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1. HERRI LAGUNKOIA PROIEKTUA 

 

1.1. HERRI LAGUNKOIA PROIEKTUA 

Bermeo Lagunkoia programa Euskadi Lagunkoia Sustraietatik sareari atxikita dago. 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak jarri zuen martxan sarea, 

Matia Institutuaren laguntza teknikoarekin, eta herritarren eta sektore publiko, pribatu 

eta sozialaren partaidetza sustatzen du Euskal Herrian lagunkoitasunaren mugimendua 

garatzeko, adinekoei bizimodua erraztuko dieten inguruneak sor daitezen. 

Proiektua Osasunaren Mundu Erakundeak martxan jarritako «Age-friendly Environments 

Programme» ekimenean oinarrituta dago. 

 

Helburu espezifikoak: 

 

 Euskadiko herri eta hirietako bizitzan adinekoek ongizate-sortzaile gisa duten 

ahalmena aprobetxatzea. 

 

 Komunitatean parte hartzeko prozesuak sortzea eta sustatzea. 

 

 Euskadin lagunkoitasun-ekimenen sarea sortzea. 

 

 Inguruneetan aldaketak ahalbidetzea, bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetze 

aldera. 

 

Adineko pertsonekiko lagunkoitasunaren mugimendua Osasunaren Mundu Erakundeak 

(OME) bultzatuta sortu zen, 2005ean, Rio de Janeiroko Gerontologiaren XVIII. Mundu 

Biltzarrean, Age-Friendly Cities izenarekin. Ekimen honen ideologoak, Alexandre 

Kalache doktoreak (une hartan OMEko Ageing and Life Course programako 

zuzendaria), munduko biztanleria garaikidearen bi joera bereizgarri hartu zituen oinarri 

gisa programa hau martxan jartzeko: zahartze demografikoa eta urbanizazio prozesua. 

Gero eta gizarte zahartuagoetan eta gero eta ingurune urbanizatuagoetan, alegia hiri 

handietan, bizi gara. Ekimen honen asmoa bi joera horiei erantzuna ematen saiatzea 

da, adineko pertsonek eskaintzen duten potentziala ahalik eta gehien aprobetxatzeko 

helburuarekin. Herritarren parte-hartze prozesu handi bat sustatu nahi da, adineko 

pertsonak protagonista dituena (ongizatearen sortzaile gisa). 

 

Ekimen hau 2002an II. Zahartzaroaren Munduko Batzarrean, “Zahartze aktiboa, esparru 

politiko bat” dokumentuan, zehaztutako zahartze aktiboaren paradigmak barne 
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hartzen duen teorian oinarritzen da. “Zahartze aktiboa osasun, parte-hartze eta 

segurtasun aukerak optimizatzeko prozesua da, pertsonak zahartzen ari diren heinean 

beren bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin” (Active Ageing: A Policy Framework. 

Geneva, OME, 2002) 

 

Adineko pertsonekiko hiri lagunkoi batean, politikek, zerbitzuek, inguruneek eta egiturek 

pertsonen zahartze aktiboa babesten eta errazten dute. “Adineko pertsonak kontuan 

hartzen dituzten ingurune fisikoek independentziaren eta dependentziaren arteko 

aldea zehatz dezakete” (OME, 2002) 

 

Zahartze prozesua: adinaren eta gaitasun funtzionalaren arteko erlazioa (Kalache y 

Kickbusch, 1997) 

 

 

Iturria: Euskadi Lagunkoia Sustraietatik. Udalerrietan ezartzeko eta erabiltzeko gida 

praktikoa. 

 

Gaitasun funtzionala haurtzaroan garatzen da, heldutasun goiztiarrean iristen da bere 

goreneko puntura eta zahartze prozesuarekin batera murrizten da. Murrizte tasa hori, 

hein handi batean, bizi estiloarekin eta pertsonaz kanpoko faktore sozial, ekonomiko 

eta ingurumenekoekin lotuta daude. Banakako erabakiek eta politika publikoek 

(esaterako, adinarekiko ingurune lagunkoi baten sustapena) eragina izan dezakete 

gainbehera horren abiaduran eta, kasu batzuetan, gaitasuna leheneratu ere egin 

dezakete. “Ingurune lagunkoi batek bizitza independentea, zahartze aktiboa eta 

autonomia pertsonala sustatzen ditu, osasun, parte-hartze eta segurtasun aukerak 

hobetuz; betiere, pertsonen kalitatea hobetzeko helburuarekin” 
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Zahartze aktiboa pertsonen zahartze prozesuaren kalitatea hobetzeko aukera bat da. 

Zalantzarik gabe, zahartze aktiboak eragin zuzena du norbanakoen gaitasun 

funtzionalari eusteko ahalmenean, horrek dakartzan abantaila guztiekin (maila 

pertsonalean, familiakoan edo sozialean). 

 

Programa honetan, adineko pertsonak ongizatea sortzeko prozesu baten protagonistak 

dira. Ongizate horrek gure eguneroko bizitzan eragina izango du, espazio publikoak 

zentzuz berreskuratzea eskatuko du, herritarren harremanetan eta zaintzen 

transferentzian eragina izango du, etab. Azken finean, udalerriko eguneroko bizitza 

denentzat pixka bat onberagoa eta pozgarriagoa izan dadila ahalbidetzen duten 

gauza txiki horietan guztietan eragingo du (Iturria: Euskadi Lagunkoia Sustraietatik. 

Udalerrietan ezartzeko eta erabiltzeko gida praktikoa). 

 

 

 

1.2. METODOLOGIA 

 

Proiektuak lau fase jasotzen ditu bere metodologian: plangintza, plana gauzatzea, 

egindako prozesuen ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza.  

 

Iturria: Euskadi Lagunkoia Sustraietatik. Udalerrietan ezartzeko eta erabiltzeko gida 

praktikoa. 

 

 

Gauzatze-zikloan lortu nahi da proiektua bere egiten duten udalerriek beren egiturak 

eta zerbitzuak egokitu ditzaten, irisgarriagoak izateko eta beharrizan eta gaitasun 

desberdinak dituzten adinekoak aintzat hartzeko. 
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2004.urtetik aurrera Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuak zahartze aktiboa 

sustatzen duen programa ezbardinak egin ditu: Bizitasunez bizitzen hitzaldiak, Gorputza 

Martxan, Burua Martxan eta Dementzia fase arinean daukienentzat Psikoestimulazio 

tailerra, besteak beste. Udalerri adeitsua programarekin aurrerapausu bat emon nahi 

izan da sustatze horretan eta horregaitik bere konpromisua adierazi du. 

 

Proiektu honetan, OMEren metologiaren ezarpen-zikloko faseetan jasotzen diren 

jardueretatik, Plangintza fase barruan dagoen Udalerriaren adeitasun-mailaren 

diagnosia egitea erabaki zan 2016an Bermeoko udalerrian.  

Zikloa hasteko lehen pausua diagnostikoa egitea beharrezkotzat hartu zan. 

 

 

Hemen aurkezten den jardueraren helburu orokorra hurrengoa izan da: 

 

 Helburu orokorra: Bermeoko adeitasun-mailaren diagnosia egitea. 

 

 Helburu zehatzak:  

 

— Bermeon, Udalerri adeitsuak programa aurkeztu eta zabaldu. 

 

— Bermeon eskuragarri dagoen informazio guztia bildu, bai alderdi 

soziodemografikoei dagokiena bai bertan parte hartzen duten 

eragileena edo garatzen ari diren programena. 

 

— Herritarrekin Bermeoko lagunkoitasun mailari buruz eztabaidatu, ideiak 

bildu eta proiektua garatzeko lantaldeak osatzeko herritar liderrak 

identifikatu. 

 

— Bermeoko lagunkoitasun maila ezagutu, herritarren eskutik, adierazle 

kuantitatiboak erabiliz. 

 

— Datu kuantitatibo eta kualitatiboak aztertu. 

 

— Datuen azterketa batu eta azaltzen duen txostena gauzatu. 

 

Helburu zehatzei lotuta dauden ekintza, emaitzak eta tresnak hurrengo taulan 

adierazten dira: 
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HELBURU ZEHATZAK EKINTZAK LORTUKO DIREN 

EMAITZAK 

TRESNAK 

Bermeon, Udalerri 

adeitsuak 

programa aurkeztu 

eta zabaldu. 

Proiektuaren 

aurkezpena. 

Herritarrei oro har 

eta parte-hartzaileei 

batez ere, 

programari buruzko 

informazioa emon. 

Triptikoak. 

Bermeon 

eskuragarri dagoen 

informazio guztia 

bildu, bai alderdi 

soziodemografikoei 

dagokiena bai 

bertan parte 

hartzen duten 

eragileena edo 

garatzen ari diren 

programena. 

Bigarren mailako 

iturrien azterketa. 

Udalerriari buruzko 

informazioa batu. 

Udalerriari buruzko 

txostena. 

Herritarrekin 

Bermeoko 

lagunkoitasun 

mailari buruz 

eztabaidatu, ideiak 

bildu eta proiektua 

garatzeko 

lantaldeak 

osatzeko herritar 

liderrak identifikatu. 

Parte-hartzaileen 

gaineko 

informazioa batu. 

Talde fokal saioak 

gauzatu. 

Parte-hartzaileen 

txosten 

deskribatzaile bat 

lortu. 

Parte-hartzaileen 

iritziak (datu 

kualitatiboak) batu. 

Parte-hartzailearen 

gaineko informazio 

galdeketa. 

Foku taldeen 

galdetegia. 

Bermeoko 

lagunkoitasun 

maila ezagutu, 

herritarren eskutik, 

adierazle 

kuantitatiboak 

erabiliz. 

Lagunkoitasun 

Galde-sortak 

zabaldu eta jaso. 

Parte-hartzaileen 

iritziak (datu 

kuantitatiboak) 

batu. 

Galde-sortak. 
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Datu kuantitatibo 

eta kualitatiboak 

aztertu. 

Datuen azterketa. Datu kualitatiboak 

eta kuantitatiboak 

aztertu programa 

informatikoen bidez. 

Transkripzioak eta 

datuen matrizea. 

Datuen azterketa 

batu eta azaltzen 

duen txostena 

gauzatu. 

Emaitzen txostena 

egin. 

Datuen azterketa 

batu eta azaltzen 

duen txostena 

gauzatu. 

Txostena. 

 

 

OMEk ezarritako estandarren barnean edozein udalerri lagunkoitzat hartzeko gauzatu 

beharreko faseetako lehenengoa, adineko pertsonei, zehazki, eta herritar guztiei, oro 

har, eguneroko bizitzan aurkitzen dituzten arazoei buruz galdetzean datza, beren 

udalerrien alderdi negatiboak eta positiboak identifikatzen saiatuz. 

 

Adineko pertsonak etapa guztietan parte-hartzaile nagusi gisa, alegia protagonista 

gisa, sartuko dira, beren egoera deskribatuz eta adieraziz edo aldaketarako 

iradokizunak eginez. Horrez gain, udalerrian identifikatutako arazoak konpontzeko ezarri 

behar liratekeen hobekuntza proiektuei buruzko erabakiak hartzen lagunduko dute. 

(Iturria: Euskadi Lagunkoia Sustraietatik. Udalerrietan ezartzeko eta erabiltzeko gida 

praktikoa). 

 

Erabilitako metodologia Euskadi Lagunkoia ekimenaren baitan Matia Institutuak 

diseinatutako tresnetan oinarritzen da. Tresna hauek Osasunaren Mundu Erakundeak 

garatutakoen (Vancouverko protokoloa) egokitzapenak dira.  
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2. BERMEO, PERTSONA NAGUSIAKAZ HERRI LAGUNKOIA: DIAGNOSTIKOA 

 

Udalerriaren diagnostikoa egiteko, informazioa biltzeko honako tresna hauek erabili 

dira: 

 Bigarren mailako iturrien azterketa 

 Talde-fokalak 

 Lagunkoitasun galde-sortak 

 

2.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIEN AZTERKETA 

  
 2.1.1. Datu soziodemografikoak 

 

Bermeo, Bizkaiko Lurralde Historikoan dagoen herria da eta 34,1 km2ko edapena du. 

Bermeo lurralde menditsu batean dago. Alde batetik, Sollube mendiaren iparraldeko 

hegala itsasora begira dago. Lurra osotzen duten material gogorren eraginez itsasalde 

guztian lakar edo labar handiak dagoz, 100 metrora artekoak, baita hatx 

sakabanatuak be, Gaztelugatxe, Akatz eta Izaro uharteak adibidez. Itsasaldeak sarrera 

txikiak be badaukaz, Bermeoko portua bera edo Matxitxako lurmuturra, esaterako. 

Barruan, paisaia askotarikoa da, aldats handiekin. Tontorrik garrantzitsuenak Sollube 

(696 m.) eta Burgoa (452 m.) dira. 

Kostaldean dagoenez, eta aldapa gogorrak gainditu behar diranez, udalerri hau 

ureztatzen duten errekek ez dute ibilbide bat ere baketsua. Beste batzuen artean, 

Akaga, Arronategi eta Etxebarria daukaguz. Portuko itsasartea eratzen dituztenak, hain 

zuzen be. Ekialde eta Hegoaldean, Arrieta, Meñaka eta Busturia; Mendebaldean, 

Bakio; eta Iparraldean, Mundaka eta itsasoa. 

 

Uriburua herrigunea bera da, eta portu inguruan batzen dira biztanlerik gehienak 

%95a). Beste auzo batzuk: Agirre, Almika, San Andres, Arane, Arranotegi, Artika, Demiku, 

Mañu, San Migel, eta Gibelortzaga (San Pelaio) dira. 

Biztanlego dentsitatea 496,11biz/km 2koa da. 

 

Bermeoko populazioak etengabeko hazkundea izan du, nahiz eta azken urteotan 

geldiune txiki bat izan. Bermeok (2016) guztira, 16.709 biztanle ditu; biztanle horietatik 

 8.431 emakumezkoak eta 8.278 gizonezkoak dira. 
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BERMEOKO BIZTANLEAK ADINA ETA SEXUAREN ARABERA
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Hori horrela izanik, zahartze indizea (65 urtetik gorako biztanleak) %22,32koa da. Beste 

era batera esanda, ia 4 lagunetik batek 65 urte baino gehiago ditu. Eta gainzahartze 

indizea (75 urtetik gorako biztanleak) %11,21ekoa da. Beraz esan daiteke Bermeo ere, 

Bizkaian gertatzen ari den moduan, zahartze-prozesuan murgilduta dagoela. 
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Erosteko Ahalmenari dagokionez, Eustateko datuen arabera 2014an EAEn  bataz 

besteko errenta pertsonala 19.346€-koa izan da, Bizkaian, 19.082, eta Bermeon 17.444,  

ikusten den bezala Bermeoko datua bataz bestekoa baino 2.000€ baxuagoa da.  
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Errentaren datuak, batez be bi adierazle ezberdinetatik datoz, alde batetik lana eta 

bestetik babes sozialeko prestazioak (pentsioak eta gizarte zerbitzuetako prestazioak). 

Hau dela eta aztertu behar den beste datu bat pentsioen onuradun kopurua da. 

Bizkaiko datuak aztertu ezkero, zenbat eta nagusiago izan orduan eta pentsiodun 

emakume gehiago daudela ikusten da (Em: 32.812 Gz: 14.754). Gizonezkoekin 

konparatuta, emakumeen bataz besteko pentsioak baxuagoak dira eta ondorioz, 

euren erosteko ahalmena  ere txikiagoa da. 

 

PENTSIOAK SEXU ETA ADINAREN ARABERA

2.302 3.296
5.684

16.966

30.086
26.141

18.545 17.805
14.754

1.553
2.958

4.945

10.673

20.952
22.327

19.397
23.614

32.812

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 y

más

años

EMAKUMEAK

GIZONAK

 

 

 

PENTSIOEN BATAZ BESTEKO ZENBATEKOA 
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Bermeoko industria sektorea modu estuan itsasoarekin, hau da, arrantzarekin 

erlazionatuta egon da.  

Bermeo, historian zehar portuaren inguruan bizi eta hedatu den kostaldeko herria da.  

Hau dela eta esan dezakegu lehenengo sektorearen barruan arrantza izan dela herri 

honen ekonomia markatu duena. 

