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Idurre Bideguren. 
Bermeoko alkatea.

Joan den urtea, denok dakizuen
bezala, egoera ekonomiko zailak
baldintzatuta bizi izan dugu,
baina horren aurrean ez gara gel-
dirik egon, gogor lan egin dugu
egoerari aurpegi emateko eta
gure herrian ongizate maila ho-
betzeko. 

Helburu horrekin Udalak hain-
bat ekimen jarri ditu martxan: foro
sozio-ekonomikoa, kontserbere-
kin sinatutako akordioa, arrain
azokaren aldeko apustua berres-
tea… Lan guzti horiek jarraipena
izango dute aurten ere, gure eko-
nomia berraktibatzeko funtsez-
koak direla uste dugulako.
Kalitatezko zerbitzu publikoak
bermatzeko ahalegin guztiak
egingo ditugu, gainerako erakun-
deei (Eusko Jaurlaritza eta Biz-

kaiko Foru Aldundia) ere konpro-
miso berdina eskatuz eta elkar-
lana bultzatuz.  

Azpimarratzekoa da abuztuan,
galarrenaren mendeurrenean, hil-
dako 143 arrantzaleak oroitzeko
egindako ekimenak eta, batez
ere, bermeotarron inplikazioa 
euretan. Emozioz beterik bizi izan
genituen egun horiek eta herrita-
rren parte-hartzea eredugarria
izan zen. Argi geratu zen berme-
otarrok gai garela edozein gala-
rrenari aurre egiteko 

Guzti honen berri ematea eta
2012. urtean Bermeon gertatu-
tako eta egindako beste batzuk
azaltzea da aldizkari honen hel-
burua. Espero dugu zuen gustu-
koa izatea.

Gestioaren inguruko azalpen
gehiago emateko, martxoan hi-
tzaldi bat izango dugu Nestor
Basterretxea aretoan.
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EKONOMIA

EKONOMIA INDARTZEKO
HAINBAT EKIMEN

Bermeo eta Gernika-Lumoko 
Behargintzek eta euren udalek
akordio bat sinatu zuten joan den
uztailean Busturialdeko ekonomia
sustatzeko plangintza egiteko.

Horren barne, Eusko Jaurlari-
tzaren diru-laguntzak lortu dira
eta eskualdeko egoera sozio-
ekonomikoaren diagnostikoa
egin da. Horretarako, Busturial-
deko Foro sozio-ekonomikoa
martxan jarri da, honakoek
osatutakoa: udalek, enpresek,
erakundeek, elkarteek, hez-
kuntza eta ikerketa zentroek eta
ongizate, turismo eta landa 
garapen eragileek. 

Helburuak
Eskualdean ekonomia susta-
tzeko motorra izatea eta Bustu-
rialdean aberastasuna eta
lanpostuak sortzea dira foro
sozio-ekonomikoaren helburuak,
hain zuzen ere.

Argi gelditu da gure eskualde-
aren garapen ekonomikoaren
nondik norakoak finkatzeko 
eragile guztien arteko elkarlana
ezinbestekoa dela. 

Eskualdean ekonomia susta-
tzeko funtsezkotzat jo da egitura
finko bat izatea. 

Aberastasuna eta lanpostuak sortzeko helburua du Udalak

El Foro socio-económico tiene como objetivo convertirse en el motor para crear empleo y riqueza en
Busturialdea. Constituido por ayuntamientos, empresas, asociaciones, centros educativos y agentes tu-
rísticos y medioambientales, entre otros, ya ha presentado diferentes iniciativas para alcanzar sus metas.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Bermeo destinará unas plazas de aparcamiento del mercado para im-
pulsar el comercio del mismo y su entorno.

ZER EGIN DU ORAIN
ARTE FOROAK?

• Diagnostikoaren analisi
zehatza aurkeztu du.

• Ildo estrategikoak
definitu ditu.

• Ekintza plana Eusko
Jaurlaritzan aurkeztu du,
Prestakuntza espeziali-
zatua lortzera eta 
auto-enplegua sortzera
bideratuta dagoena. 

MERKATARITZA 
BULTZATZEN

Bermeoko Udalak 
azokako aparkalekuak
egokitu ditu Eusko 
Jaurlaritzaren diru-
laguntzak lortu ondoren. 

Horrela, parking 
horretako aparkaleku
batzuk azokan eta 
inguruan erosketak 
bultzatzeko izango dira,
zona horretan autoak
aparkatzeko arazo 
handiak daudelako.

