkotasun handiagoa izango duela.  

Hautaketako prozesuaren bigarren pausuan (2) erabilera bateragarri batzuk 

erabilera globalago batzuen barnean pilatu dira. Honetarako kontuan hartu 

dira erabilera bakoitzaren izaera, beharrizan eta eskakizunak.  

Hautaketako prozesuaren hirugarren eta azken pausuan (3) erabilera 

bateragarri batzuk baztertu dira. Dantzaleku erabileraren kasuan, adibidez, 

lokalaren tamaina txikia kontuan hartuta eta soilik agente biren babesa izan 

duela kontuan hartuta erabilera hau proiektutik baztertzea erabaki da. 

Merkatuaren erabileraren kasua kontuan hartuta agente bakarraren babesa 

izan du eta gainera, kalean astean behin soilik ospatzen den erabilera 

izanda lehentasun gehiago duten erabilera batzuk daudela aintzat hartu da.  

Hautaketa prozesuaren emaitza bezala beraien baitan beste erabilera 

zehatzagoak hartzen dituzten 2 erabilera global proposatzen dira 

bekoPortalarako: Gune sozial intergenerazionala + Erakuslekua  
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8.2. ERABILEAREN ETA EZAUGARRIEN HAUTAKETA 

Ondoko orrialdeko grafikoaren bitartez Arkibaiko kideek proposatutako 

―bekoPortala ERAKUSLEHIDXO SOZIALA‖ herri espazio berriaren erabilera 

eta ezaugarriak adierazten dira.  

8.2.1. ERABILERA 

Erabilera bikoitza proposatzen da, lokalaren banaketa moldakorrari esker 

batzuetan ekintza biak aldi berean emango dira eta beste batzuetan 

(erabileraren eskakizunek horrela eskatzen dutenean) erabilera bakarra 

emango da.  

       a. GUNE SOZIAL INTERGENERAZIONALA: 

Adin desberdineko herritarrak egoteko eta biltzeko espazioa proposatu da. 

Adin tarte zehatz bati zuzendutako ohiko espazioen moldea apurtu nahi izan 

da espazio bateratzaile bat irudikatzeko asmotan. Modu honetan ume, 

heldu, gazte eta adineko herritarrek gune sozial honetan egingo dute topo 

guztion arteko bizikidetza sendotuz eta belaunaldi desberdinen artean 

zubiak eraikiz.   

       b. ERAKUSLEHIDXOA (ERAKUSLEKUA): 

Gune sozial berriak suposatuko duen bizitasunaz baliatuta, bekoPortala 

herritarrekin ezagutza, informazioa, kultura, produktuak, … elkarbanatzeko 

espazio bilakatuko da. ―Erakuslehidxo‖ erabilera globalaren baitan erabilera 

zehatzago asko hartzen dira: arte erakusketak, proiekzioak, tailerrak, 

formakuntza klaseak, herriko ekintzen informazioa elkarbanatzea ,…). 

Erakuslehidxo erabilera barruan espazio finko bat proposatzen da, tamaina 

txikikoa eta lokaleko txoko batean egongo dena. Erakuslehidxo txoko hau 

gune - sozial erabilerarekin bateragarria izango da eta bertan ,adibidez, 

arte/argazki erakusketak, artisautza produktuen erakusketak, informazio 

tabloiak, eta abar eman daitezke 

Horretaz gain, erakuslehidxo erabilera barruan, espazio handiagoa behar 

duten erabileren kasuetan (tailerrak, formakuntza klaseak, hitzaldiak, 

proiekzioak, eta abar)  lokalaren espazio guztia okupatuko da. 

8.2.2. ERABILTZAILEAK 

bekoPortalako erabiltzaileak herritarrak eta herriko elkarte zein kolektiboak 

izango direla proposatzen da. Bien arteko bizikidetzak konbinazio 

aberasgarria suposatzen duela kontsideratu da.  

8.2.3. KUDEAKETA 

Kudeaketari dagokionez hau publikoa izango da, udalak kudeatuko du 

honen mantenua, ordutegiak, eta abarreko aspektuak. 

8.2.4. ORDUTEGIA 

Ordutegiari dagokionez egunero zabalik egongo den espazioa izango da. 

Hala ere, gauetan itxita egotea komenigarri ikusten da, auzokideekin 

bizikidetza egoki bat bermatzeko eta segurtasun arazoak ekiditeko.  
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8.2.5. LOKALA 

Lokalaren barne banaketari dagokionez, banaketa moldagarri bat 

proposatzen da, bertan ospatzen diren ekintzen garapen egoki baterako. 

Horrez gain lokalak WIFI konexioa, komunak izango ditu. Gainera lokalaren 

espazio guztiak irisgarriak eta arkitektonikoki erakargarriak izango dira.  

8.2.6. LURSAILA 

Lokalaren kanpoaldeko lursailari dagokionez izaera mistoa izatea 

proposatzen da; plaza izaera izango du, hau da, lurzoru gogorrarekin, baina 

begetazioa ere izango du. Horretaz gain, gauetan segurtasuna bermatzeko, 

honek argiztapen egokia izan beharko duela aurreikusten da. 
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9. ONDORIOAK 

Partehartze prozesu honen helburu nagusia, herriko agente desberdinen 

ikuspuntua aintzat hartuta, Hurtado de Mendozako orube eta lokalarentzako 

erabilera nahiz izaera berria definitzean oinarritu da. 