70. hamarkadako amaieran, arrantza sektoreak beherakada bat jaso zuen, eta honen 

ondorioz herriko biztanleriak bestelako sektoreetan be aritu beharra zegoela ikusi zuten. 
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Hamarkada amaiera horretan krisiaren ondoriozko jarduera aldaketa nabarmenena 

izan zen, arrantza sektoretik industria sektorera hain zuzen ere.  

Bermeon, lehenengo sektoreko jarduerak garrantzi handia dauka eta beste 

sektoreetan modu argi baten, eragiten du: Arrain fabrikak, itsasontzien piezak saltzeko 

dendak, ...  

Hau dela eta ezin da ukatu Bermeo, tradizio nabarmeneko kostako herri arrantzalea 

dela, eta honek eragin asko izan du, gizartean,  familian, ekonomian, denbora librea 

antolatzerakoan… 

70. hamarkadan arrantza sektoreak izandako beherakadarekin, Bermeoko biztanleria 2. 

eta 3. sektoreetara bideratu arren eta gaur egun industri mota ugari garatu diren arren, 

itsasoak eta honekin erlazionaturiko industriak garrantzia handia edukitzen jarraitzen 

dute, bai industri mota honetako kopuru eta tradizinoagatik bai bertan aritzen diren 

langile guztiengatik.  

Bigarren sektorean bestalde, arrantzarekin zerikusirik ez daukaten fabrikak eta jarduerak 

be garatzen dira Bermeon. 

Bermeoko hirugarren sektorean ematen den jardueraren artean, adierazgarria da 

arrain salmentara dedikatzen diren denden zenbatekoa. Argi dago Bermeon arrantza 

sektoreak indar handia daukala, eta hau horrela izanda, honen inguruan komertzio 

asko sortu dira.  

Hirugarren sektoreak, Bermeon, mundu garatua deitzen den eremu osoan bezala, pisu 

eta garrantzi handia dauka eta ekonomikoki sektore garrantzitsuena izatera heldu da.  

SEKTOREAK

Nekazaritza

7% Industria

16%

Eraikuntza

7%
Zerbitzuak

70%

 

Langabeziari dagokionez ezin dugu ahaztu krisi baten barnean gaudela eta Bermeo ez 

da kanpoan geratu. Langabezi tasaren batazbestekoa %9,72koa da. Nabarmenena 

da 16-24 urte bitarteko  gazteen artean langabezia %9.89koa dala. 
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LANGABEZI TASA
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Hezkuntza mailari dagokionez grafikoan ikusten den bezala, biztanleriaren %48ak lehen 

mailako edo gutxiagoko ikasketak ditu.  

 

BIZTANLEAK IKASKETAREN ARABERA

Lehenengo maila edo 

gutxiago

48%

Profesionalak

16%

Bigarren mailako 
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19%

Erdikoak edo goi-
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17%
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 2.1.2. Gizarte baliabideak 

 

 

 Oinarrizko  Gizarte Zerbitzuak: 

 

Bermeon 797 pertsona daude menpekotasun graduarekin. Honetatik %62 emakumeak 

dira eta %38 gizonak. Adinari dagokionez %70,89 (565 pertsona) 65 urtetik gorakoa dira.  

 

BERMEOKO MENPEKOTASUN GRADUA DAUKATEN 

PERTSONAK

GIZONAK

38%

EMAKUMEAK

62%

 

65URTETIK GORAKO MENPEKOTASUN GRADUA 

DAUKATEN BERMEOTARRAK

GIZONAK

28%

EMAKUMEAK

72%

 

Sexuari dagokionez, menpekotasun gradua daukaten emakumeak (407) gizonen (158) 

kasuak bikoiztu egiten dituzte. 
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65 URTETIK GORAKO MENPEKOTASUNA DAUKATEN 

BERMEOTARRAK GRADUA ETA SEXUAREN ARABERA
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Aipatzekoa da Bermeon gaur egun 322 pertsonek diru-laguntza jasotzen dutela, bere 

senideak etxean zaintzeagatik. Batzuk etxez etxeko zerbitzuaren bezeroak dira, 

prestazio hau osagarria izanik. 

  

Pertsona nagusientzakoako bideratuta dauden beste zerbitzu batzuk hauek dira: 

 

— Etxez etxeko zerbitzua: 

Etxez Etxeko Zerbitzua, zerbitzu komunitario eta  integrala da, osasun psikikoa, 

fisikoa eta gizarte ongizatearen arloan zailtasunak dauzkaten eta bakarrik bizi 

diran pertsonei zein familiei zuzenduta dago, beraien familia eta gizarte  

ingurunean bizitzen jarraitzeko behar daben autonomia sustatuz.  

Etxez etxeko zerbitzuak onuradunari laguntza eman behar dio, berak bakarrik 

edo familiaren beharreko laguntzarekin egin ez ditzakeen jarduerak egiteko, 

bere gaitasun propioen garapena suspertuz eta bere menpekotasunaren maila 

handitu gabe. 

Zerbitzuak eskaintzen dituen funtzioak batez ere etxeko lanak egiteari eta 

herritarrari eta norberaren atentzio pertsonalari dagozkie. 

2016an etxez etxeko zerbitzuan 72 bezeroei arreta eman zaie. 

Kolektiboari dagokionez %81 hirugarren adinekoa da. Arreta motari dagokionez, 

%48 atentzio pertsonalekoa da eta %36 atentzio pertsonala eta interinajea da, 

hau da, medikura lagundu, etxeko lanetan lagundu. 

Bezeroen artean, %70ak menpekotasuna daukate. Aipatzekoa da etxez etxeko 

bezeroen %70ak etxean zaintzeagatik dagoen prestazio ekonomikoa jasotzen 

dutela. 
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ETXEZ ETXEKO BEZEROAK MENPEKOTASUN MAILAREN 

ARABERA

Autonomoak

30%

    1. Menpekotasun 

arina

24%

    2. Menpekotasun 

larria

17%

    3. Menpekotasun 

oso larria

29%

 

 

— Teleasistentzia 

 Aurten 120 teleasistenzia tramitatu dira. 

 

— Gizarte larrialdietarako dirulaguntzak, %17 hirugarren adinari eman zaio, 

kasu gehienetan etxeko mantenimenduaren gastauak ordaintzeko izan 

dira. 

 

— Autonomia pertsonala sustatzeko programak: 3 

Alde batetik, mendekotasuna ager dadila prebenitzea helburu dutenak: Burua 

Martxan eta Gorputza Martxan programak. Burua Martxan programan, 

oroimena, arreta eta konzentrazino ariketak egiten dira buruaren 

funtzionamendua arintzeko. Gorputza Martxan programa ordea, koordinazioa, 

elastikotasuna, oreka eta indarra lantzen dauzan mantenuzko gimnasia da. 

Beste alde batetik, mendekotasun egoeran daudenen artean, gaixotasunak 

aurrera egitea atzeratzea, eta, horretarako, pertsona horiek ahalik eta denbora 

gehienean autonomoak izan daitezela lortu nahi duen programa: dementzia 

daukien pertsonentzat psikoestimulazio tailerra. Dementzia lehenengo fasean 

daukien pertsonek, gaixotasunaren eboluzioa atzeratu, jakintza-gaitasun 

(orientazioa, lengoaia, arrazonamendua,..) eta harremanak izateko gaitasunei 

eutsi, berreskuratu edota garatzeko taldeka egiten diran estimulazio saioak dira. 

 

 

— Senitarteko zaintzaileentzat laguntza psikologiko taldea: 

 Programa honen helburua zaintzaileen bizi kalitatea hobetzea da. 

Mendekotasuna duen persona bat zaintzeak dakartzan barrikuntza eta 
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aldaketak gainkarga, antsietatea eta depresio gabe hartzea da programa 

honen asmoa, moldatze lan hori ahal dan neurrian erraztu eta arinduz. Antzeko 

egoeran dagozan familiak harremanetan jarrita, arazo eta konponbideak elkar 

banatzea lortzen da, elkartruke horrek eragin lasaigarri eta aberasgarria izaten 

daualarik. 

 

 

 Zaharren Egoitzak: 2 

 

Bermeoko Sancti Spiritus udal egoitza “kontzertatutako plazak dituen arretarako udal 

gunea da, batez ere, gizarte arloko beharrizanak, beharrizan fisikoak, psikologikoak 

edota ekonomikoak dituzten Bermeoko adineko pertsonentzat, mendekotasuna duten 

zein ez dutenentzat. Egoitzan banakako arreta integrala eta gizatiarra eskaintzen da, 

erabiltzaileen gizarte eta osasun ongizatea ziurtatzeko, eta egoiliarren autonomia, 

duintasuna eta garapen pertsonala bermatzeko”. 67 plaza dauka. 

Bezeroen profila aztertzen badogu, gehienak emakumeak dira menpekotasun maila 

altuekin, %91ak gradu  II eta III  dute eta 81-90 urte tartean daude.  

MENPEKOTASUN MAILA

59%

32%

6% 3%

GRADU III

GRADU II

GRADU I

AUTONOMO

 

EGOILEAK ADINAREN ARABERA

3% 5%

18%

56%

18%

   50-60

   61-70

   71-80

   81-90

   >91
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BEZEROAK SEXUAREN ARABERA

67%

33%

   Emakumeak

   Gizonak

 

 

Beste aldetik egoitz alai egoitza pribatua dago.   

 

 Etxebizitza komunitarioa: 

 

Bermeoko pertsona gaituei zuzendutako zerbitzua da. 9 plaza ditu. Egoiliarrek sartu eta 

irteteko askatasun osoa dute. Egoitzako zerbitzu guztiak eskura dituzte, hau da, 

sukaldea, errehabilitazioa, dinamizazio soziokulturala. 

Goizez eta gabaz etxez etxeko laguntzaile bat joaten da, sukaldean, garbiketan, 

jatekoa eta botikak hartzen laguntzeko…  

Etxebizitza komunitariora sartzeko menpekotasun arriskuan egotea edo gradu I-ekoa 

izatea eskatzen da. 

Adinari dagokionez, %34 81-90 urte bitartekoak dira eta %67 emakumeak dira. 

ETXEBIZITZA KOMUNITARIO ADINAREN ARABERA

22%

22%
34%

22%

   61-70

   71-80

   81-90

   >91
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ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA SEXUAREN ARABERA

67%

33%

   Emakumeak

   Gizonak

 

  

 

Bermeoko adinduek eguna egoitzan pasatzeko aukera dute. Zerbitzu hau pertsona 

gaituentzat eskaintzen da. Goizero, furgoneta joaten da pertsona hauen bila eta 

egoitzara ekartzen ditu. Egoitzan ematen dute eguna eta zerbitzu guztiak erabili 

ditzakete. Gauean, afaldu eta gero furgonetan bueltatzen dira etxera. 

Gaur egun bost bezerori ematen zaie zerbitzua, euretik hiru menpekotasun arriskuan 

daude eta  beste biak gradu I-ean daude. 

II eta III graduko bezeroei egunezko arreta eskaintzeko Ormabarrieta eguneko zentrua 

dago. Eguneko zentru honek 25 plaza ditu eta Diputazioarein kontzertatua dago. 

 

 

Gizarte zerbitzuetaz gain udalak instalazio ezberdinak ditu (Kiroldegia, Gizarte eta 

Kultura etxea edota Nagusien Txokoa) kirol, aisialdi eta kultura jarduera ezberdinak 

eskainiz. 

 

 

 

 

 2.1.3. Proeiktu, Plan eta Programak 

 

Osasun Sarea programa: 

Egitasmoa honetan  Osakidetza,  Eusko Jaurlaritzako  Osasun Saila eta Bermeoko 

Udalako sail ezberdinak, ekintza ezberdinak lantzen ari dira. 2016. urtean batez be 

landun den programa  bide osasuntsuak izan dira. 

Datorren urterako, ibilbide osasuntzuarekin jarraitzea  aurreikusi da,  eta beste aldetik 

erorketak ekiditzeko tailer ezberdinak  antolatzea. 
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Beste aldetik Bermeoko PACekin protokolo soziosanitarioa lantzen ari da.  Protokolo 

honen helburua errekurtso ezberdinen koordinazioa hobetzea da. 

 

 2.1.4. Eragileak 

 

Azkenik aipatzekoa da Bermeoko elkarteen lana. Elkate hauek herrian ekintza 

ezberdinak antolatzen dituzte, herritar guztieen ongizaterako, eta bizi kalitatea 

hobetzeko: 

 

Kultur elkarteak:  

 

 Itsasoko Jubilatuen Alkartea 

 Demiku Bermeoko Jubilatuen elkartea 

 AECC 

 Haitz nagusije - bermeoko alde zaharreko auzo elkartea  

 Besalde 

 Herri babesa 

 Portu zaharra elkartea 

 Herri Babesa 

 Gurutz gorria 

 La Kapilla Rock elkartea 

 Nuntxaku Kultur Elkartea 

 La Kapilla Rock elkartea 

 Asociación Coro Rociero Maika 

 Saregiñek - Bermeoko emakume feministen elkartea 

 Portuko Sorgiñe kultur taldea 

 Kankinkabara txistu taldea 

 Familiaren garapena elkartea 

 Spookypheria Productions taldea 

 Jakin badakigu informatika elkartea 

 H. FACTORY-DXE literatura eta arte banda 

 Gaztelugatxe Taldea 

 Bermioko Irrintzilari elkartea 

 Bermeoko Umeen Danborrada eta Erregeen Kabalgata (BUDEK) 

 Bermeoko Erraldoien konpartsa 

 Batun-Batun Aisialdi Kultur Elkartea 

 Zantzue kultur taldea 

http://www.bermeokoudala.net/1026.html
http://www.bermeokoudala.net/663.html
http://www.bermeokoudala.net/1450.html
http://www.bermeokoudala.net/1432.html
http://www.bermeokoudala.net/1451.html
http://www.bermeokoudala.net/1430.html
http://www.bermeokoudala.net/1030.html
http://www.bermeokoudala.net/1029.html
http://www.bermeokoudala.net/1028.html
http://www.bermeokoudala.net/781.html
http://www.bermeokoudala.net/780.html
http://www.bermeokoudala.net/778.html
http://www.bermeokoudala.net/777.html
http://www.bermeokoudala.net/776.html
http://www.bermeokoudala.net/774.html
http://www.bermeokoudala.net/773.html
http://www.bermeokoudala.net/772.html
http://www.bermeokoudala.net/771.html
http://www.bermeokoudala.net/628.html
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 Alkartasuna dantza taldea 

 Barrueta arte elkartea 

 Bermeoko abesbatza 

 Bermeoko Txistulariak 

 Bermeotarrak fanfarrea 

 Erroxape emakumeen elkartea 

 Euskeraz berbetan taldea 

 Asociacion Motera Izaro Bikers - Bermeo 

 Itsuki irratia - Berko kultur taldea 

 Izaro abesbatza 

 Buztina zeramika taldea 

 Kiñe bermeoko foruma 

 Kokotxa kultur taldea 

 MB 2000 alkartea 

 Asociacion Sociocultural Bilbosalsa 

 Txo Sevilla Dantza taldea 

 Asociación Coro Rociero Maika 

 Asociación de Bailes Caribeños "Dantzatu Gurekin" 

 Jizz-Jazz 

 Asociación de los senegaleses de Bermeo "Diapalante Sunu Biir" 

 

Kirol elkarteak:  

 Bermeo Elkartea (Karate) 

 Urdaibai E.T. 

 Xixili Taldea 

 Bermeoko H.K. Zalea  

 Judo Club Bermeo 

 Sollube 707 Bermeoko M.T.  