Bestalde, Bermeoko
Udalak 2013. urterako
Eusko Jaurlaritzaren
beste diru-laguntza bat
ere lortu du azokako 
merkataritza biziberritze-
aren alde lan egiteko.
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KONTSERBERAK

El Ayuntamiento y las nueve conserveras de Bermeo han firmado un acuerdo de colaboración para fo-
mentar la competitividad del sector e impulsar las conservas de la villa. Uno de sus objetivos es crear la
marca de calidad ‘Bermeo’ y extenderla a nivel mundial. Asimismo, tras realizar una investigación sobre
el vertido de las conserveras a petición del Consistorio bermeano, las conserveras podrán realizar sus
vertidos en la depuradora de Lamiaran que comenzará a funcionar este año.

KONTSERBERAK
ETA UDALA 
ELKARLANEAN

Bermeoko Udalak eta kontserba
enpresek hitzarmena sinatu
zuten uztailean. Helburua da 
‘Bermeo’ kalitate marka egin eta
mundu mailan zabaltzea. Akor-
dioa etorkizunera begira ‘pauso
positiboa’ dela adierazi zuten.
Hitzarmena sinatu duten enpre-
sak honako hauek dira: Conser-
vas Serrats S.A., Conservas
Cusumano S.A., Grupo Conser-

vas Garavilla S.A, Conservas La
Gaviota S.L., Salica Industria Ali-
mentaria S.A., Anchoas Bermeo
S.L., Conservas Zallo S.A., Ce-
berbi S.L. eta Urdaibai Kontser-
bak.

Hitzarmena Bermeo, Mundaka
eta Sukarrieta lurralde eremuetan
garatuko da eta kontserba 
sektoreko enpresetan aplikaga-
rria izango da. 

600 lanpostu inguru
Kontserberek 600 lanpostu in-
guru sortzen dituzte herrian, hain
zuzen be. Jarduera hau eskual-
deko ekonomiaren motorra da,
baina egun enpresa bakoitzak
bere aldetik funtzionatzen du eta
horrek lehiakortasunari kalte
giten dio. 

Hori dela eta, enpresen lehia-
kortasuna bultzatzeko, kontser-
berak eta Bermeoko Udala
elkarlanean ari dira sinergiak 
lortzen eta espero dute horren
emaitzak ugariak izatea etorkizu-
nean.

Bestalde, kontserba enpresek
euren isurketak Lamiarango
araztegian egin ahal izango 
dituzte, isurketen ikerketa zehatz
bat egin ondoren, Bermeoko
Udal Gobernuaren ordezkariek
Busturialdeko Ur Patzuergoan
egindako ahaleginen ondorioz.

Helburua ‘Bermeo’ kalitate marka egitea
eta lehiakortasuna bultzatzea da.

Sinadura ekitaldia.



6 Bermeo. Udal urtekaria

ARRAIN AZOKAK
ERREFERENTEA
IZAN NAHI DU

Eguraldi txarrari aurre egin zion
Bermeoko XVIII. Arrain Azokak
eta salmenta aurreikuspenak
bete zituen. Gure produktuen
erakusleiho aparta da azoka eta
horren aldeko apustua berresten
du Bermeoko Udalak. 

Asko izan ziren 25 erakustokie-
tan produktuak dastatu eta erosi
zituztenak eta 1.000 pertsona
inguruk parte hartu zuen azoka-
ren barne antolatutako jarduere-
tan (arrain salmenten simulazioa,
hitzaldiak, Urpeko zine zikloa…).
Luxuzko bisita bat izan zuen 
aurten azokak; Pascal Barbot,
hiru Michelin izar dituen Astrance
jatetxeko sukaldari frantziarra

etorri baitzen, ‘slow-food’ mugi-
menduaren eskutik.

Berrikuntzaren aldeko apustua
egiten duen azokan, aurten 
bakailao melatua, itsaskien patea
eta produktuen ontzi modernoa-
goak aurkeztu ziren. Arrantza eta
itsasoaren mundua zabaltzea eta
kontserba industria bultzatzea
helburu dituen Arrain Azokak
erreferentea izan nahi du eta
horretarako lan egingo du.