Horretarako lan estrategia bat diseinatu da. Gauzatu diren partehartze 

mekanismo desberdinetako (galdetegiak, bilerak, tailerra,…) agente guztien 

(merkatariak, alderdi politikoak, norbanakoak, elkarteak eta auzokideak) 

ikuspuntu anitzak bildu dira —ikus 7.2 ataleko taula—. Irakurketa horretan 

herriaren ahotsa adierazten dela kontsideratu da. Puntu honetatik aurrera 

interpretazio desberdinak egin daitezkeen arren, Arkibai elkarteko kideek 

egindako analisian oinarrituta erabilera zehatz bat proposatu da:  

“ERAKUSLEHIDXO SOZIALA”. Beraz, txosten eta proiektuaren helburu 

nagusia betetzat hartzen da. 

 Lan prozesua 

Lan prozesuari dagokionez, proiektuaren epe laburrak baldintzatutako 

plangintza bat eratu da eta horrek kronologia zehatz bat izatea ekarri du —

ikus 2.3 ataleko taula—. Partehartze prozesuan itxi eta ireki  bidezko 

funtzionamendua erabili da. Herriari entzun eta informazioa bildu ostean, 

Arkibai elkarteak jasotako datuen interpretazio eta lanketa gauzatu du. 

 

 

 

 ERAKUSLEHIDXO SOZIALA 

bekoPortala herritar guztientzako espazio izango dela ondorioztatu da, 

elkarte zein norbanakoak espazio honen eragileak izango dira, egun herriko 

puntu iluna dena argiztatuz.  

8.2 atalean azaltzen den moduan, erabilera bikoitza proposatu da. Batetik,  

GUNE SOZIAL INTERGENERAZIONALA: Adin desberdineko herritarrak 

egoteko eta biltzeko espazioa proposatu da, belaunaldi desberdinen arteko 

zubiak eraikitzeko.  Eta, bestetik, ERAKUSLEHIDXOA: herritarrekin 

ezagutza, informazioa, kultura, produktuak, … elkarbanatzeko.  

Partehartze prozesuan herri espazio berri horren izaeraren ezaugarri 

nagusiak landu dira  —ikus 8.2 atala—. Lokalaren izaera moldakorra, 

kanpoko lursailaren izaera mixtoa, kudeaketa publikoa, ordutegia,… 

 ETORKIZUNA 

Txosten honetan partehartze prozesuaren fruitu den bermeotarren iritzia 

jasotzen da. Horrez gain, elkarte moduan, Arkibaik bere proposamena 

luzatzen dio Bermeoko Udal eta Beruala elkarteari, une oro, bildutako 

informaziotik abiatuta interpretazio anitzak egin daitezkeela azpimarratuz.  
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10. ERANSKINAK 

10.1. ORUBE ETA LOKALAREN ARGAZKIAK 
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10.2. GIZA INTENTSITATEAREN IRAKURKETA 

10.2.1. HERRI MAILAN 
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10.2.2. ORUBE MAILAN 

 

  



HURTADO DE MENDOZA KALEKO ORUBEAREN ERABILERA BERRIRAKO PARTEHARTZE PROZESUA   OR. ZBK 76 

ARKIBAI Urdaibaiko garapen jasangarrirako arkitekto elkartea  

10.3. ALDE ZAHARREKO KOMERTZIOEN INKESTAK 
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10.4. NORBANAKOERI INKESTA 
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10.5. ELKARTEEKIN BILERAK 
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10.6. AUZOKIDEEKIN BILERAK 
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10.7. ALDERDI POLITIKOEKIN BILERA 
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10.8. AURKEZPEN EGUNEKO ARGAZKIAK 
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10.9. URTARRILAK 21EKO TAILERRA 

10.9.1. ARIKETEN EMAITZAK 

       a. 1. Ariketa. AIA 

3.TALDEA 

  

 

 

 

 

 

4. TALDEA 

   

 

 

 

 

5.TALDEA 

 

 

 

 

 

 

 

6.TALDEA 
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7.TALDEA 
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       b. 2. Ariketa. Erabileren lanketa 

 3. TALDEA 

 

 

 

 

 4. TALDEA 

 

 

 

 

 5.TALDEA 

 

 

 

 6.TALDEA 

 

 

 

 

 7.TALDEA 
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       c. 3. ARIKETA 

 3.TALDEA 

 

 

 

 

 

 

 4.TALDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 5.TALDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.TALDEA 
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 7.TALDEA 

 

 

 

 
 

 

       d. 4. ARIKETA: Kontzeptiua 

 

 3. TALDEA 

 

 

 

 

 4. TALDEA 

 

 

 5. TALDEA 

 

 

 6. TALDEA 

 

 

 

 

 7. TALDEA 
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10.9.2. ARGAZKIAK 
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