 Artza Bermeo  

 Ehiza, Arrantza eta Tiro Elkartea 

 Bermeoko Saskibaloi Taldea  

 Arkuzko Tiroaren Bermeoko Elkartea 

 Arraun elkarteak 

 Aritzatxu Triatloi taldea 

 Txirrindularitza taldea 

 Bermeo Futbol taldea 

 Taraska Atletismo Taldea 

http://www.bermeokoudala.net/623.html
http://www.bermeokoudala.net/620.html
http://www.bermeokoudala.net/637.html
http://www.bermeokoudala.net/635.html
http://www.bermeokoudala.net/634.html
http://www.bermeokoudala.net/633.html
http://www.bermeokoudala.net/632.html
http://www.bermeokoudala.net/629.html
http://www.bermeokoudala.net/646.html
http://www.bermeokoudala.net/645.html
http://www.bermeokoudala.net/644.html
http://www.bermeokoudala.net/643.html
http://www.bermeokoudala.net/642.html
http://www.bermeokoudala.net/641.html
http://www.bermeokoudala.net/640.html
http://www.bermeokoudala.net/639.html
http://www.bermeokoudala.net/638.html
http://www.bermeokoudala.net/1431.html
http://www.bermeokoudala.net/784.html
http://www.bermeokoudala.net/1433.html
http://www.bermeokoudala.net/609.html
http://www.bermeokoudala.net/608.html
http://www.bermeokoudala.net/607.html
http://www.bermeokoudala.net/606.html
http://www.bermeokoudala.net/605.html
http://www.bermeokoudala.net/604.html
http://www.bermeokoudala.net/603.html
http://www.bermeokoudala.net/602.html
http://www.bermeokoudala.net/601.html
http://www.bermeokoudala.net/618.html
http://www.bermeokoudala.net/617.html
http://www.bermeokoudala.net/616.html
http://www.bermeokoudala.net/615.html
http://www.bermeokoudala.net/614.html
http://www.bermeokoudala.net/613.html
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 Kickboxing Taldea 

 Izaro-Sub taldea 

 

 

2.2. EMAITZEN AZTERKETA: LAGUNKOITASUN GALDE-SORTA ETA TALDE-FOKALAK 

 

Bermeoko lagunkoitasun maila neurtzeko eta aztertzeko, udalak eskainitako 

informazioarekin lan egiteaz gain, ikerketa parte-hartzailerako prozesu bati ekin zaio; 

bertan, azterketa kualitatibo bat (talde fokalen bidez) eta azterketa kuantitatibo bat 

(inkesten bidez) egin da. 

 

 

 2.2.1. METODOLOGIA 

 

Lagunkoitasun galde-sortekin, udalerriaren lagunkoitasun maila ezagutu da, adierazle 

kuantitatiboen bidez. Informazioa biltzeko galde-sortak honela zabaldu dira:  

 

 Bermeoko puntu estrategikoetan galde-sortak banandu dira, edozein 

herritarrek betetzeko aukera izateko: Gizarte Ongizaterako Udal 

Patronatuan, zaharren egoitzan, Gizarte eta Kultura etxean, Berhaz 

bulegoan, liburutegian, kiroldegian. 

 

 Herriko elkarte bitara bidali da, bazkideek betetzeko: Demiku elkartea eta 

Erroxape elkartea. 

 

 

Bestalde, sei talde fokal gauzatu dira pertsona nagusiak eta horiekin lotutako hainbat 

gizarte eragilek udalerrian izandako esperientziak adierazteko. 

Azterketa kualitatiboaren oinarrizko helburua «adineko pertsonekiko lagunkoiak» diren 

udalerriko alderdiak ezagutzea, detektatzen diren oztopoak eta arazoak 

nabarmentzea eta hobetzeko aukerak proposatzea izan da. 

 

 

  2.2.1.1. Lagunkoitasun galde-sorta 

Danatara 129 galde-sorta jaso dira. Galde-sorta bete dutenen %79,1 emakumezkoa 

izan da eta %17,1 gizonezkoa.  

 

http://www.bermeokoudala.net/611.html
http://www.bermeokoudala.net/619.html
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Sexua 

Emakumezkoa 102 %79,1 

Gizonezkoa 22 %17,1 

 

Parte hartu dutenen bataz besteko adina 67 urtekoa izan da. Gazteenak 26 urte eta 

zaharrenak 91 urte izanik. 

 

Adina 

Batazbestekoa 66,62 

Gitxienekoa 26 

Gehienezkoa 91 

 

 

  2.2.1.2. Talde fokalak: eraketa 

 

Sei talde fokal burutu dira, honela banatuta: 

 

• Pertsona nagusien senitarteko zaintzaileen talde bat. 

 

• Pertsona nagusien lau talde. 

 

• Zerbitzu hornitzaileen talde bat: udal zerbitzuetako profesionalek (Urigintza, Kirol, 

Berhaz, Gizarte Ongizate, Zaharren egoitza). 

 

Talde fokal saioak burutzeko egunak:  

 1go Talde fokala zaintzaileak (Urriak 14) 

 2. Talde fokala pertsona nagusiak (Urriak 28) 

 3. Talde fokala pertsona nagusiak (Azaroak 25) 

 4. Talde fokala pertsona nagusiak (Abenduak 2) 

 5. Talde fokala pertsona nagusiak (Abenduak 9) 

 6. Talde fokala zerbitzu hornitzaileak (Abenduak 16) 

 

Talde fokal saio bakoitzaren iraupena bi ordu ta erdikoa izan da, eta parte-hartzaile 

kopurua 6 eta 12 artekoa. 
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 2.2.2. EMAITZAK 

 

Atal honetan lagunkoitasun galde-sorta eta talde fokaletan batutako informazioa 

adierazten da. Informazio hau Vancouverko Protokoloko 8 ikerketa/ekintza eremuen 

arabera adierazten da. 

 

 

ALDERDI OROKORRAK 

 

Alderdi orokorrak 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Garbia 27,1 7,8 37,2 20,9 2,3 4,7 

Zaratatsua 15,5 22,5 35,7 13,2 6,2 7 

Atsegina 5,4 10,1 20,9 40,3 16,3 7 

Merkea 26,4 26,4 34,1 6,2 3,9 3,1 

 

Herriko alderdi orokorren artean atsegina izatea da goraipatu dena. Galdetutako  

%56k oso positiboki baloratzen dute Bermeon bizitzea. %15,5ek, ordea, esan dute ez 

dala atsegina. 

 

 

 

 

Garbitasunari dagokionez, foku taldeetan garbitasuna mantentzeko herritarren 

kontzientzi falta agertu da: 
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“Garbitu, garbittuten da herridxe. Jentiegaitxik da loidxe.” 

 

“Garbitasunari dagokionez, nik pentsaten dot ez dauela herridxen kontzientzia 

bat herridxe jaboteko…. Eta hor arazo bat daku.” 

 

 

 

Txarren baloratu dana gareztia izatea da. %52ak herria merkea ez dala edo gitxi dala 

esan du. Talde fokaletan ere bardin adierazi da: 

 

“Karue da.” 

 

“… ematen dan zerbitzua ez du merezi eskatzen dan prezioarentzako: 

dendatan, tabernatan, zerbitzuetan eta orokorrean.” 
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Alde positiboak 

 Herri atsegina 

Alde negatiboak 

 Garbi mantentzeko herritarren kontzientzi falta. 

 Gareztia 

Hobetzeko proposamenak 

 Herritarren kontzientziazioa 
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1. AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKINAK 

 

PARKEAK, AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKINAK 

 

Parkeak eta aire zabaleko guneak 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Behar adina daude 13,2 20,9 30,2 20,2 8,5 7 

Ondo zainduta daude 17,8 14 31,8 25,6 6,2 4,7 

Ondo kokatuta daude 5,4 7 28,7 39,5 9,3 10,1 

Ondo hornituta daude 23,3 28,7 26,4 13,2 3,9 4,7 

Askotan joaten zara 22,5 18,6 17,8 21,7 9,3 10,1 

 

 

Galde-sorta bete dutenen artean, hoberen baloratu dana kokapena izan da. %48,8k 

aire zabaleko guneak oso ondo kokatuta daudela esan dute. 

 

Parkeak: ondo kokatuta daude
Batere ez

5% Gitxi

7%

Nahiko

29%

Asko

40%

Erabat

9%

ED/EE

10%

 

Taldeetako parte-hartzaileek ere kokapena ondo baloratu dute: 

 

“Parkiek orokorrien ondo kokatute dauz eta erabiltzen dauie asko. Eta talie 

hurrunau egon arren talakuek erabiltzen dauie. Nire ustez ondo dauz.”  

 

“Jente askok erabiltzen dauz eta lamerie beteta egoten da.” 
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Parkeak: behar adina daude

Batere ez

13%

Gitxi

21%

Nahiko

31%

Asko

20%

Erabat

8%

ED/EE

7%

 

Parkeak: askotan joaten da

Batere ez

22%

Gitxi

19%

Nahiko

18%

Asko

22%

Erabat

9%

ED/EE

10%

 

 

Gehien baloratzen diran parkeak, lamera, tala eta erreten lamera dira. 

 

“Erreten lamera, lamera y la tala están sobrecuidados.” 

 

“… lamerie oso politse.” 

 

“Erreten be politso dau” 

 

“Talie total dau politso horman dibujuekaz eta.” 
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Bestalde, Nardiz enparantza da txarren baloratzen dana. Talde desberdinetan aipatu 

dira enparantza honetako arazoak: 

 

“Nire gizona taka takan dabil eta berenganie apurtute dau guztiz. Peligro bat 

da dana dau apurtute, behie altzata… ezin juen burbildun aulki bategaz.” 

 

“…total dau aulki gitxi, etxetik bajaten dauie aulkidxek jesarritze egoteko…”  

 

“Aquel pavimento rojo que tiene está agrietado, en unos sitios hay unos trozos 

grandes y pasando con el carro y te puedes dar (un golpe), no está en 

condiciones. Aparte de los bancos no está en condiciones.”  

 

Mugikortasun arazoak dituztenek Goiko plazako zoruagaitik ere kexatu dira: 

 

“Goiko plazan adokiñek penie da kendutie baie burbildun aulkidxen erun 

nauen ama ta salto saltoka keja ein zan. Ahal bada zati bet egokitu.” 

 

“Medikunetik urten eta ibili gure izen dau gizonak baie laguntziñue eskatu biher 

izentsat andra bateri,… jeusi eingo nai dardakadan.” 

 

“(Goiko plaza zeharkatzeko gune lisu bat)… Nik ez dot txarto ikusten  hori ... 

agian bai imini beharko zan ibilbide bat (plaza zeharkatzeko, plazari buelta 

osue emon behar barik).....” 

 

Inkestetan parkeak eta aire zabaleko guneak zainduta dauden galdetzean orokorrean 

ondo zainduta daudela erantzun dute. 

Parkeak: ondo zainduta daude

Batere ez

18%

Gitxi

14%

Nahiko

31%

Asko

26%

Erabat

6%

ED/EE

5%
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Hala ere, hemen ere herritarren kontzientzi falta aipatu da aire zabaleko guneak 

zaintzeari buruz hitz egin danean: 

“Orain urte batzuk jarri zien nagusiek gimnasia egiteko (makiñek). Jentiek ibiltzen 

dauz bai talan eta bai erretenen. Baie gauez dabiltzezen…ek austen dauie. 

Udaleko langiliek besti dauz soldaten.” 

 

“Eta apurtu edozer, apurtu pedalak, apurtu umien jolaslekuek,… apurtu 

gaztiek,,… ikaragarridxe da. 

 

Herritarren kontzientzi faltatik aparte, mantenimiento falta ere komentatu dute: 

 

“Kurtzion umiek bankuetako olak apurtu eta gero konpondu barik denpora 

asko.” 

 

“Erreten lamera aulkidxek pintxeten hasi zien eta gero… ez diez segidu pintxeten 

eta nagusidxentzako pintxurie saltata… atrapa eitxen dosku erropak 

jesarlekuek.” 

 

“Lamerako kolunpidxuen albuen dauen iturridxe eitxen da ataska eta pozo 

mando bat eitxen da. Orain gitxiau ze arreta berezidxe dau iturri horregaz, baie 

egidxe da.”  

 

Bestalde, atal honetan txarren baloratu dana hornidura izan da. Galdeketa bete duten 

%52ak txarto hornituta daudela esan dute.  

 

Parkeak: ondo hornituta daude

Batere ez

23%

Gitxi

29%

Nahiko

26%

Asko

13%

Erabat

4%

ED/EE

5%

 

 

Eta gaikako taldeetakoek ere horrela adierazi dute: 

 

“bankuen situasiñue… imiñi bankuek aurrez aurre edo borobildute, edo 

zeozertara, hori interesantie izengo lekide.” 
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“(Gimnasia eitxeko makiñetan)… enai allegaten pedaletara. Aprobetxa diez 

pedalak aulkidxeri, baie (distantzidxe) guretzako  ez da. Ez da imiñi gauze bat 

bestientzako. Gizonak eta hanka luziek ibiltzen diez… eta ata guzti be halan 

dauz (postura desegokian). Sorbaldien pentsure para biher zara hori eitxeko. 

Baten batzuk aprobetzaten dauie baie…” 

 

 

Komun publikoei dagokionez, danak nahiko ondo baloratu dira lamerakoa izan ezik: 

 

 

“Lamerakue txarto. Diñoie limpiezie eitxen dauiela goizien goizien. Jungo zara 

goiz erdidxen eta han dauen hatsa, ezin zara sartun, korridxen urtenbizu. Nik ezin 

dot aguanta”  

 

“El de erreten lamera… dan miedo… porque se cierra solo para 

autolimpiarse…” 

“Bermion jarri diez leku askotan komun automatikuek eta erretenekue izan ezik 

beste danak ez diez automatikuek. Apaño bat egin behar izen da 

automatikuek ez izateko eta garbitzailiek garbitzuteko eta horrek kristolako 

kostue dako, bakarrik garbitzuten diezelako. Eta gero… “ 

 

 

“… jolaslekue da  umientzako, uregaz globue beteten, … jesarten gariezenok ez 

du gure izeten hurre jesarri, zenbat eta azau hobeto… umiek jolasten 

dabiltzezelako.” 

“… (guraso) batzuk ikusten dauie baie etsoie eitxen kasurik. Hau herridxena da 

eta ein biher da jabon baie harek imiek, edukaziño bako umiek dauz asko, 

danak ez baie asko. Eta nondik dator hori edukaziñue? Gurasuetatik…. Itzi 

eitxentsoielako.” 

 

“Txisa egiten badogu berenganien nahiz eta garbituta egon ba igarten da.  

Klaro, garbitzen dozu eta adibidez jarri diez errejillak bentileteko… “ 

 

“… irtenbidie ez da zaindaria,… pertsona bat badauen zaintzen be, errespetatu 

egingo da?  

Ez da pasaten goizeko 5etan, edo gaztiek edo edanda, gauz esaten 

arratsaldeko 7retan gurasuek eta umiek… hau beste arazo bat da.” 

 

Proposamenak egin dira komun gehiago jartzeko: 

 

“Talan bai falta da komun bet. Kantiñiek badako behien baie nagusidxek 

penaz ibiltzen diez. Beste kalien be badau (talan) baie nagusidxeri etsoie 

emoten astirik.” 

 

“komun gehidxau San andresen, Rufineko inguruen, Nardiz enparantzan, San 

miguel,…” 
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Alde positiboak 

 Parkeak eta aire zabaleko guneak ondo kokatuta daude 

Alde negatiboak 

 Parke batzuk ez dira egokiak. Nardiz enparantzaren zorua arriskutsua. 

 Ez daude ondo hornituta: jesarleku eta gimnasia egiteko makina desegokiak 

 Lamerako komun publikoan usain txarra egoten da 

 Herritarrek orokorrean baina batez ere ume eta gazteek zikindu eta apurtzen 

egotea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Nardiz enparantzako zorua konpontzea 

 Lamerako komun publikoaren bentilazioa hobetzea 

 Parkeak zaintzeko herritarren kontzientziazioa  
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KALEAK 

 

Espaloaiak eta kaleak 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Ondo zainduta daude 34,9 18,6 34,9 10,1 0,8 0,8 

Irisgarriak dira 24 27,9 31 12,4 0,8 3,9 

Atsedena hartzeko lekuak 

daude 

8,5 27,1 31 23,3 7,8 2,3 

 

Galde-sortak bete dutenen erdiak baino gehiagok espaloiak eta kaleak ez daudela 

ondo zainduta diote. 

 

Espaloiak eta kaleak: ondo zainduta daude

Batere ez

34%

Gitxi

19%

Nahiko

35%

Asko

10%

Erabat

1%

ED/EE

1%

 

 

2tik 1ek dio kaleak eta espaloiak ez dirala batere ez irisgarriak edo gitxi dirala. 
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Espaloiak eta kaleak: irisgarriak dira

Batere ez

24%

Gitxi

28%

Nahiko

31%

Asko

12%

Erabat

1%

ED/EE

4%

 

Antolatu diren batzar ezberdinetako parte hartzaileek ere kale eta espaloietako 

irisgarritasun arazo ezberdinak adierazi dituzte. 

Alde batetik, kale batzutan espaloiak labankorrak dirala adierazi dute: 

 

“Irakaskintza kalien patiñeten zuez.” 

 

“Santa maria elizen alboko kalien be labandu eitxen dau (Bidebarrieta kalie)… 

berhaz-en kalien berdiñe dau.” 