Pascal Barbot sukaldari frantziar famatua
Bermeoko XVIII. Arrain Azokan izan zen

La XVIII Arrain Azoka, que cumplió las previsiones, recibió este año la visita del prestigioso cocinero francés
Pascal Barbot, de la mano del movimiento ‘slow-food’. Esta feria, que se ha convertido en un magnífico es-
caparate de nuestros productos, pretende seguir siendo un referente en este tipo de eventos. Por otra parte,
expertos en gastronomía han visitado Bermeo para conocer nuestros productos y su valor gastronómico.

25 erakusleiho eta
1.000 bisitari inguru
batu ziren aurtengo
Arrain Azokan

GASTRONOMIAN
ADITUEN BISITAK

BECen egindako 
Turismo Enogastronomi-
koaren I. Kongresuko
partaideak eta 
gastronomian adituak
diren estatu mailako 15
kazetarik gure herria eta
bertoko hainbat 
kontserba enpresa 
bisitatu zituzten azaroan,
gure produktuen 
elaborazio prozesua eta
horrek ematen dion balio 
erantsia ezagutzeko eta
horiek dastatzeko. Bisita
horiek garrantzitsuak dira
gure herriko turismoa 
sustatzeko eta gure 
enpresen lehiakortasuna
bultzatzeko. Bermeoko
Udalak ekimen horiek
babestu eta sustatutako
ditu. 

BERMEOKO XVIII. ARRAIN AZOKA
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La respuesta de nuestro pueblo en el centenario de la galerna fue motivo de orgullo. Bermeo vivió con
emoción los diferentes actos para recordar a los 143 fallecidos en esta catástrofe y la participación del
pueblo de Bermeo fue increíble. Se evidenció nuestro carácter, cómo nos ha llegado al corazón lo que
les sucedió a nuestros antepasados y que somos capaces de hacer frente a cualquier galerna.

HERRITARRAK
HUNKITUTA

Bermeotarren inplikazioa txalotzekoa izan zen. Izan
be, asko izan ziren ekimenak martxan jarri zituzte-
nak eta ekitaldi guztien antolaketan lagundu 
zutenak. Carlos Panerak zuzendutako ‘Urperatu-
tako argiak’ antzerki musikalean ehun bermeotar in-
guruk parte hartu zuten eta 3.000 pertsona baino
gehiagok lan hunkigarri horrekin disfrutatu zuten. 
Alberto Bilbaoren ‘Bermeo 1912’ laburmetraiaren
eta Jabi Elortegiren ‘Galerna, ekaitza ezezaguna’
dokumentalaren proiekzioetan Nestor Basterretxea
aretoa txiki gelditu zen. Aitor Ruizek Leire Gotxik
abestutako ‘Kresala eta eztia’ abesti polita egin
zuen inaugurazio ekitaldirako.

Emoziozko egunak
Ikusgarria izan zen Diego Soroaren arte lana, 
itsasoan kokatutako argien bitartez 143 arrantza-
leen bizitza eta euren galtzearen sentimendua aur-
keztu baitzuen. Itsasontzi tradizionalen topaketek
eta galarrenari buruzko hitzaldiek bermeotarren 
interesa piztu zuten. Izan ere, horietan parte hartu
zuten ‘Galerna’ liburuaren egilea den Kepa Iradi eta
‘Itsasoari begira’ idatzi duen Josu Munitizek, 
besteak beste.

Andra Mari Eliza jendez bete zen galarrenan 
hildakoak gogoratzeko egindako oroimen-mezan,
non Bermeoko Abesbatzak abestu zuen. Itsas-
prozesio isila hunkigarria izan zen, portua jendez
gainezka egon zen gure arrantzaleak gogoratzeko. 

Egun hunkigarriak izan ziren bermeotar guztion-

tzat eta gure herrira etorri zirenentzat. Guztion 
artean gure historia eta gure aurrekoek egindako
lana eta ahaleginak aitortu ditugu eta lan horrek 
jarraitu izan du. Izan ere, Julen Urdaibai bermeota-
rrak ‘Antartic Ice Marathon’-en parte hartu zuen eta
143 kilometroak eginda, galarrenan galdutako
arrantzaleak omendu zituen.

Galarrenaren mendeurrenan 
hildako 143 arrantzaleen 
oroimen ekitaldiak egin ziren

GALARRENA

Agerian gelditu zen zelakoak
garen, gure aurrekoei gertatuta-
koa zelan heldu zaigun 
bihotzera eta gai garela edozein
galarrenari aurre egiteko.