 

“Arresi kalien losak laban eitxen dauie asko, lehengo losak… “ 

 

Baina arazo honekin gehien aipatu dan gunea Fielatoko aldatza izan da: 

 

“Fielatoko aldatza euridxe danien jeusi eitxen zara. Gasta dauie hori be ta imiñi 

dauie barandillek baie euri txistillekaz gizona beran muletakaz barandillieri 

agarrata, neuri lepotik agarrata beran burue ezin zuzendu… barandillie ta 

kruzeteko dardakadan: jeusi eingo nai! Neu zatitxu bera sujetaten allegateko 

losara.” 

 

“Fielatoko aldatza dau total txarto. Ez da nehiku (egin dana), ondiño txarto 

dau.” 

 

“Bota da produktu bat… ez da ikusten (jentiek ez dau nabarituko 

ikusmenagaz).” 

 

Komentatu dan beste arazo bat espaloi batzuk estuak izatearena da; batez ere 

Brillasen aurrekoa, Ondarraburuko aldatza eta alde zaharrean: 
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“Brillas karnaseidxen aurrien losie iztue da.” 

“Brillasetik penas dau pasateko, oso iztue da.” 

 

“Ondarraburuko aldatzetik… pasaten diez sarri Infrisako kamioiek, autobus 

nagusidxek,… behien topaten naienien gorantz juten, nik atzez eitxen dot… 

egunen baten pasa arte (istripu bet)…. Losak oso txikidxek dakoz, autobusek 

eta kamioiek ibiltzeko… esaterako umien karruegaz ibiltzen izen naienien, 

emoten izentsat kale guztidxeri bueltie.  Auto txikidxek eta pasateko ondo baie 

kamioiek eta autobusek,… (ez).” 

“…aitxegaz neu be juten izen naitzenien silliegaz (burbildun aulkidxegaz 

Ondarraburuko aldatzan), bidera salta biher…” 

 

“Alde zaharran leku gitxi dau pasateko oinezkue, iztu iztuek diez (espaloiak) …” 

“Nik silla de ruedasen duen andra bat jaboten izen dot eta esaten izen dost 

etorri hamendik Juan de Nardizetik eta nik: ez! Hobeto betik lamerara eta 

ezebez gehidxau, eztau lekorik.” 

 “En la tala han tenido que sacar a mi marido mal para ir a la ambulancia en 

camilla, tienen que pasar por la carretera. Si quitarían medio metro la jardinera 

pasaría mucho mejor.” 

 

Horren aurrean, batzuk proposatu dute kale batzutan errepidea eta espaloia altura 

berean jartzea. Baina eztabaida eta zalantzak ere agertu dira hori konponbide bat ete 

dan. 

 

“Losie eta bidie dana bat, zona batzutan behintzet! Alde zaharran batez be. 

Erretenen be.” 

 

“Ondo topaten dot mundekako entradan dauen moduen. Ondarraburun be 

ondo egongolekide, eztauelako lekorik.”  

 

“Orain, autuek errespetakolekidoskuie? Ze losiek errespetue emotentso autueri. 

Mundekan badau losie kolore batekue eta kalie beste kolore batekue eta han 

be auto asko dabiltzez. Orain, eztaipa gure herridxen?” 

 

“Gerniken adibidez dau kale baten, baie beste kale askotan, gehidxenatan 

dakozu hemen dakogune. Eta horrek kaliek diez peatonalak. Eta bermion kale 

peatonala %100 ez dau askorik.” 

 

“Kale bat alde zaharran oinezkuentzat bakarrik itzitzie… hori da gauze bat ezin 

dana. Haretan etxietan bizi dan jentiek be kotxietan sartun gure dauie, urgentzi 

baterako edo … hay que mirar a los demás también.” 

 

 

Irisgarritasuna hobetzeko, Udalak espaloi batzuk beheratu zituen. Hala ere badaude 

oraindik beheratu beharra duten espaloiak: 
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“Kaleko losak karentzidxek dakoie burbildun aulkidxegaz juen biher bazara. 

Geroglifiko bat einbizu… nondik junbinai lamerara allegateko?” 

 

“Bere garaian kanpainak egin ziran losak errebajatzeko 2007 eta 2008 urtien eta 

juten diez eitxen puntualki…” 

 

Beheratua duten espaloi batzuen kexak ere agertu dira gaikako talde ia guztietan. 

Baina ez da argi gelditu desegokitasuna labankorra izateagaitik edo inklinasio handia 

dutelako dan: 

 

“Gorri borobildune labana da...” 

 

“La bajante de los pasos de cebra para ciegos es resbaladiza… intentando no 

pisar lo rojo. Hacen falta baldosas antideslizantes.” 

  

“A mi marido le falta una pierna… y va por la carretera porque también 

evita...” 

 

“Borobildun losa gorridxek bajada handidxe dakoie (korreosen aurrien), 

muletakaz juteko penas.” 

 

“Bankoan aurreko zebra biderako be… tiene más pendiente, … lepuek be klak 

eta burbildun aulkidxen bazuez, mandas bajaten zara.” 

 

“… igual pentsatenzu zuezela ondo,… lisuen kale guztidxen… baie 

(bajadatxuetik) pasakeran te coge de sorpresa y te puedes caer de morros.” 

 

Zebra bideak mailaz igotzeko proposamena egin da espaloiak beheratu behar ez 

izateko. Gainera horrek ibilgailuen abiadura murrizten lagunduko leuke. Teknikariek 

esandako moduan ez da bideragarria hori egitea leku guztietan baina agian aztertu 

liteke daudenak baino leku gehiagotan jartzea. 

 

 

Beste arazo bat espaloia kotxeekin okupatuta izatearena da:  

 

“Juan de Nardizen zeure konpratxuek eitxen zuez eta halako baten kotxie 

aparkata losien ta bidien… eztakozu kotxien tartetik nondik pasa.” 

 

“Astillaseneko peskadeidxetik harantz igual dakozuz 3 kotxe parata eta euridxe 

badan ganera… han egon bizara … parata … Baie nondik pasa biher nai? Hori 

dau peatoientzako txarto.” 

 

“Panadeidxe Mundakarran aurrien marmoleidxe dauen lekuen…kotxiek beti 

aparkata losan…” 

 

“Cuando ponen el coche en doble fila (sancti spiritus aurrien) o el coche en la 

acera no puedo salir con la silla de ruedas” 
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“En la calle alboniga, trake osasun bulegoa hay un acceso que para silletas y 

sillas de ruedas… poco accesible porque hay coches que ocupan el acceso 

en la acera. No hay donde pasar. Tiene bajada pero es bajada ocupada por 

coches. Es raro que no estén aparcados los coches.”  

 

“Sarri askotan kotxie losan aparkaten dauie eta gero burbildun aulkiak ez dira 

pasaten. Hori ez gertatzeko proposatu zan piboteak imintzea. Baie pibotea ere 

oztopo bat da. Kontzientzia da aldatu behar dana.” 

  

 

Azkenik inkesten arabera, %35,6k atsedena hartzeko leku gitxi edo batere ez dagoela 

dio. 

Espaloiak eta kaleak: atsedena hartzeko lekuak daude
Batere ez

9%

Gitxi

27%

Nahiko

31%

Asko

23%

Erabat

8%

ED/EE

2%

 

 

 

 

Batez ere menpekotasuna duten pertsonen zaintzaileek osatutako gaikako taldean, 

atsedena hartzeko lekuen falta adierazi dute. Aulki honen kokapen zehatza ondo 

aztertu beharra legokela diote, espaloian beste batzueri oztopo ez egiteko. 

 

“Ama ibiltzen izen danien penas ibiltzen izen doten…eta beti faltan botaten izen 

dot losa baten banko bat deskantzateko. Kapaz da ibiltzeko baie ez luzero…eta 

burbildun aulkidxen imintzentsazunien… akaba da euren bizidxe…ta zuk hori 

(bizi kalitatie) luzetu gure dozulez eitxen dozu esfortzu bet… “ 
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“Ez dot gure gizona burbildun aulkidxen ibili, gure dot ahal dauen dana ibiltzie al 

dauen artien. Bizidxe eitxensazu luzetu. Herri guztidxen biher diez noizik behin 

bankuek.” 

 

 

Alde negatiboak 

 Espaloi batzuk labankorrak dira. Batez ere Fielatoko aldatzaren kasua. 

 Espaloi batzuk oso estuak dira oinezkoentzat. 

 Beheratuak dauden espaloi batzuen kexak: labankor edota inklinazio gehiegi 

dutelako 

 Espaloiak kotxeekin okupatuta izatea 

 Ez daude atsedena hartzeko behar adina leku. 

Hobetzeko proposamenak 

 Fielatoko aldatzaren kasua aztertzea 

 Beheratuta dauden espaloi batzuen azterketa. 

 Kontzientziazio kanpaina kotxeekin ez okupatzeko espaloia. 

 Atsedena hartzeko leku gehiago jartzea. 
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HERRIKO SEGURTASUNA 

 

Herriko segurtasuna 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Behar adina argi 13,2 22,5 27,1 27,1 6,2 3,9 

Behar bezala zainduta 31,8 34,9 22,5 7,8 0,8 2,3 

Lapurreta arriskua dago 20,9 12,4 24,8 24,8 10,1 7 

Gune batzuetan arriskua 22,5 16,3 27,1 20,2 8,5 5,4 

 

 

Inkesten arabera, %35,7k pentsatzen du herrian argi gitxi edo ez dagoela batere ez. 

Segurtasuna: behar adina argi dago
Batere ez

13%

Gitxi

23%

Nahiko

27%

Asko

27%

Erabat

6%

ED/EE

4%

 

Gaikako taldeetan gune batzuetan argitasun falta dagoela komentatu dute, batez ere 

Tala aldetik: 

 

“Argitasune (falta da) alde zaharrien, nardiz enparantzan, alboniga kalien.” 

 

“… Arostegin bai falta da.” 

 

“Nardiz enparantzan gauez ikarie (emoten dau).” 

 

“…argi barik gauz…. San migelerako aldatzetik…” 

 

“Balea tabernatik urtekeran karreterara… apurtxu bet gorautxuau… ilunpie dau 

eta gauez, umiek eta be egoten diezelez zeuzer pasako da.”   
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“Talakoetxea muy oscuro” 

 

“Nautiketik talararte ez dau argirik. Batzuk diñoie baietz baie barriro apurtu 

dauiela.” 

 

“Talan komenta izen dauie argidxen faltie (berhaz buleguen).”  

 

 

Berhaz bulegoan argitasun faltagaitik kexatzen diezenak pertsona nagusiak izaten dira 

eta gaikako talde batetan eztabaida sortu da estatu mailako araudiak argi mailak jaitsi 

behar dirala diñoelako. Udala administraziño moduen araudi hori betetzera behartuta 

dago baina pertsona nagusiak ikusmen arazoekaitik agian argi maila altuagoa behar 

dute. 

 

Beste alde batetik, inkestetan 3tik 2k herria ez dagoela behar bezala zainduta diote. 

Eta %35ek lapurreta arriskua dagoela pentsatzen dute. 

Udalerria behar bezala zainduta dago

Batere ez

32%

Gitxi

35%

Nahiko

22%

Asko

8%

Erabat

1%

ED/EE

2%
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Segurtasuna: Lapurreta arriskua dago

Batere ez

21%

Gitxi

12%

Nahiko

25%

Asko

25%

Erabat

10%

ED/EE

7%

 

 

Bestalde 10etik 4k, gune arriskutsuak daudela diote. 

Segurtasuna: gune batzuetan arriskua dago

Batere ez

23%

Gitxi

16%

Nahiko

27%

Asko

20%

Erabat

9%

ED/EE

5%
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Gaikako taldeetan mota bitako arriskuak komentatu izan dira: jausteko arriskua eta 

bestelako arriskuak. Jausteko arriskuari dagokionez, puntu ezberdinak komentatu dira: 

 

“Ondarraburu kalien… ni horma zaharran paretik enai pasaten ba, ahal badot 

enai pasaten, euridxe bada ganera… ezta jeusko gaur, bihar edo etzi… baie 

gitxien pentsaten danien amore emon ahal dau… konponduten ibiltzen diez 

baie ha hormie beti dau bertan.”  

 

“Talatik bajaten zaranien musika eskolan atzetik, jentie ez da konturetuten 

eskillarak diezela eta jeusi eitzen diez. Seinale bat imiñi biherko lekidauie 

jakitzeko eskillarak diezela.” 

 

“Alde meteorologikoari dagokionez, dekoguz puntu batzuk arriskutsuak dira eta 

denboraleak dagozenean babestu egiten diez. Rompiolas, aritzatxun, talan 

haiziegaz, arramak eta jausten diez eta jartzen diez señaleak. .. ez sartzeko 

horra, arriskutsua dalako.” 

 

Txakurrak solte egoteak dakarren beldurra eta jausteko arriskua ere komentatu izan 

dute batzar ezberdinetan: 

 

“Kurtzion txakurrek suelto dabiltzez pertsona nagusidxek dauzen lekuetan 

(debekatute egon arren). Ta atentziñue deitsuten batsazu jauieri, problema bat 

dakozu.” 

 

“Nardiz enparantzan txakurren suelto egoten diez, bi edo hiru kruzeten 

bajatsuz… jentie istu jeusteko ikarie.” 

 

“Kanpo santuko kanpan txakurren solte (egon behar ez diezen lekuen). Gauze 

asko batuten diez hor: kontzientzi falta, arauek ez bete,… horren atzetik gauze 

asko dauz.” 

 

Bestelako arriskuei dagokienez, gune batzuk aipatu dira besteak baino arriskutsuagoak:  

 

“Kurtzion… gauez ikarie emoten dau…”  

 

“Ni etxera juteko handik (txibitxagako tunelatik) pasaten naienien errespetue 

emoten dost.  Argidxe badau… pasaten dana da errespetue sartzien dauela.” 

 

“Han ez da iñoiz ezer gertatu baina puntu baltza da pertzepziñoan.” 

 

Alde negatiboak 

 Pertsona nagusien ustez ez dago behar adina argi  

 Herria ez dago behar bezala zainduta 

 Gune arriskutsu batzuk daude 
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Hobetzeko proposamenak 

 Argitasun maila edota argitasun puntuen azterketa 

 Herriko zainketa gehiagotzea 

 Gune batzuk konpontzea arriskua murrizteko 
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2. GARRAIOA 

 

 

 

AUTOBUSA 

 

Autobusa  

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Behar adina geraleku 9,3 17,1 20,9 36,4 11,6 4,7 

Ibilbideak eta maiztasuna 

onargarriak 

10,9 15,5 23,3 34,1 10,1 6,2 

Prezioa arrazoizkoa da 25,6 14 27,9 20,2 7,8 4,7 

Askotan erabiltzen dozu 17,1 13,2 31,8 22,5 8,5 7 

 

Inkestak bete dutenen erdiak, behar adina geraleku daudela pentsatzen dute. 

%44,2ak autobusaren ibilbideak eta maiztasuna onargarriak direla diote. Eta 3tik 1ek 

autobusa askotan erabiltzen duela dio. 

 

Autobusa: behar adina geralelu daude
Batere ez

9%

Gitxi

17%

Nahiko

21%

Asko

36%

Erabat

12%

ED/EE

5%
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Autobusa: ibilbidea eta maiztasuna onargarriak dira
Batere ez

11%

Gitxi

15%

Nahiko

23%

Asko

35%

Erabat

10%

ED/EE

6%

 

 

 

 

Autobusa: prezioa arrazoizkoa da

Batere ez

26%

Gitxi

14%

Nahiko

27%

Asko

20%

Erabat

8%

ED/EE

5%
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Autobusa: askotan erabiltzen dau

Batere ez

17%

Gitxi

13%

Nahiko

33%

Asko

22%

Erabat

8%

ED/EE

7%

 

 

Gaikako taldeetan bermibus eta bizkaibuseri buruz berba egin da. Bermibuseri 

dagokionez, orokorrean oso positiboki baloratzen da herrian zehar mugitzeko autobusa 

jarri izana. 

 

“Nik asko ibiltzen dot eta ez dakot kejarik.” 

 

“…ondo topaten dot… juten nai, baja ez baie idxen bai.” 

 

“Ordutegidxek ondo, paradak be imiñi dauie bi gehidxau eta nik ez dot useten 

asko baie nire gizonak bai… arritmia topatsoie …cuando empieza a subir una 

cuesta empieza a fatigarse, neuk asmatentsat (arnasie hartun eziñik).” 

 

“Horretaz egin zan… inkesta bat … pertsona nagusiei, … eta gehien baloratzen 

zuten zerbitzua da. Oso pozik zeuden.” 

 

Hala ere, mugikortasun arazoren bat dutenak arazo batzuk azaldu dituzte: 
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“Es incomodo para una persona que tiene algun problema, hay escaleras para 

ir a la parte de atrás.” 

 

“Bizkaibusek adibidez rampa bat dako pasilluen (ez eskillarak)… eso es lo que 

yo veo que no debería de tener.” 

 

“Gero barruen silleta gemelar bat kuadraten bajatsu… ez dakozu lekorik bez. 

No hay espacio para sentar.” 

 

Batez ere bermibuseko arrapala izan da gehien aipatu dan arazoa: 

 

“Bermibuseko autobuse eztau preparata pertsona nagusi eta 

minusbaliduentzat. Una persona con muletas se arregla mal.” 

 

“EL conductor te ayuda mucho, a subir por la rampa.” 

 

“…esan einbitsazu rampie bajateko.” 

 

“Nire gizonak etso eskatuko ez molestatiarren…” 

 

“No se debería tener que pedir bajar la rampa…”  

 

“Losan onduen gelditxuten bada (bermibuse) rampie laburtxuaue da baie 

gelditxuten bada losatik hurrun ba dakozu metro laurden eta guretzako txarra… 

eta nagusidxentzako ez diñotsut ezebe! Ez dau losa bat libre, kotxerik ez 

dauenik.” 

 

“Geraleku horrek (losarik ez dakoienak) diez justu justu anbulategian, 

haurreskolan,… eta karru bategaz bazuez…hori beharko zan… edo losa edo 

prefabrikatu bat.” 

 

 

Prezioa gareztia dala adierazi dute eta merkeagoa izan beharko litzatekela. 

Geltokietan markesina eta altuera egokia duten jesarlekuak falta direla ere komentatu 

dute. Geltoki nagusienetan gitxienez markesinak jartzea proposatu dute: 

 

“Eztauz paradak aterpiegaz.” 

 

“Goiko bbk-an aurrien (Erreñezubi) paradan banko bat imindxe dau baie bajue 

da, gero kosta eitxen da altzatie.” 

 

 

Alde positiboak 

 Herri barruan mugitzeko autobusa edukitzea oso positiboki baloratua da. 

Alde negatiboak 

 Gareztia da 
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 Bermibus barruan eskilarak edukitzea. 

 Sarri askotan bermibuseko arrapala modu desegokian (espaloiatik kanpo) 

gelditzea. 

 Geltokietan jesarleku eta aterperik ez egotea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Espaloiak egitea, ez dauden lekuetan. 

 Geltoki nagusietan markesinak jartzea. 

 

 

 

Bizkaibusa ere orokorrien ondo baloratu arren, hemen ere arazo batzuk azaldu dira: 

 

“Bizkaibusek bakarrik dakoz ordu batzutan burbildun aulkidxen idxeteko.” 

 

“Segun ze ordutan gure dozun hartu bizkaibuse sollubetik duena lamerako 

paradara jun biher zara, ze bestela ez dakozu jesarlekurik. Gernikeko bizkaibuse 

ordu erdirik ordu erdira ukin biharrien, hobeto da sollubetik duena ordu erdirik 

ordu erdire, jente gehidxau due eta.” 

 

“Por otra parte no hay autobuses que van directamente a Cruces…” 

 

“…aurkeztu diez 800 siñadura eskatzen berreskuratzeko agarrerako sarrera, 

hizkuntza eskola eta erresidentzira joaten diezenantzat. Erresidentzira pertsona 

nagusi asko doaz bisitan, ordutegia edo zerbitzua aldatu da, hau da, ez diez 

sartzen zerbitzu guztiak. Azkenean 800 sinadura batu dituzte eta aurkeztu dute 

udalan eta foru aldundian. Udalak be egin dauz… proposamenak. Hori 

azkenean aldundiaren esku gelditzen da.” 

 

 

Alde positiboak 

 Bizkaibusan ibilbideak eta maiztasuna onargarriak dira. 

Alde negatiboak 

 Gareztia da 

 Burbildun aulkientzako plataforma zerbitzua ez dago beti. 

 Ordu batzuetan ez dago jesarteko lekurik. 

 Helmuga batzuk gehitzeko beharrizana, duten garrantziagaitik. 

Hobetzeko proposamenak 

 Burbildun aulkientzako plataforma zerbitzua sarriago izatea. 

 Sollubetik doan autobusa maizago izatea, jesarleku arazorik ez izateko. 

 Helmuga batzuk gehitzea. 
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TRENA 

 

Trena  

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Prezioa arrazoizkoa da 15,5 28,7 24,8 16,3 10,1 4,7 

Askotan erabiltzen dau 5,4 2,3 20,9 39,5 26,4 5,4 

Tren geltokia ondo kokatuta 15,5 20,9 21,7 19,4 19,4 3,1 

 

Inkestek diotenez,   3tik 2k trena askotan erabiltzen du (autobusa baino gehiago). 

Gehienek tren geltokia ondo kokatuta dagoela pentsatzen dute.  

 

 

Trena: askotan erabiltzen dau
Batere ez

5% Gitxi

2%

Nahiko

21%

Asko

41%

Erabat

26%

ED/EE

5%
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Trena: geltokia ondo kokatuta dago

Batere ez

16%

Gitxi

21%

Nahiko

22%

Asko

19%

Erabat

19%

ED/EE

3%

 

 

 

“Trena dau ondo.” 

 

“Para ir a Galdakao vas en tren y hay una buena combinación.” 

 

 

Baina txarren baloratu dana prezioa izan da, izan ere %44,2k trenaren prezioa ez dala 

arrazoizkoa diote. 
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Trena: prezioa arrazoizkoa da

Batere ez

15%

Gitxi

29%

Nahiko

25%

Asko

16%

Erabat

10%

ED/EE

5%

 

 

 

 

Alde positiboak 

 Askotan erabiltzen da 

 Tren geltokia ondo kokatuta dago 

Alde negatiboak 

 Gareztia da 

Hobetzeko proposamenak 

 Merkeagoa izatea. 
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AUTOA 

 

Trafiko eta zirkulazioa 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Bide seinaleak 

errespetatzen dira 

17,1 23,3 34,1 19,4 4,7 1,6 

Semaforoek oinezkoek 

gurutzatzeko behar adina 

denbora irauten dute 

10,1 7,8 29,5 36,4 12,4 3,9 

Autoak abiadura egokian 

ibiltzen dira 

11,6 23,3 37,2 20,9 3,9 3,1 

 

Inkestetan batutako datuen arabera, herri barrutik gidatzea negatiboki ikusten da. 4tik 

1ek bakarrik dio autoak herri barruan abiadura egokian ibiltzen dirala eta %40,4k 

pentsatzen du bide seinaleak batere ez edo gitxi errespetatzen dirala.  

 

Autoak abiadura egokian ibiltzen dira

Batere ez

12%

Gitxi

23%

Nahiko

37%

Asko

21%

Erabat

4%

ED/EE

3%
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Bide seinaleak errespetatzen dira

Batere ez

17%

Gitxi

23%

Nahiko

34%

Asko

19%

Erabat

5%

ED/EE

2%

 

 

Batzarretako parte hartzaileen arabera, gidariek eta oinezkoek ez dute portaera 

egokirik adierazten bide publikoan: 

 

“(Oinezko modura) ohitura dau errepidera saltateko beitu barik…Baie nik 

pentsaten dot orain semaforuekaz jentie hasi dala kasu egiten. Semaforuek imiñi 

zienien gogorra izen zan eta ondiño dauz gune historikoak jendea ohitu dana 

eta pasaten diezela (zebra biderik egon barik).” 

 

 “No respeta ni el conductor ni el peaton…” 

 

“Como peatón no respetas mucho al coche y cuando eres chofer tampoco 

respetas.” 

 

Herriko abiadura 40km/orduko da, gune batzutan 30era dago mugatuta  eta alde 

zaharrean 10era. Hala ere, hori ez dala errespetatzen adierazi dute: 

 

“En la zona de artza subir a txibitxaga… de la rotonda para adelante… los 

coches cogen mucha velocidad… da miedo… se han cargado 3 pivotes. Si 

habría badenes igual se podría reducir…” 

 

“Se han pedido badenes enfrente de las escuelas públicas porque los coches 

van a demasiada velocidad.” 

 

“…kotxiek be toki batzutan martxa handidxegaz duez…” 
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Zebra bidei dagokienez, gehien aipatu dan zebra bidea txalintxukoa izan da duen 

arazoekaitik: 

 

“Txalintxun aurreko zebra bidie… está fatal: como coge la gente ese cruce…  

prefiero cruzar en la bbk que en txalintxu.” 

 

“Txalintxuko paso zebra… cogen la curva con demasiada velocidad.” 

 

“Txalintxuko zebra bidien adibidez bisibilidade eskasa dau.” 

 

Beste zebra bide batzuren arazoak ere aipatu dira: 

 

“En la acera de santamañe, pasando por el paso de cebra de entrada a 

kurtzio esta mal, tiene desnivel, si vas por arriba invades la calzada y si vas por 

abajo desnivel.” 

 

“Artzan losie gasta dauie (nonor jeusi zalako) baie para el caso… burbildun 

sillien duenak indxarrik ez badako jeusi eitxen da.” 

 

“Desde el bar artza hasta la erribera, hay coches aparcados a ambos lados y 

hay falta de visibilidad para ver el paso de cebra, como conductor.” 

 

“Erreten lameran txurreridxen atzeko zebra bidien hay poca visibilidad… beste 

losan bisibilidade gehidxau egongolekide… edo zebra bide zabal bat hiru 

bidientzat.” 

 

“En el paso de cebra de la parada de autobús de azoka hay poca visibilidad 

para pasar el paso de cebra.” 

 

“En el paso de cebra de enfrente de la frutería Laia no hay visibilidad. 

Kontenedorak beste leku baten hobeto.” 

 

 

Galde-sorten emaitzen arabera, 2tik 1ek semaforoek oinezkoek gurutzatzeko behar 

adina denbora irauten dutela diote. 
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Semaforoek oinezkoek gurutzatzeko behar adina denbora irauten 

dute
Batere ez

10%

Gitxi

8%

Nahiko

29%
Asko

37%

Erabat

12%

ED/EE

4%

 

 

Hala ere batzuen esanetan denbora gitxi da oinezkoak gurutzatzeko: 

 

“Los semáforos duran poco… no te da tiempo…” 

 

“…18 segundos no llega a 20 para la persona y 60 para los coches… si vas con 

un crio que se te escapa o vas… me parece poquísimo para la persona.” 

 

 

Brillaseko semaforue da batzar guztietan aipatu dan semaforoa. Semaforo honek 

arazoak dituela komentatu dute: 

 

“(Brillaseko semaforue) está ubicado en un sitio muy malo,… en la otra parte la 

acera es super estrecha y si  estan ahí esperando 2, 3 o 4 personas… una silleta 

o silla de ruedas no puede pasar.” 

 

“Aterkiñekaz be ezin da pasa semaforueri itxaroten dauzenakaz… está en un 

sitio malísimo. Aterkiñe holan einbide (okertu) eta buzti einbizara, ezta kabiten. 

Ostantzien eskelak egoten diezen aurrien… ahí la acera está mas ancha… en 

Fielato…” 

 

“(Brillaseko karnazeidxen aurreko semaforuek) merezi dau azterketa bat” 
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“Amatata badauen etsu errespetaten jentiek, ta zauz: -parako dau? Ez dau 

parako?-. Bestetara badakizu para einbidauela. Bestetara ikaratute zauz 

pasaten.” 

 

Aparkeleku publikoei buruz galdetu ezkero, gehienek aparkaleku gitxi daudela diote. 

Baina herri barruan mugitzeko oinez ibili beharrean jende askok autoa gehiegi 

erabiltzen duela ere komentatu izan da. 

 

“… kiroldegira zuez eta 10 minutu ezin dozu oinez joan bertara? Kirola egiteko 

eta gero berriro kotxea hartun? Gero multak jartzen dira eta jentie kabrieta.” 

 

“Goizeko 9retan dakozuz kotxiek tabernan aurrien aparkata, aparkatu ezin dan 

lekuen eta diez ohitura falta, kontzientzi falta,” 

 

 

Gehien kexkatzen duena anbulantziak kaleetan aparkatzeko arazoak edo kotxeak 

Anbulategian bertan aparkatzeko arazoak dira: 

 

“… ambulancia y lloviendo y no tener sitio. Los vados de los vecinos… salvan 

mucho en esos casos… pero te puedes ver que no tienes salida para ir a la 

ambulancia…” 

 

“Anbulategi aurrean ez dago aparkalekurik eta nagusidxekaz etorten dira … 

eta ezinezkoa da.”  

 

“No hay aparcamiento para minusválidos en el ambulatorio. Tienes que invadir 

la calzada.”  

 

 

Alde negatiboak 

 Autoak ez dira abiadura egokian ibiltzen 

 Bide seinaleak ez dira errespetatzen: ez gidariek ez oinezkoek 

 Txalintxuko zebra bidea arriskutsua 

 Brillas aurreko semaforoaren kokapena ez egokia. 

 Anbulategian aparkatzeko arazoak 

 Anbulantziak kaleetan aparkatzeko arazoak 

Hobetzeko proposamenak 

 Herritarren kontzientziazioa landu. 

 Zebra bide eta semaforo batzuen  azterketa. 
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3. ETXEBIZITZA 

 

Etxebizitza  

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Badaude arrazoizko prezioa 

duten etxebizitzak 

32,6 25,6 24,8 7 2,3 7,8 

Etxebizitza egokitzeko 

laguntzak ezagutzen ditu 

34,9 25,6 14 16,3 3,9 5,4 

Etxebizitza egokituta dago 27,9 13,2 21,7 17,1 14 5,4 

 

Lagunkoitasun galde-sortetako emaitzen arabera, %9,3k bakarrik esan dute herrian 

arrazoizko prezioa duten etxebizitzak aurkitu daitezkeela. 

 

Badaude arrazoizko prezioa duten etxebizitzak

Batere ez

32%

Gitxi

26%

Nahiko

25%

Asko

7%

Erabat

2%

ED/EE

8%

 

 

“Las viviendas son caras…” 

 

Gainera, %20,2ak bakarrik ezagutzen ditu etxebizitza egokitzeko laguntzak. Informazio 

falta hori adierazgarriagoa da auzoetan bizi direnen artean. 
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Etxebizitza egokitzeko laguntzak ezagutzen ditu

Batere ez

35%

Gitxi

26%

Nahiko

14%

Asko

16%

Erabat

4%

ED/EE

5%

 

“…algunos no conocen las ayudas que existen para las adaptaciones de 

vivienda.” 

 

“(auzoetan bizi direnak)… klaro bakoitzan etxien ez dakozu jabien elkarte bat  

zeu zara zeure buruegaz azkenien… Egongo diez dirulaguntzek baina ez dau 

horrengañe informaziño herridxek al dauena ukin. Ba eitxeko obrak… 

informaziño falta. 

Nik badakits Bermion alde zaharrien eitxen bazun (obrak) berualako hobaridxe 

badakozu. Edo zeure komunidadien imintzen badozu igogailue ba badau 

hobaridxek, baie auzuetan badau? eztaits! Ez diñot ez dauenik, he! Ondo 

egongo lekide hori zabaldutie badau ba…” 

 

10etik 4k ez dute etxebizitza egokituta menpekotasun egoera batetarako. 
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Etxebizitza egokituta dauka

Batere ez

29%

Gitxi

13%

Nahiko

22%

Asko

17%

Erabat

14%

ED/EE

5%

 

 

Batzarretan gehien aipatu dan irisgarritasun arazoa igogailuaren falta izan da. Eraikin 

batzutan arazo hori konpondu bada ere, beste batzutan ezinezkoa da igogailua 

jartzea eta horrek menpekotasuna duten pertsona batzuei etxetik urtetea galarazten 

die. 

“Igogailuen faltiegaz dauz etxebizitza asko… es algo habitual en la zona 

antigua.” 