El Ayuntamiento de Bermeo para decidir su futuro con la ciudadanía tiene en marcha el proceso de 
participación ‘Bermeon erabaki’, que ya ha dado sus frutos. Actualmente, en el mismo, se debaten la 
ordenanza cívica municipal, el turismo, el deporte y la situación de las personas con diversidad funcional. 

ETORKIZUNA GUZTION
ARTEAN MARRAZTEN

Bermeoko Udalaren helburua da
herria guztion artean eraikitzea
eta horretarako ‘Bermeon Era-
baki’ parte hartze prozesua mar-
txan jarri zuen joan den urteko
abenduan. Herriaren beharriza-
nak jaso ondoren, lau lan talde
antolatu ziren, kultura eta norta-
suna, ekonomia eta lan mundua,
ingurunea eta giza garapena,
hain zuzen ere.

Horietan 80 pertsona inguruk
parte hartu dute eta egindako
lanak izan ditu bere emaitzak;
besteak beste, LZPri eta Bizkai-
bus zerbitzua hobetzeko aurkez-
tutako alegazioak eta kultura,
etorkin eta emakumeen inguruko
proposamenak eta hausnarketak. 

Martxan
Parte hartze prozesuak fruitu
asko eman behar ditu oraindik,
epe luzerako apustua baita. 
Horretan ari dira lau lan taldeak;
bizikidetzaren udal ordenantza,
turismoa, kirola eta dibertsitate
funtzionala dutenen egoera az-
tertzen.

Garrantzitsua da gai hauek eta
etorkizunean planteatuko direnak
herritarrekin lantzea.

Guztion ikuspuntuak eta ekar-
penak garrantzitsuak dira zerbait
adosteko orduan. Denon artean
herriaren etorkizuna marrazteko,
bakoitzak bere kolorea ekartzea
ezinbestekoa da. Animatu eta
parte hartu!

Udalak herriaren etorkizuna herritarrekin batera lantzeko 
‘Bermeon Erabaki’ prozesua martxan du. 
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BERMEON ERABAKI

TALDEEN GAIAK

• Bizikidetzaren udal 
ordenantza diseinatzea.

• Turismoa nola bultzatu
denon artean pentsatzea.

• Dibertsitate funtzionala
duten pertsonen (buruko
gaixotasunak dituzte-
nen) egoera aztertzea eta
horien bizi kalitatea 
hobetzeko proposame-
nak lantzea. 

• Kirola sustatzeko 
jarduerak proposatzea.

facebook.com/bermeonerabaki bermeonerabaki.wordpress.com
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INGURUMENA

ARITZATXUK 2012AN 
KALITATEZKO ETA 
INGURUMENEKO 
BALDINTZAK BETE DITU
Bermeoko Aritzatxu hondartzak
ISO 9001: 2008 kalitatezko 
baldintzak eta ISO 14001:2004
ingurumeneko baldintzak be-
tetzea lortu du 2012an. Horrek
adierazten du gure herriko hon-
dartzak erabiltzaileen eskakizu-
nak bete eta eurei kalitatezko
zerbitzua eskaintzen diela, hon-
dartza irisgarritasun, segurta-
sun, erosotasun eta baldintza
higieniko-sanitario egokietan
erabili eta gozatzeko.

La playa de Aritzatxu cumple
las condiciones de calidad y
medio ambiente. 

SAN MARTIN AUZOKO
ERREKAREN ZATI BAT
BERRESKURATZEA
LORTU DUTE 
Landabaso Industrialdea 
zeharkatzen duen San Martin
errekaren zati bat berreskuratu
da. Boluntarioek, besteak
beste, erreka garbitu zuten, 
zuhaitzak landatu zituzten eta,
ondoren, lanak, Eusko Jaurla-
ritzako Ura Agentziak garatu-
tako proiektu baten bidez egin
ziren, Bermeoko Udalak pro-
posatu ondoren. Obrak joan
den urtarrilean hasi eta maia-
tzean amaitu ziren.

Recuperado un tramo del río
San Martin.Voluntarios ayuda-
ron a limpiar la zona.

GAZTELUGATXEKO
KOSTALDEA GARBITU
DUTE BOLUNTARIOEK
UZTAILEAN
Joan den uztailean, Gazteluga-
txeko kostaldea boluntarioek
garbitu zuten. Jardunaldi arra-
kastatsu horretan Gazteluga-
txeko babestutako biotopoko
itsasertzetik 10 m3 hondakin
bildu zituzten hain zuzen ere.
Ekimen horri esker, euskal kos-
tan hain berezia den Gaztelu-
gatxeren ingurumen-balioa eta
bere paisaiaren edertasuna
zaindu eta mantentzen lagundu
zuten.

Voluntarios limpian San Juan
de Gaztelugatxe. Recolectaron
10m3 de residuos.

OLIOA BIRZIKLATUZ 20 MILIOI LITRO
UR KUTSATZEA SAIHESTU DA 

Bermeok azken bi urteetan erabilitako 18.000 kilo
landare-olio birziklatu ditu eta, horri esker, herrian
20 milioi litro ur ez dira kutsatuko. Horregatik, ga-
rrantzitsua da erabilitako olioa birziklatzen 
jarraitzea eta helburu horrekin kanpaina bat mar-
txan jarri du Bermeoko Udalak.

Bermeo evita contaminar 20 litros de agua reci-
clando aceite. Para reforzar esta idea, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha una campaña.

INGURUMENA
ZAINTZEN

URA MERKEAGO

Udalak uragatik 630.000 euro gutxiago ordaindu
dio Busturialdeko Ur Patzuergoari (BUP), 2012an
akordioa lortu ondoren. 2010eko hitzarmenaren
prezioak neurrigabeak zirenez Udalak bertan 
behera utzi zuen. Aurten Lamiarango araztegia
erabiltzen hasi eta saneamenduaren kostea asko
igoko denez, BUPen sartzea erabaki du Udalak,
aukera ezberdinak  aztertu ostean.

El Ayuntamiento de Bermeo pagará unos 630.000
euros menos al BUP tras lograr un acuerdo en 2012.
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EUSKARA

Bermeotarrentzat euskaraz bizitzeko aukerak za-
baldu gura ditu Udalak eta horretarako lan egin du
aurten 80 herritarrakaz batera, 2017ra arteko Plan
Estrategikoa mamitzeko.

Bermeoko euskararen tenperatura igotzeko erronka
jarri diogu gure buruari eta zeregin horretan udalak
eta herritarrek batera jardungo dute, bermeotarrek
bizitzaren alde guztietan euskara erabiltzeko aukera
izan dezaten. 

Horiek denak elkarrekin komunikatzeko eta jardu-
teko aukera izango dute 2013an ere, ekintza eta
egitasmo ugariren bidez eta informazio guztia eus-
kararen web gunean zabalduko da, baita sare so-
zialetan ere.

Bermeon 10 herritarretatik 7k
euskaraz dakite, beste 2k 
ulertzen dute eta batek ez du
ulertzen. Aukera ona dago 
euskara erabiltzeko eta 
zabaltzeko eta horretan 
jarraituko du lanean Udalak,
euskararen aldeko 
konpromisoa sendotuta.

En Bermeo, de diez personas siete saben euskera, dos entienden y únicamente una no lo entiende, si-
tuación favorable para su uso y extensión. El Ayuntamiento seguirá reforzando su compromiso y trabajo
en favor del euskera.

PLAN ESTRATEGIKOAREN ILDO
NAGUSIAK

• Lidergoa. Herriko alor guztietan
euskararen liderrak bultzatu

• Kontzientzia hartzea. Euskara 
erabiltzeak duen garrantziaz jabetu

• Balioa eman Bermeoko euskarak
balio digu eguneroko bizitzarako

• Prestigiatu. Euskararen izen ona
eta garrantzia azpimarratu

• Sentimenduak indartu. Euskaldun
izatearen harrotasuna indartu

• Gurasoak

• Ikastetxeak

• Euskara ikasleak

• Etorkinak

• Gazteak

• Merkatariak

• Tabernariak

• Enpresak

• Kirolariak

• Kultur sortzaileak

• Elkarteak 

• Txokoak

• Komunikabideak

EUSKARA ZABALTZEKO LANEAN

facebook.com/euskerasaila.bermeo
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KIROLA / GAZTERIA

El Consistorio apuesta por fomentar el deporte de calidad con una oferta amplia de cursos para todas
las edades. El Patronato  Municipal de Deportes ha logrado el diploma de compromiso con la excelen-
cia.