 

“… etxeetan be batez ere alde zaharrien igogailu gabekoak, eskailera 

pendiente oso handikoak…” 

 

 

Alde negatiboak 

 Ez daude arrazoizko prezioa duten etxebizitzak 

 Askok ez dute ezagutzen etxebizitza egokitzeko laguntzak 

 Gehienek ez dute etxebizitza egokituta menpekotasun egoera batetarako. 

 Eraikin askok ez dute igogailurik. 

Hobetzeko proposamenak 

 Etxebizitzak egokitzeko laguntzen informazioa zabaldu, batez ere auzoetan bizi 

direnen artean. 
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4. SAREAK ETA GIZARTE-LAGUNTZA 

 

FAMILIA 

 

Familia  

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Alkarri laguntzen diote 16,3 3,9 14,7 27,9 34,1 3,1 

Harreman handia dute 7 5,4 6,2 28,7 47,3 5,4 

Familiartekoen etxea hurbil 

dago 

14,7 7 17,8 29,5 27,9 3,1 

 

 

Inkestetan gehienek esan dute familiartekoekin harreman oso handia dutela (%76), 

gainera euren etxea oso edo erabat hurbil dago (%57,4) eta elkarri asko edo erabat 

laguntzen diote (%62). 

 

 

Familia: harreman handia dute
Batere ez

7%
Gitxi

5%

Nahiko

6%

Asko

29%

Erabat

48%

ED/EE

5%
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Familiartekoen etxea hurbil dago
Batere ez

15%

Gitxi

7%

Nahiko

18%

Asko

29%

Erabat

28%

ED/EE

3%

 

 

Familia: elkar lagunduten dira

Batere ez

16%

Gitxi

4%

Nahiko

15%

Asko

28%

Erabat

34%

ED/EE

3%
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Batzarretan ere hala adierazi dute: 

 

“Asko elkar lagunduten gara.” 

“Bai kontaktue eta bai alkar lagunduteko.” 

 

 

Alde positiboak 

 Harreman handia dute 

 Familiartekoen etxea hurbil dago 

 Alkarri laguntzen diote 

 

 

 

AUZOKOAK ETA DENDARIAK 

 

Auzokoak eta dendariak 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Auzokoak ezagutzen ditu 3,1 4,7 9,3 33,3 46,5 3,1 

Alkarri laguntzen diote 6,2 17,1 24 30,2 17,8 4,7 

Dendariak ezagutzen ditu 3,1 7,8 24 49,6 10,1 5,4 

Egoera jakin batzuetan 

laguntzen diote 

14 9,3 32,6 26,4 14 3,9 

 

 

Galde-sorta bete dutenen %79,8ak auzokoak ezagutzen dituela dio eta %48k ganera 

elkarri laguntzen diotela. 
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Auzokoak ezagutzen ditu
Batere ez

3%
Gitxi

5%

Nahiko

9%

Asko

33%

Erabat

47%

ED/EE

3%

 

 

 

Auzokoak elkar laguntzen dira
Batere ez

6%

Gitxi

17%

Nahiko

24%
Asko

30%

Erabat

18%

ED/EE

5%
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Lehen auzokoen artean gehiago laguntzen zirela adierazi dute talde fokaletako parte 

hartzaileek: 

“Con los vecinos (nos ayudábamos) antiguamente. Hoy en día no hay la 

relación de antes con los vecinos.” 

 

 

Dendariei dagokienez, %59,7k dendariak asko edo erabat ezagutzen dituztela diote 

eta %40,4k egoera jakin batzuetan lagundu ere egiten diotela esan dute. 

Dendariak ezagutzen ditu
Batere ez

3% Gitxi

8%

Nahiko

24%

Asko

50%

Erabat

10%

ED/EE

5%
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Dendariak egoera jakin batzuetan laguntzen diote
Batere ez

14%

Gitxi

9%

Nahiko

33%

Asko

26%

Erabat

14%

ED/EE

4%

 

 

 

Batzarretan ere herriko dendariekin harremana hobeagoa dala adierazi dute. Baina 

hala ere herritik kanpora erosteko joerak herriko dendak zarratzea ekarriko duen 

beldurra agertu da. Dendetako etxez etxeko banaketa zerbitzua hobetu beharra ere 

adierazi dute: 

 

“Hamengo dendaridxekaz tratue hurriaukue da.” 

 

“(Los comercios) están cerrando ese es el problema. Vamos a las grandes 

superficies como max center, declathlon… y el dinero del pueblo va allí. Como 

van a hacer los jóvenes…” 

 

 

“Tienes servicio a domicilio a partir de compras superiores a 80 euros, pero la 

gente mayor no hace compras de 80 euros. 

Tengo que hacer compra de 80 euros para lograr ese servicio. Debería ser más 

barato (con pedidos menores). 

Hay comercios concretos que te dan ese servicio sin llegar a x de compra.” 

 

Alde positiboak 

 Auzokoak ezagutzen dira 

 Herriko dendariak ezagutu eta batzuetan laguntzen diote 

Alde negatiboak 
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 Auzokoak lehen gehiago elkar laguntzen zuten. 

 Herriko denda asko zarratu egiten dira, kanpoan erosteko joeragaitik. 

 Dendetako etxez etxeko banaketa zerbitzua eskaintzeko diru kopuru handia 

gastatu behar da. 

Hobetzeko proposamenak 

 Dendetako etxez etxeko banaketa zerbitzu aukera izateko diru kopuru gitxiago 

gastatu behar izatea. 
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5. PARTAIDETZA 

 

ENPLEGUA ETA ERRETIROA 

 

Talde fokaletako parte-hartzaileen arabera, pertsona batzuei asko kostatzen zaie 

erretirora egokitzea: 

 

“No es la mayoría pero si hay gente que le cuesta adaptarse a la jubilación.” 

 

“… me jubile y he tenido una depresión de caballo... fue muy duro.  

Casi todos somos pescadores. Antes con el puerto viejo teníamos esa 

oportunidad (de tener una motora sin tener que pagar como ahora).  

Queremos una embarcación,… no me hacen descuento. 

… En otros municipios te dan una huerta para que plantes patatas…” 

 

“Mi marido despúes de jubilarse… Le ha dado parálisis en la boca y ha estado 

con depresiones. … han cogido una motora... (y ahora) está feliz. La gente 

anda pidiendo embarque.” 

 

 

 

BOLUNTARIOTZA 

 

Partaidetza  

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Borondatezko jardueratan 

parte hartzen dau 

57,4 14 10,1 7,8 4,7 6,2 

Elkarteetan parte hartzen 

dau 

49,6 11,6 14,7 10,9 7 6,2 

Udalerriko bizitzan gehiago 

parte hartu nahi 

22,5 14,7 29,5 18,6 8,5 6,2 

 

Inkestetako datuen arabera, 10etik 7k ez dute borondatezko jardueratan parte hartzen. 
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Borondatezko jardueratan parte hartzen dau

Batere ez

57%

Gitxi

14%

Nahiko

10%

Asko

8%

Erabat

5%

ED/EE

6%

 

 

“… Hacemos lo que podemos con la cabalgata de reyes, en la residencia… 

algo se hace. Pero siempre somos los mismos…” 

 

“Geu zahartzarora eta geu lagunduten? Geuk laster euki ezkero hankak 

galdute eta nora jungo gara lagunduten?” 

 

“…etxe bakoitzan dakuz bakoitzan arazuek. Nik badakotezen 70 urte,  

zaharrauek dakotez etxien…” 

 

“Ni ez, tristetu eitxen nai eta...  

 

“… ukinjotelez (familian menpekotasun pertsonak zaindu beharra) ba ez dot 

gure gehidxau.” 

 

 

Galdetutakoen %61,2k elkarteetan gitxi parte hartzen dute edo ez dute batere ez parte 

hartzen. 
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Elkarteetan parte hartzen dau

Batere ez

49%

Gitxi

12%

Nahiko

15%

Asko

11%

Erabat

7%

ED/EE

6%

 

 

Inkesten emaitzak horrek izanda ere, udalerrian badaude bazkide asko dituzten elkarte 

ezberdinak: Erroxape edota Demiku Elkarteak, esate baterako. Baina bata bestearekin 

konparatu ezkero partaidetza maila ezberdina dutela ikusten da: 

 

“En Erroxape, son más jóvenes. Hay mayor participación de personas mayores 

jóvenes. A mas edad menos ganas, te vas acomodando. La gente se estanca 

en una monotonía.” 

 

“Demiku Elkartean son pasivos y reacios al envejecimiento activo.” 

“…  solo quieren jugar a cartas.” 

“Para animar a la gente más mayor a participar… (es difícil),  es una 

costumbre, una manera de vivir,… para hacer excursiones y para comer se 

apunta todo el mundo… igual no hay sitio ni en el autobús; pero luego(para) 

salir a dar una vuelta… tai-chi, … curso de hierbas  …. (en) esas cosas(la 

asistencia es baja).” 

“Nos gustarían conferencias con psicólogas para personas mayores, como vivir 

según la edad, aprender a utilizar el móvil, medicamentos,…” 

 

%27,1ek bakarrik erantzun dau udalerriko bizitzan gehiago parte hartu nahi duela. 



71 
 

Udalerriko bizitzan gehiago parte hartu nahi du

Batere ez

22%

Gitxi

15%

Nahiko

29%

Asko

19%

Erabat

9%

ED/EE

6%

 

 

Talde fokaletan ere erreparoak agertu dira gehiago parte-hartzeko nahi badute 

galdetu eta gero: 

 

“… a mí que no me manden participar mucho.” 

 

 

Alde positiboak 

 Udalerrian badaude elkarte ezberdinak: Erroxape, Demiku, Kate Sarea … 

Alde negatiboak 

 Borondatezko jardueratan parte-hartze maila baxua da. 

 Pertsona nagusi gazteak zahartze aktiborako joera dute baina pertsona nagusi 

nagusiak pasibotu egiten dira eta ez dute elkarteek antolatutako ekintza 

aktiboagoetan parte hartu nahi. 

 Ez dute udalerriko bizitzan gehiago parte-hartu nahi. 
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AISIALDIA 

 

Aisialdia 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Aisialdirako jardueren 

aukera zabala dago 

14,7 11,6 34,9 16,3 13,2 9,3 

Aisialdiko jardueren prezioa 

arrazoizkoa da 

13,2 14,7 33,3 20,2 10,1 8,5 

Aisialdirako jarduerak 

egiteko lekuak ondo 

kokatuta daude 

7,8 7,8 31,8 30,2 17,1 5,4 

 

 

%34,9k aisialdiko jardueren aukera nahikoa dala erantzun dute. 

Aisialdirako jardueren aukera zabala dago
Batere ez

15%

Gitxi

12%

Nahiko

35%

Asko

16%

Erabat

13%

ED/EE

9%

 

 

Gizarte Ongizaterako Udal Patronatotik bultzatutako Burua martxan edo Gorputza 

martxan bezalako programak oso positiboki baloratuak dira. Baita kiroldegiko 

hirugarren adinerako gimnasia: 

 

“Nik topaten dot gauzek ondo eitxen dauela ayuntamientuek nagusidxen 

alderako,… dakoie Burua martxan eta Gorputza martxan… topaten dot ondo.” 
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“De maravilla. Creo que tiene pocas horas el día. Yo el tiempo de ocio que 

tengo… Burua Martxan, leo, hago grafos,...” 

 

“Yo participo en Gorputza martxan, estoy en Burua Martxan… estoy 

encantada.” 

 

“Komenta izen dogu osasun sarean gero eta jende gehidxau dauela eskatzen 

zerbitzua (kiroldegiko hirugarren adneko gimnasia) orokorrean”. 

 

Menpekotasuna duten pertsona nagusien zaintzaileekin osotutako foku taldean, 

psikoestimulazio tailerra bezalako programak positiboki baloratzen dituzte eta zerbitzua 

hobetu eta zabaltzeko proposamenak ere egin dituzte: 

 

“… tener más sitios como el taller de psicoestimulación…” 

 

“No hay información sobre actividades como la psicoestimulación. Yo creía 

que la casa morada era para inmigrantes… No tenía información…”. 

 

“… estaría bien por barrios tener una zona donde pudiesen hacer actividades 

como estimulación… ekintzak goizez eta arratsaldez… pedir transporte 

adaptado para acercarlos...” 

 

Ez bakarrik arazo kognitiboei erantzuna emotea, baizik eta Gradu I-eko 

menpekotasuna daukienantzat ariketa fisikoa eskaintzearen beharrizana ere agertu 

da: 

“65 urteko jentie egoten da kiroldegidxen… ondo dauzenak. Gero dauz beste 

arazoak daukien jentie … hainbeste Bermion … datuekaitzik. Depresiñoakaz ez 

diezenak urteten etxetik, gaixo kronikoak, diabetesa … eta hor oso lan mardula 

dau egiteko”. 

 

 

Zaintzaileen foku talde honetan gainera asko aipatu dan beharrizana, menpekotasuna 

duten pertsona nagusiekaz egoteko, toki zarratu bat eukitzea izan da: 

 

“Bermioko zona ezberdinetan… leku tapaue egon biherko lekide… lokal bat 

euki jentie batuteko.” 

 

“Nik hori asko bota dot faltan neguen, leku tapau bet… euren gimnasidxek 

eitxeko makiñekaz… ordu pare bat egon.” 

 

“No hay un sitio cubierto para las personas mayores” 
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Talan eta Erreten Lameran dauden gimnasia egiteko makinak ere oso ondo baloratuak 

dira. Baina hemen ere kexa eta proposamen batzuk egin dituzte: 

 

“Talan, erreten,… dauzen makinaidxek erabiltzen dauie pertsona nagusidxek, 

goizerik ganera.”  

 

“Estaría bien disponer de locales con maquina rotatoria para hacer 

gimnasia…”  

 

“…(batzuk) aterpe baten barruen  (egotea) ondo.” 

 

“…plaza guztidxetan makinak imintzie ondo egongo lekide.”  

 

“Pero la bicicleta está lejos del asiento, se te hace dolor de culo.” 

“(Gimnasia eitxeko makiñetan)… enai allegaten pedaletara. Aprobetxa diez 

pedalak aulkidxeri, baie (distantzidxe) guretzako  ez da. Ez da imiñi gauze bat 

bestientzako. Gizonak eta hanka luziek ibiltzen diez… eta ata guzti be halan 

dauz (postura desegokian). Sorbaldien pentsure para biher zara hori eitxeko. 

Baten batzuk aprobetzaten dauie baie…” 

 

 

 

Pertsona nagusientzako aisialdirako jarduera gehiago falta direla komentatu dute: 

 

“Faltan muchas cosas para gente mayor.” 

 

“No hay amplia oferta para personas mayores: ibilaldijek, eskulanak, etc.” 

 

“Antes había baile en el kafe antzokia una vez al mes y quitaron…” 

 

 

Bermeoko jaietan pertsona nagusientzako antolatzen diren ekintzei buruz ere egon dira 

proposamenak:  

 

“En fiestas para la gente mayor no hay… una actividad para las mujeres, ni 

para hacer una brisca, ni para hacer una competición,…todo es para los 

hombres…” 

 

“Hace años… en la fiesta de los jubilados se hacía una comida en el casino y 

luego había baile en el parque,…la banda. Ahora… traen a unos… a cantar y 

todos sentados… todo lo mismo. No encuentro ese carisma, nada atractivo.” 

 

“En Andra Maris a la gente de la residencia que suelen ir los viernes al parque 

no dieron acceso a las personas y tuvimos que ir andando, malamente. Y eso 

es una prioridad.” 
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Gaikako taldeetan aisialdi ekintzetako parte-hartzean emakume eta gizonezkoen 

ezberdintasunak komentatu izan dira: 

 

“… el hombre de Bermeo le da vergüenza… no le digas que venga entre 

mujeres… a gorputza martxan… (los hombres) van al polideportivo …” 

 

“El hombre de Bermeo entre mujeres… no…(quiere)” 

 

“Gizonak txikiteuen kalerik kale.” 

 

 

3tik 1ek aisialdiko jardueren prezioa nahikoa dala diote. 

Aisialdirako jardueren prezioa arrazoizkoa da
Batere ez

13%

Gitxi

15%

Nahiko

33%

Asko

20%

Erabat

10%

ED/EE

9%

 

 

Talde fokaletako parte hartzaileek ordea aisialdiko jardueren prezioaz kexatu dira: 

 

“En el polideportivo hay gimnasia específica para personas mayores… sí pero  

el problema es el coste. Las pensiones son bajas.” 

 

“… deberían bajar la cuota del polideportivo…” 

 

“El cine es caro y como tienes TV en casa pues no vas.” 

 

 

2tik 1ek aisialdirako jarduerak egiteko lekuak ondo kokatuta daudela diote. 
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Aisialdirako jarduerak egiteko lekuak ondo kokatuta daude
Batere ez

8%

Gitxi

8%

Nahiko

32%

Asko

30%

Erabat

17%

ED/EE

5%

 

 

Alde positiboak 

 Gizarte ongizaterako udal patronatotik bultzatzen diran zahartze aktiborako 

programak oso positiboki baloratuak dira: Burua martxan eta Gorputza 

martxan. 

 Narriadura kognitiboa duten pertsona nagusientzako dagoen psikoestimulazio 

tailerra ere oso positiboki baloratua da. 

 Aisialdirako jarduerak egiteko lekuak ondo kokatuta daude 

Alde negatiboak 

 Aisialdirako jardueren aukera gehiago izatea batez ere menpekotasun edo 

hauskortasun egoeran dauden pertsona nagusientzat.  

 Toki zarratu baten falta menpekotasun edo hauskortasun egoeran dauden 

pertsona nagusientzat.  

 Parkeetako gimnasia egiteko makinak deserosoak batez ere 

emakumeentzako. 

Hobetzeko proposamenak 

 Pertsona nagusientzat aisialdirako jardueren aukera zabalagoa izatea batez 

ere menpekotasun edo hauskortasun egoeran dauden pertsona nagusientzat.  

 Toki zarratu bat eukitzea menpekotasun edo hauskortasun egoeran dauden 

pertsona nagusientzat.  

 Parkeetako gimnasia egiteko makinen azterketa. 
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6. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA 

 

Errespetua eta adin desberdinenetako pertsonen arteko harremana 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Udalerrian pertsona 

nagusiak errespetatzen dira 

8,5 15,5 34,9 27,9 10,1 3,1 

Adin desberdinetako 

pertsonen artean behar 

adinako harremana dago 

13,2 17,1 34,1 25,6 5,4 4,7 

 

%38k Bermeon pertsona nagusiak asko edo erabat errespetatzen dirala uste dute. 

Udalerrian pertsona nagusiak errespetatzen dira
Batere ez

9%

Gitxi

16%

Nahiko

34%

Asko

28%

Erabat

10%

ED/EE

3%

 

 

Gaikako taldeetako saioetan ere tratua orokorrean ona dala adierazi dute baina 

gazteek nagusiekiko duten tratua hobetu behar dela ere komentatu dute: 

 

“El trato es bueno en general.” 

 

“El trato de la gente mayor con la gente mayor es mejor que los jóvenes con la 

gente mayor. Los adolescentes especialmente en la calle el comportamietno 

no es tan bueno.” 
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Bestalde, adin desberdinetako pertsonen arteako harremana nahikoa dala esan dute 

%34,1ek. 

 

Adin desberdinetako pertsonen artean behar adinako 

harremana dago
Batere ez

13%

Gitxi

17%

Nahiko

34%

Asko

26%

Erabat

5%

ED/EE

5%

 

 

 

Alde positiboak 

 Orokorrean tratua ona da. 

Alde negatiboak 

 Gazteek nagusiekiko tratua ez da hain ona 

Hobetzeko proposamenak 

 Gazteek nagusiekiko tratua hobetzea. 
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7. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA 

 

Komunikazioa 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

Udalerrian gertatzen danari 

buruzko informazio egokia 

jasotzen du 

20,2 27,1 24 18,6 4,7 5,4 

Internet doan erabili ahal 

izateko zentro publikoak 

ezagutzen ditu 

31 24,8 10,1 16,3 10,1 7,8 

 

Galde-sorta bete dutenen artean %47,3k udalerrian gertatzen danari buruzko 

informazio egokia ez duela batere ez edo gitxi jasotzen duela esan du. 

Udalerrian gertatzen danari buruzko informazio egokia 

jasotzen dau

Batere ez

20%

Gitxi

27%

Nahiko

24%

Asko

19%

Erabat

5%

ED/EE

5%

 

 

Zerbitzu hornitzaileen gaikako taldean informazioa ez heltzearen arrazoia interes falta 

izan daitekeela aipatu da: 

 

“Lehenik eta behin (kirol) kulture bat euki behar dozu, ez badakozun kulturerik ez 

zara interesetan. Allegaten gara udaletik emoten dan informazioarekin etxe 

guztietara? … printzipioz “bermeon zer?”-en agertzen da informazio guztidxe. 
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Nahikoa da? Interesa ez dakon pertsona bateri oso zaila da (informazioa) 

allegatie.” 

 

“Sortu biher da interesa. Zelan aktibatu…” 

 

“(Ibilbide osasuntsuak proiektuan adibidez) asmue da holako jendieri (etxien 

sartunda dagozanei) medikuen bidez allegatie (informazioa)… ze hori jentie bai 

due anbulategira” 

 

“Ez dot uste lortzen dala jentiek izena emotie irakurtzen dauelako ikastaro bat 

dauela, baizik eta ahoz aho”. 

 

Talde fokaletako parte hartzaileen esanetan komunikabide bi erabiltzen dute 

udalerrian gertatzen danari buruzko informazioa jasotzeko: itsuki irratia eta “bermeon 

zer?” aldizkaria. 

 

“Itsuki irratitik emoten dauienenien notifikaziñue ayuntamientuek bertara. Baie 

beste batzutan geuk deitsuten du itsuki irratira gauzeri buruz informateko.” 

 

 

“Gu itsukitik baño etxera datorren kuadernotik.” 

 

Hizkuntzari buruz aipamen berdina errepikatu da: 

 

“…papelak imintzen dauie ayuntamientuek dana euskeraz eta gu edadekuek 

oraingo euskerie eztu enteniten. Nik eztiñot baie… gure edadien eztu ikasko... 

erderaz eta euskeraz iminbilekidauie danak enteniteko.” 

 

Horri buruz, udal teknikarien gaikako taldean aldaketa bat egon dala komentatu dute: 

 

“…aldaketa bat egon da udalaren komunikaziñoetan. Hori be landu da …  

hizkuntza administratiboa.” 

 

“Uste dot topiko bat dagoela zabalduta” 

 

“Kantza be ez diez eitxen leiduten” 

 

“Has daitezela irakurtzen benetan baloretako aldatu dan.” 

 

 

Bestalde, %55,8k internet doan erabili ahal izateko zentro publikoak batere ez edo gitxi 

ezagutzen dituela esan du. 
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Internet doan erabili ahal izateko zentro publikoak ezagutzen 

ditu

Batere ez

31%

Gitxi

25%

Nahiko

10%

Asko

16%

Erabat

10%

ED/EE

8%

 

 

Alde negatiboak 

 Ez dute informazioa hartzen. 

 Ez dute internet doan erabili ahal izateko zentruak ezagutzen. 

Hobetzeko proposamenak 

 Interesa sortzea 

 Informazioa euskaraz eta erdaraz jartzea. 
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8. GIZARTE- ETA OSASUN-ZERBITZUAK 

 

Gizarte baliabide ezberdinen ezagutzea eta osasun zentroaren kokapena 

 Batere ez Gitxi Nahiko Asko Erabat ED/EE 

EELZ ezagutzen dau 18,6 7 19,4 22,5 27,9 4,7 

Telelaguntza zerbitzua 

ezagutzen dau 

22,5 11,6 13,2 14,7 31 7 

Eguneko zentroaren 

zerbitzua ezagutzen dau 

19,4 15,5 20,2 20,9 19,4 4,7 

Adineko pertsonentzako 

egoitzen funtzionamendua 

ezagutzen dau 

17,1 19,4 20,9 17,8 21,7 3,1 

Osasun zentroa ondo eta 

hurbil kokatuta dago 

10,1 6,2 28,7 26,4 24,8 3,9 

 

 

Gizarte zerbitzuak orokorrean oso positiboki baloratuak izan dira talde fokaletan: 

 

“Gizarte langileakaz tratue oso ondo.” 

 

“Euren esperientzidxe normalien ona izaten da baie askotan esaten dauiena da 

tramite asko egin behar diezela. Gauze bat tramiteteko ez dakit zenbat 

dokumentu ekarri ein biher diez. (Hori) izeten da kexa nagusidxe”. 

 

Inkesten arabera, gehienek gizarte zerbitzuak oso ondo ezagutzen dituzte. Etxez Etxeko 

Laguntza Zerbitzua adibidez bitik batek oso ondo ezagutzen du.  
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EELZ ezagutzen dau

Batere ez

19%

Gitxi

7%

Nahiko

19%

Asko

22%

Erabat

28%

ED/EE

5%

 

 

“… pozik nau.” 

 

“… (la mayoría) conocemos SAD.” 

 

 

Telelaguntza zerbitzua %45,7k oso ondo ezagutzen dau.  
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Telelaguntza zerbitzua ezagutzen dau

Batere ez

23%

Gitxi

12%

Nahiko

13%Asko

15%

Erabat

30%

ED/EE

7%

 

 

 

Eta azkenik, Eguneko Zentroa eta Zaharren Egoitzen funtzionamendua %40ak asko edo 

erabat ezagutzen dauela adierazi du. 
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Eguneko zentruaren zerbitzua ezagutzen dau

Batere ez

19%

Gitxi

15%

Nahiko

20%

Asko

22%

Erabat

19%

ED/EE

5%

 

 

“Somos reaccias al centro de día.” 

 

“Ondo egongo lekide asteburuetarako, zaintzailie kalera urteteko.” 

 

“Eguneko zentrue con estancias temporales, no solo para validos sino también 

para dependientes. Por ejemplo: Andra Maidxetarako.” 
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Adineko pertsonentzako egoitzen 

funtzionamendua ezagutzen dau

Batere ez

17%

Gitxi

19%

Nahiko

21%

Asko

18%

Erabat

22%

ED/EE

3%

 

 

“(Sancti Spiritus) zaharren egoitza ondo kokatute dau. Bisiteteko be … berton 

dau, herri barruen.” 

 

 

 

Bestalde, galdetutakoen %51,2k anbulategia ondo eta hurbil kokatuta dagoela 

adierazi dute. 



87 
 

Osasun zentrua ondo eta hurbil kokatuta dago

Batere ez

10%

Gitxi

6%

Nahiko

29%

Asko

26%

Erabat

25%

ED/EE

4%

 

 

“Ondo.” 

 

“Sasoi baten, anbulategidxe gora ekar zaniko kexa asko egon ziren baie 

bueno… gero bermibusegaz … ez da entzuten horrenbeste kexarik. 

 

“Es accesible. El bermibus ha sido positivo para la accesibilidad en personas 

que viven en san andres, la talaya… “ 

 

“Anbulategira joateko aparkaleku faltagaitik kexak egon diez berhaz-en.” 

 

“Medikuek beti dakuz kambidxue. Baie bueno, ordenadoran dakoie dana.  

Ondo atendiduten dauie.” 

 

“Osasun sarean bai komenta eben anbulategiko ordezkaridxek ikusten dala 

jende asko doala terapia bezala medikura”. 
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Alde positiboak 

 Gizarte zerbitzuak positiboki baloratuak orokorrean 

 Gizarte zerbitzuak ezagutzen dituzte 

 Osasun zentroa ondo eta hurbil kokatua. 

Alde negatiboak 

 Eguneko Zentroaren egutegia 

 Anbulategian mediku aldaketa ugari egotea. 

Hobetzeko proposamenak 

 Eguneko Zentroa asteburu eta jai egunetan erabili ahal izatea. 
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9. GOGOBETETZEA 

 

Azkenik, herriko alderdi batzuen gogobetetze maila neurtzeko arlo batzuk sartu ziran 

galde-sortan 1-10eko eskala batekin baloratzeko, 0 batere ez pozik eta 10 erabat pozik 

izanik. 

Gehien baloratu dana, bataz besteko 7.17 punturekin, familia, auzoko eta lagunekaz 

harremana izan da.  

 

 

 

Bigarren postuan, bataz besteko 6.02 punturekin, gizarte eta osasun zerbitzuekin pozik 

agertu dira. Hoberen baloratu den hirugarren postuan, bataz besteko 5.85 punturekin, 

garraioa da.  

 

Txarren baloratu diren herriko hiru alderdiak hurrengoak dira: komunikazio eta 

informazioa 5.01 punturekin, etxebizitza 5.36 punturekin eta pertsona nagusiekiko 

errespetua 5.51 punturekin. 

 

Galdeketa honek herriko esku-hartzeen lehentasunak aurkitzeko balio izan ahal dau. 

Horrela, komunikazioa eta informazioa, etxebizitza, pertsona nagusiekiko errespetua, 

gizartean partaidetza, parkeak eta aire zabaleko guneak eta aisialdia, udaleko 

eskuhartzeetan kontutan hartu daitekez. 
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3. ERANSKINAK 

 

10.1. DIPTIKOA 
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10.2. KARTELAK 
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10.3. ARGAZKIAK 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



93 
 

10.4. GALDE-SORTAK 

 
LAGUNKOITASUNARI BURUZKO GALDERA-SORTA 

Kontatu zure esperientzia!  

Emon zure eretxia eta esperientzien barri zure herriaren lagunkoitasunaren inguruan, galde-sorta 

honen bidez. 

Comparte tus opiniones y experiencias sobre el grado de amigabilidad de tu municipio rellenando este 

cuestionario. 

Sexua / Sexo  

Adina / Edad  

Jarri X bat galdera bakotxean nahi dozun laukian, irizpide honeen arabera: 

Marque la casilla deseada con X en referencia los siguientes valores: 

1. Ezer ez / Nada        2. Gitxi / Poco       3. Nahiko / Regular       4. Asko / Bastante      5. 

Erabat / Mucho 

 
 Ezer ez Nada Gitxi Poco NahikoRegular Asko Bastante Erabat Mucho 

Zelakoa da herria? / ¿Como es el Municipio?: 

Garbia / Limpio 1 2 3 4 5 

Zaratatsua / Ruidoso 1 2 3 4 5 

Atsegina / Agradable 1 2 3 4 5 

Merkea / Barato 1 2 3 4 5 

Herriko  parkeak eta berdeguneak  

Parques y zonas al aire libre del municipio 

Behar beste dago /  Hay suficientes 1 2 3 4 5 

Ondo zainduta dagoz / Están bien cuidados 1 2 3 4 5 

Egoki kokatuta dagoz / Están bien situados 1 2 3 4 5 

Ondo hornituta dagoz (komun publikoez, jarlekuez, 
paperontziez…) /  

Están bien equipados (baños públicos, bancos, papeleras, 
etc.) 