KIROLA, GURE APUSTUA

Kirolaren alde egiten den apus-
tuaren barne, Udalaren Kirol Pa-
tronatuak (UKP) aurten ere
hainbat ikastaro antolatu ditu,
ume zein nagusientzat, besteak
beste, aquagyma, aquafitnessa,
gimnasia erritmikoa,dantza mo-
dernoa, boxeo-kickboxinga, ka-
ratea, igeriketa, arte martzialak,
mantentzea, eta hirugarren adi-
neko taldeak.

Horrez gain, zenbait kiroletan
saio solteak ere eskaintzen ditu
UKPk astelehenetik barikura or-
dutegi zabalean Araneko kirolde-
gian. Kirola bultzatzeko
helburuarekin abenduan ekimen

berri bat jarri zuen martxan: herri-
tarrei kirol egitarauko ekintza bat
probatzeko aukera ematea do-
hainik hileko larunbat batean. Ka-
litatezko zerbitzua lortzeko ere

lan handia egin du UKPk. Izan
ere, EUSKALITeko Ebaluatzaile
Klubeko kideen Kanpo Kontras-
tea jaso ondoren, Bikaintasuna-
ren Konpromiso Diploma lortu du

Bermeoko UKPk Bikaintasunaren Konpromiso diploma jaso du

GAZTERIA SAILA SORTUTA

Bermeoko Udalak Gazteria Saila
sortu du gazteen beharrak eta
arazoak gazteekin aztertzeko eta
eztabaidatzeko eta horiei irtenbi-
deak bilatzeko (langabezia, etxe-
bizitza falta, aisialdirako aukera
falta…). 

Gazteriaren arloa, Kultura, Gaz-
teria eta Hezkuntza Sailaren

barne zegoen. Orain sail berri bat
sortu da kostu ekonomiko gehi-
garririk izango ez duena. 

Bermeoko Udal Gobernuak
gazteak herriaren etorkizuna di-
rela kontuan izanda, sail espezi-
fiko berri hau sortzea erabaki du.
Gazteria Sailaren zinegotzi ardu-
raduna Juan Karlos Agirre da.

Gazteekin arazoak aztertzea eta irtenbideak bilatzea du helburu

El Ayuntamiento de Bermeo ha creado un Departamento de Juventud para dar una respuesta a las ne-
cesidades de las personas jóvenes, contado con su opinión. 
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AUZOAK

AUZOETAN HOBEKUNTZAK

Txibitxiaga kalean eta San An-
dres eta Arane Gibelortzaga 
auzoetan hainbat bide berriztatu
ditu Bermeoko Udalak, auzoe-
tara errazago heltzeko.

Horrez gain, auzoetan segurta-
suna bermatzeko honakoak jarri
ditu: abiadura murrizteko gailuak,
ispiluak, oharretako panelak eta
argiak.

Ildo beran, sastar edukiontziak
egokitu ditu hainbat auzotan.
Udalak badaki oraindik lan asko

dagoela auzoetako egoera ho-
betzeko eta horretan lan egingo
du auzoetako herritarren bizi ka-
litatea hobetzeko. 

Bilerak
Ildo horretan, udal ordezkariak
auzoetako bizilagunekin bildu
izan dira lehenengo urteko 
gestioaren berri emateko eta
auzoetan egindako ekimenak
azaltzeko. Horrez gain, bede-
ratzi auzo alkateek urtarrilean
kargua hartu zutenetik hiru-lau 

hilabetero udal ordezkariekin
bilerak egiten dituzte auzoen
beharrizanak aztertzeko.
Bestalde, auzoetako jaiak anto-
latzeko ordenantza ere aldatu
egin da eta orain Lugintza Sailetik 
bideratzen dira diru-laguntzak.

Bideak berriztu eta segurtasuna hobetzeko neurriak hartu ditu
Udalak 2012an bertakoen bizi kalitatearen onurarako

El Ayuntamiento ha renovado varios caminos y ha mejorado la seguridad en los barrios y continuará tra-
bajando en esa línea. Asimismo, una representación municipal se reune periódicamente con la vecindad
y los alcaldes y alcaldesas de los barrios para analizar sus necesidades.

Auzo alkateak eta
Udal ordezkariak
auzoen beharriza-
nak aztertzeko 
batzartzen dira
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ZAHARREN EGOITZA

El  Ayuntamiento de Bermeo denuncia que la Diputación de Bizkaia  apuesta por privatizar las residencias
y le exige igualdad de condiciones para las residencias pública y privada del municipio, ya que, mientras
que en la privada concierta el 100% de la plazas en la pública únicamente lo hace en un 55%, perjudi-
cando a la competitividad de la pública en favor de la privada.

BALDINTZA BERBERAK
EGOITZA DENENTZAKO

Bizkaiko Foru Aldundiari (BFA)
Bermeoko Zaharren egoitza 
publiko eta pribatuan baldintza
berberak bermatzea eskatu dio
Udalak.

Udalak salatu du, Bizkaiko Foru
Aldundia zaharren egoitzen pri-
batizazioaren aldeko apustua
egiten ari dela, egoitza publikoa-
ren kalterako. Izan ere, BFAk,
Sancti Spiritus Zaharren Udala-
ren Egoitzan dituen 67 plazetatik
39 soilik ditu hitzartuta (%55),
nahiz eta zazpi plaza libre izan.
Aldiz, herriko egoitza pribatuan
plazen %100 ditu hitzartuak (65
inguru). 

Plaza hitzartuetan, BFAk 
zaharren egoitzako egoiliarrei 
ordaindu beharreko parte bat 
ordaintzen die, euren ondarearen
arabera. Beraz, hitzartua ez 
badago, egoiliarrek guztia or-

daindu behar dute. Udalaren 
zaharren egoitzak, nahiz eta
zazpi plaza libre izan, hitzartuta

ez daudenez, ezin ditu baldintza
ekonomiko lehiakorretan eskaini,
eta bai, ordea, egoitza pribatuak,
plaza guztiak hitzartuta dituelako.

Berdintasunaren alde
Gizarte Ongizate Patronatuak
urte bat baino gehiago darama
BFAri plaza hitzartuak eskatzen
eta denbora guzti horretan plaza

bat baino ez du hitzartu BFAk.
Argi gelditzen da BFAk lehenta-
suna ematen diola Bermeoko
egoitza pribatuari, hau da, gestio
pribatuari, sistema publikoaren
alde egin beharrean. 

Bermeoko Udala ez dago
egoitza pribatuaren kontra eta
pribatuan eta publikoan baldintza
berberak bermatzea eskatzen
du. Bermeoko Udalak zerbitzu
publikoen aldeko apustua egiten
du baina, badirudi Bizkaiko Foru
Aldundiak kudeaketa pribatuaren
alde egiten duela, ezberdintasu-
nak sortuz Bermeoko egoitza
bien artean, pribatuaren mesede-
rako. 

Udalaren zaharren egoitzak 3
milioi euro inguruko kostua du ur-
tean, eta horietatik 1,4 milioi Uda-
lak bere gain hartzen ditu, nahiz
eta bere eskuduntza ez izan.

Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari egoitza publikoaren alde ere 
lan egiteko eskatu dio, pribatuarekin egiten duen moduan

Zaharren egoitzako
3 milioi euroko kos-
tutik, 1,4 milioi Uda-
lak bere gain hartzen
ditu bere eskuduntza
ez izan arren



14 Bermeo. Udal urtekaria

EMAKUMEA

GENERO INDARKERIAREN
KONTRAKO PROTOKOLOA
Protokoloaren helburua da profesionalen arteko koordinazio
maila egokia lortzea, genero indarkeria sufritzen dutenei ahalik
eta arretarik onena emateko

Berdinatasuna
lortzeko beste
eredu sozial
bat eraikitzea
beharrezkoa
da, generoa-
ren aurkako
biolentziarekin
amaitu nahi bada.

Protokoloa
tresna operatiboa
eta baliogarria da

En febrero de 2012 se aprobó el protocolo de actuación interinstitucional sobre la violencia de género
que pretende ofrecer la mejor atención posible a las mujeres víctimas de violencia de género, a través del
mayor nivel de coordinación entre instituciones y profesionales.

2012ko otsailean sinatutako 
protokolo hau herri mailan 
genero indarkeria sufritzen duten
emakumeekin esku hartzen
duten esparru profesionalen 
elkarlan sakonaren ondorioa da.
Protokoloa sinatu duten 
erakunde eta profesionalak: Osa-
kidetza, Udaltzaingoa eta 
Ertzaintza, Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuak eta Eusko Jaurlari-
tzako Genero-Indarkeriaren bik-
timei laguntzeko zuzendariak.

Protokoloa tresna operatiboa
eta baliogarria izateko sinatu da.
Izan ere, Udalaren helburua da
emakumearen aurkako indarke-
riarekin bukatzea eta konpromiso
hori azaroaren 25ean, Emakume-
enganako Indarkeria desager-
tzeko Nazioarteko Egunean,
Lameran egindako kontzentra-
zioan argi gelditu zen. Bertan,
Idurre Bideguren alkateak ema-
kumeen kontrako indarkeria 
salatzeaz gain, emakume eta 
gizonezkoen arteko berdintasuna
oinarri izango duen beste eredu
sozial baten eraikuntzan aurrera
egin behar dugula adierazi zuen,
emakumeen kontrako biolentzia
amaitzeko bide bakarra delako. 

Sinadura ekitaldia. Argazkia: HITZA



Bermeo ha recibido un total de 19.136 turistas este verano, un 23% más que en 2011. También han au-
mentado los turistas que se han acercado a la joya de Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe, que han sido
25.445, casi 3.000 más que en 2011. A juicio del Ayuntamiento de Bermeo, los datos son positivos y hay
que seguir trabajando para impulsar un turismo sostenible, ya que es un recurso económico interesante.
Por otro lado, en el proceso de participación ciudadana ‘Bermeon Erabaki’, se está analizando cómo pro-
mocionar el turismo.

Udal urtekaria. Bermeo 15

TURISMOA

19.136 BISITARI IZAN DITU
BERMEOK UDAN, 2011N
BAINO %23 GEHIAGO  

19.136 bisitari izan ditu Bermeok
joan den udan, 2011ko udan
baino %23 eta 2010ekoan baino
%35 gehiago. Bermeoko altxorra
den Gaztelugatxeko San Jua-
neko turistak 25.445 izan dira,
2011n baino ia 3.000 gehiago. 

Urtero bezala, gehien bisitatu
gaituztenak katalanak izan dira,
eta ondoren madrildarrak eta
euskaldunak. Aipagarria da 
Andaluziatik eta Valentziatik 
etorritakoen gorakada. Atzerritik
etorritako turisten kasuan, asko
frantziarrak eta holandarrak izan
dira, baita Alemaniatik eta Estatu
Batuetatik ere etorri dira.

Turismo jasangarria
Datuak positiboak direla eta tu-
rismo jasangarria sustatzeko lan
egiten jarraitu behar dela nabar-
mendu du Bermeoko Udalak,
baliabide ekonomiko interesga-
rria delako. Horrela, gure ingurua
eta ondarea zaindu eta man-
tendu eta, aldi berean, lanpos-
tuak sortuko dituen turismoaren
aldeko apustua berretsi du. 

Bestalde, Bermeon Erabaki
prozesuaren barne, lan talde bat
turismoaren gaia aztertzen ari da.
Talde horrek Bermeoko  turismo-
aren diagnostikoa egin du eta au-
rrera begira martxan jarri
daitezkeen proiektuak lantzen ari
da. 

Ingurumena, tradizioa eta identitatea elkartzen duen turismo 
jasangarri baten alde lan egingo du Bermeoko Udalak

Bermeok duen
arrantza herri izaera
nabarmendu behar
da gure kaleetan



Informazinoa 010
Larrialdiak 092
SOS DEIAK 112
Udaltzaingoa 092 / 94 617 91 11
Anbulatorioa 94 602 90 50
Anbulatorioa gauez 94 410 00 00
Rezikleta 902 540 154
Garbigunea 94 618 71 86
Hizkuntza eskola 94 618 70 91
Ertzaintza Gernika 94 465 34 90
Ertzaintza Bermeo 94 465 52 00
Suhiltzaileak 94 625 06 77
BERH@Z: Bermeoko Herritarrentzat @rreta Zerbitzua 010 / 94 617 91 00
Turismo bulegoa 94 617 91 54
Behargintza 94 617 91 90
Beruala, S.A. 94 617 91 73
GIZ 94 617 91 58
Kirol Patronatua 94 617 91 80
Osasun Patronatua 94 617 91 60
Kultura Etxea 94 617 91 55
Euskera Saila 94 617 91 32
Lanbide Hastapena eta Sustapena 94 617 91 75
Liburutegia 94 617 91 51
Musika Eskola 94 617 91 56
Kontsumo bulegoa 94 617 91 85
AITA GURIA Baleontziaren dendea  94 617 91 21
Udal Artxiboa 94 617 91 53
Udal Azoka 94 617 91 81

TELEFONO INTERESGARRIAK

www.facebook.com/BermeokoUdala
www.bermeokoudala.org