1 2 3 4 5 
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Ezer ez Nada Gitxi Poco NahikoRegular Asko Bastante Erabat Mucho 

Sarritan joaten zara / Asiste con frecuencia 1 2 3 4 5 

Herriko  losak (espaloiak) eta kaleak   

Las aceras y las calles del municipio 

Ondo zainduta dagoz / Están bien cuidadas 1 2 3 4 5 

Irisgarriak dira (mailarik bakoak, beheratuak, behar 
besteko lekuagaz) / Son accesibles (sin desniveles, están 
rebajadas, con espacio suficiente) 

1 2 3 4 5 

Eserlekuak edo atseden-lekuak daukiez  

Hay bancos o lugares donde poder descansar 
1 2 3 4 5 

Herriko  zirkulazinoa eta seinaleak  

El tráfico y las señales del municipio 

Seinaleak errespetatu egiten dira   

Se respetan señales de trafico 
1 2 3 4 5 

Oinezkoek gurutzatzeko behar beste irauten dabe 
semaforoek / Los semáforos duran tiempo suficiente para el 
cruce del peatón 

1 2 3 4 5 

Ibilgailuak abiadura egokian ibilten dira   

Los vehículos van a una velocidad adecuada 
1 2 3 4 5 

Herritarren segurtasuna 

Seguridad ciudadana  

Behar beste argi dago  

Suficientemente iluminado 
1 2 3 4 5 

Zaintza egokia dago  

Está convenientemente vigilado 
1 2 3 4 5 

Lapurreta-arriskua dago / Hay peligro de robos 1 2 3 4 5 

Leku batzuetan ez zara seguru sentitzen   

Existen zonas donde se sienta inseguro 
1 2 3 4 5 

Herriko garraio publikoa  

Transporte público del municipio 

Autobusa: behar beste geraleku dagoz 

Bus: Existen suficientes paradas 
1 2 3 4 5 
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Ezer ez Nada Gitxi Poco NahikoRegular Asko Bastante Erabat Mucho 

Autobusa: ibilbideak eta maiztasuna onargarriak dira / Bus: 
Las rutas y la frecuencia son aceptables 

1 2 3 4 5 

Autobusa: prezioa arrazoizkoa da 

Bus: El precio es asequible 
1 2 3 4 5 

Trena: Prezioa arrazoizkoa da 

Tren: El precio es asequible 
1 2 3 4 5 

Trena: Sarritan erabilten dozu 

Tren: Lo utilizas con frecuencia 
1 2 3 4 5 

Trena: Tren geltokia ondo kokatuta dago 

Tren: Esta bien ubicada la estación del tren 
1 2 3 4 5 

Autobusa: garraio segurua eta irisgarria da 

Bus: Lo utiliza con frecuencia 
1 2 3 4 5 

Herriko  etxebizitza   

Vivienda del municipio 

Etxebizitza eskuragarriak dagoz prezioari jagokonez / 
Dispone su municipio de viviendas asequibles en cuanto a 
precio 

1 2 3 4 5 

Ezagutzen dozuz etxebizitza barriztu, kontserbatu edo 
egokitzeko dagozan laguntza finantzarioak  Conoce la 
existencia ayudas financieras para las reforma, el 
mantenimiento o la adaptación de su vivienda 

1 2 3 4 5 

Zure etxebizitza egokituta dago mendekotasun-
egoeretarako / Su vivienda está adaptada a posibles 
situaciones de dependencia 

1 2 3 4 5 

Herriko  sareak eta gizarte-laguntza   

Tejido y apoyo social del municipio 

Zure familian lagundu egiten deutsazue alkarri  

Se intercambia ayuda entre los miembros de su familia 
1 2 3 4 5 

Senitartekoen arteko harremanak sarri izaten dira   

El contacto familiar es frecuente 
1 2 3 4 5 

Zure senitartekoen etxea zuretik hurre dago   1 2 3 4 5 
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El hogar de sus familiares se sitúa cerca del suyo 

 
Ezer ez Nada Gitxi Poco NahikoRegular Asko Bastante Erabat Mucho 

Auzotarrak ezagutzen dozuz 

Conoce a sus vecinos 
1 2 3 4 5 

Auzotarrek laguntzen deutsazue alkarri  

Existe apoyo entre vecinos (intercambio de ayuda) 
1 2 3 4 5 

Merkatariak (establezimentuetako ugazabak eta langileak) 
ezagutzen dozuz 

Conoce a los comerciantes (dueños y empleados de 
establecimientos) 

1 2 3 4 5 

Egoera jakin batzuetan lagundu egiten deutsue 

Le ayudan en situaciones concretas 
1 2 3 4 5 

Herriko borondatezko lana eta alkartegintza   

Voluntariado y asociacionismo del municipio 

Borondatezko laneko jardueretan parte hartzen dozu / 
Participa en actividades de voluntariado 

1 2 3 4 5 

Alkarteetan parte hartzen dozu 

Participa en asociaciones 

1 2 3 4 5 

Zure herriaren bizitzan gehiago parte hartu gurako zeunke / 
Le gustaría participar más en la vida ciudadana de su municipio 

1 2 3 4 5 

Herriko  aisialdia   

Tiempo libre del municipio 

Aisialdirako jarduera mota ugari dago / Hay una amplia 
variedad de actividades de tiempo libre 

1 2 3 4 5 

Aisia-jarduerak eskuragarriak dira  

Las actividades de ocio son asequibles 

1 2 3 4 5 

Aire zabaleko jarduerak egiteko lekuak (kultura-zentroak, 
antzokiak, kirol-zentroak…) ondo kokatuta dagoz / Los 
lugares donde se realizan actividades de tiempo libre (centros 
culturales, teatros, centros deportivos,…) se encuentran bien 
ubicados 

1 2 3 4 5 

Herriko  biztanleen errespetua eta gizarteratzea Respeto e inclusión social en el municipio 

Zure eretxiz zure herrian errespetatu egiten dira adinekoak /  

Cree que las personas mayores son respetadas en su 

1 2 3 4 5 
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municipio 

 
Ezer ez Nada Gitxi Poco NahikoRegular Asko Bastante Erabat Mucho 

Nahikoa harreman dago belaunaldien artean  

Existe contacto suficiente entre personas de diferentes edades 
(mayores, niños, jóvenes) 

1 2 3 4 5 

Herriko  komunikazinoa eta informazinoa   

Comunicación e Información del municipio 

Zure eretxiz egoki informatuta zagoz zure udalerrian 
gertatzen danaz / Se considera bien informado/a sobre lo que 
ocurre en su municipio 

1 2 3 4 5 

Interneten doan sartzeko leku publikoak ezagutzen dozuz / 
Conoce centros públicos donde poder acceder a internet de 
forma gratuita 

1 2 3 4 5 

Herriko gizarte- eta osasun-zerbitzuak  

Servicios sociales y sanitarios del municipio 

Etxez etxeko laguntzaren zerbitzua ezagutzen dozu 

Conoce el servicio de ayuda a domicilio 

1 2 3 4 5 

Telelaguntza-zerbitzua ezagutzen dozu 

Conoce el servicio de teleasistencia 

1 2 3 4 5 

Eguneko zentroaren zerbitzua ezagutzen dozu 

Conoce el servicio de centro de día 

1 2 3 4 5 

Adinekoentzako egoitzen funtzionamentua ezagutzen dozu 
/ Conoce el funcionamiento de las residencias para personas 
mayores 

1 2 3 4 5 

Osasun-zentroa egoki kokatuta dago eta hurre   

Está el centro de salud ubicado de forma adecuada y cercana 

1 2 3 4 5 

 

OHARRAK / OBSERVACIONES: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Orain baloratu eizu zure ASETASUN maila hurrengo aspektuetan 1etik 
10era (1 

“Bape ez” izango da, eta 10 “Erabat”) 

Ahora valore su grado de SATISFACCIÓN con los siguientes aspectos de 1 a 

10 donde el 1 es Nada satisfecho y el 10 Totalmente satisfecho. 

Bape ez   
        Erabat  
Nada                                     
Mucho 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herriko  parkeak eta aire zabaleko eremuak 

Con los parques y zonas al aire libre del municipio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herrian eta herritik kanpo mugitzeko era / Con las formas 
de transporte para moverse dentro y fuera del municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herriko etxebizitza / Con la vivienda del municipio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zure hartu-emona herrian familiagaz, auzotarrakaz, 
lagunakaz, etab. 

Con relación con la familia, los vecinos, amigos, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herrian Gizarte-partaidetza (boluntario-lana, alkartegintza)  

Con las oportunidades de participación social (voluntariado, 
asociacionismo) que ofrece su municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herrian zure aisialdiaz gozatzeko dozun era / Con la forma 
en la que disfruta de su tiempo libre en el municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herriko pertsona helduenganako errespetua eta 
gizarteratzea / Con el respeto y la inclusión de las personas 
mayores en la vida de su municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herrian pasatzen danaren komunikazinoa eta 
informazinoa  Con la forma de comunicación e información 
que recibe de lo que ocurre en el municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Herriko gizarte eta osasun-zerbitzuak / Con el 
funcionamiento de los servicios sociales y sanitarios del 
municipio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Zure laguntza behar dogu herria toki lagunkoiagoa izan daiten 

Nos gustaría contar contigo para hacer de tu pueblo un lugar más 

amigable. 

Gehitu ekimen honetara! 

¡Súmate a la iniciativa! 

Herria hobatzeko martxan jarriko diran ekimenetan parte 
hartu nahi dot 

Deseo participar en las acciones ciudadanas puestas en 
marcha.  

Proiektuari buruzko informazinoa jaso gura dot 

Deseo recibir información de los avances del proyecto. 

 

Izena/ Nombre: ………………………………………………………………… 

 

Helbide elektronikoa/Correo electrónico: …………………………………………… 

 

Telefonoa/Teléfono: ……………………………………………………………………… 

Eskerrik asko zure laguntzagaitik 

 

Alkarregaz guztiontzako herri bat  

eraikiko dogu! 

www.euskadilagunkoia.net     Udaleko kontaktua: 

Info:info@euskadilagunkoia.net    Contacto Ayuntamiento: 

946179160/ 

gizartea2@bermeoeus 

 

 

 

Iturria: Euskadi Lagunkoia Sustraietatik. Udalerrietan ezartzeko eta erabiltzeko gida 

praktikoa. 

http://www.euskadilagunkoia.net/
mailto:info@euskadilagunkoia.net
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LABURPEN TAULA: 

ALDE POSITIBOAK, ALDE NEGATIBOAK ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

 

 

 

 

 

 

 

EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

ALDERDI 

OROKORRAK 

 -Herri atsegina 

 

-Garbi 

mantentzeko 

herritarren 

kontzientzi falta. 

-Gareztia 

 

-Herritarren 

kontzientziazioa 

 

 

 

EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

AIRE 

ZABALEKO 

GUNEAK ETA 

ERAIKINAK 

PARKEAK, AIRE 

ZABALEKO 

GUNEAK ETA 

ERAIKINAK 

-Parkeak eta aire 

zabaleko guneak 

ondo kokatuta 

daude 

 

-Parke batzuk ez 

dira egokiak. 

Nardiz 

enparantzaren 

zorua arriskutsua. 

-Ez daude ondo 

hornituta: jesarleku 

eta gimnasia 

egiteko makina 

desegokiak 

-Lamerako komun 

publikoan usain 

txarra egoten da 

-Herritarrek 

orokorrean baina 

batez ere ume eta 

gazteek zikindu eta 

apurtzen egotea. 

 

-Nardiz 

enparantzako zorua 

konpontzea 

-Lamerako komun 

publikoaren 

bentilazioa 

hobetzea 

-Parkeak zaintzeko 

herritarren 

kontzientziazioa 
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KALEAK  -Espaloi batzuk 

labankorrak dira. 

Batez ere Fielatoko 

aldatzaren kasua. 

-Espaloi batzuk oso 

estuak dira 

oinezkoentzat. 

-Beheratuak 

dauden espaloi 

batzuen kexak: 

labankor edota 

inklinazio gehiegi 

dutelako 

-Espaloiak 

kotxeekin 

okupatuta izatea 

-Ez daude 

atsedena hartzeko 

behar adina leku. 

 

-Fielatoko 

aldatzaren kasua 

aztertzea 

-Beheratuta dauden 

espaloi batzuen 

azterketa. 

-Kontzientziazio 

kanpaina kotxeekin 

ez okupatzeko 

espaloia. 

-Atsedena hartzeko 

leku gehiago 

jartzea. 

HERRIKO 

SEGURTASUNA 
 -Pertsona nagusien 

ustez ez dago 

behar adina argi  

-Herria ez dago 

behar bezala 

zainduta 

-Gune arriskutsu 

batzuk daude 

 

-Argitasun maila 

edota argitasun 

puntuen azterketa 

-Herriko zainketa 

gehiagotzea 

-Gune batzuk 

konpontzea arriskua 

murrizteko 

 

 

EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

GARRAIOA BERMIBUS Herri barruan 

mugitzeko 

autobusa 

edukitzea oso 

positiboki 

baloratua da. 

 

-Gareztia da 

-Bermibus barruan 

eskilarak edukitzea. 

-Sarri askotan 

bermibuseko 

arrapala modu 

desegokian 

(espaloiatik kanpo) 

gelditzea. 

-Geltokietan 

jesarleku eta 

aterperik ez 

egotea. 

 

-Espaloiak egitea, ez 

dauden lekuetan. 

-Geltoki nagusietan 

markesinak jartzea. 
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BIZKAIBUS -Bizkaibusan 

ibilbideak eta 

maiztasuna 

onargarriak dira. 

 

-Gareztia da 

-Burbildun 

aulkientzako 

plataforma 

zerbitzua ez dago 

beti. 

-Ordu batzuetan 

ez dago jesarteko 

lekurik. 

-Helmuga batzuk 

gehitzeko 

beharrizana, duten 

garrantziagaitik. 

 

-Burbildun 

aulkientzako 

plataforma zerbitzua 

sarriago izatea. 

-Sollubetik doan 

autobusa maizago 

izatea, jesarleku 

arazorik ez izateko. 

-Helmuga batzuk 

gehitzea. 

TREN -Askotan erabiltzen 

da 

-Tren geltokia ondo 

kokatuta dago 

 

-Gareztia da 

 

-Merkeagoa izatea. 

 

AUTOA  -Autoak ez dira 

abiadura egokian 

ibiltzen 

-Bide seinaleak ez 

dira errespetatzen: 

ez gidariek ez 

oinezkoek 

-Txalintxuko zebra 

bidea arriskutxua 

-Brillas aurreko 

semaforoaren 

kokapena ez 

egokia. 

-Anbulategian 

aparkatzeko 

arazoak 

-Anbulantziak 

kaleetan 

aparkatzeko 

arazoak 

 

-Herritarren 

kontzientziazioa 

landu. 

-Zebra bide eta 

semaforo batzuen  

azterketa. 
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EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

ETXEBIZITZA   -Ez daude 

arrazoizko prezioa 

duten etxebizitzak 

-Askok ez dute 

ezagutzen 

etxebizitza 

egokitzeko 

laguntzak 

-Gehienek ez dute 

etxebizitza 

egokituta 

menpekotasun 

egoera 

batetarako. 

-Eraikin askok ez 

dute igogailurik. 

 

-Etxebizitzak 

egokitzeko 

laguntzen 

informazioa zabaldu, 

batez ere auzoetan 

bizi direnen artean. 

 

 

 

EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

SAREAK ETA 

GIZARTE-

LAGUNTZA 

FAMILIA -Harreman handia 

dute 

-Familiartekoen 

etxea hurbil dago 

-Alkarri laguntzen 

diote 

 

  

AUZOKOAK 

ETA 

DENDARIAK 

-Auzokoak 

ezagutzen dira 

-Herriko dendariak 

ezagutu eta 

batzuetan 

laguntzen diote 

 

-Auzokoak lehen 

gehiago 

elkarlaguntzen 

zuten. 

-Herriko denda 

asko zarratu egiten 

dira, kanpoan 

erosteko 

joeragaitik. 

-Dendetako etxez 

etxeko banaketa 

zerbitzua 

eskaintzeko diru 

kopuru handia 

gastatu behar da. 

 

-Dendetako etxez 

etxeko banaketa 

zerbitzu aukera 

izateko diru kopuru 

gitxiago gastatu 

behar izatea. 
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EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENA

K 

PARTAIDETZ

A 

BOLUNTARIOTZA  -Borondatezko 

jardueratan parte-

hartze maila 

baxua da. 

-Ez dute udalerriko 

bizitzan gehiago 

parte-hartu nahi. 

 

ASOZIAZIONISMO

A 

-Udalerrian 

badaude 

elkarte 

ezberdinak: 

erroxape, 

demiku, kate 

sarea … 

 

-Pertsona nagusi 

gazteak zahartze 

aktiborako joera 

dute baina 

pertsona nagusi 

nagusiak pasibotu 

egiten dira eta ez 

dute elkarteek 

antolatutako 

ekintza 

aktiboagoetan 

parte hartu nahi. 

 

 

AISIALDIA -Gizarte 

ongizaterako 

udal 

patronatotik 

bultzatzen 

diran zahartze 

aktiborako 

programak oso 

positiboki 

baloratuak 

dira: Burua 

martxan eta 

Gorputza 

martxan. 

-Narriadura 

kognitiboa 

duten pertsona 

nagusientzako 

dagoen 

psikoestimulazi

o tailerra ere 

oso positiboki 

baloratua da. 

-Aisialdirako 

jardueren aukera 

gehiago izatea 

batez ere 

menpekotasun 

edo hauskortasun 

egoeran dauden 

pertsona 

nagusientzat.  

-Toki zarratu baten 

falta 

menpekotasun 

edo hauskortasun 

egoeran dauden 

pertsona 

nagusientzat.  

-Parkeetako 

gimnasia egiteko 

makinak 

deserosoak batez 

ere 

emakumeentzako

. 

 

-Pertsona 

nagusientzat 

aisialdirako 

jardueren aukera 

zabalagoa izatea 

batez ere 

menpekotasun edo 

hauskortasun 

egoeran dauden 

pertsona 

nagusientzat.  

-Toki zarratu bat 

eukitzea 

menpekotasun edo 

hauskortasun 

egoeran dauden 

pertsona 

nagusientzat.  

-Parkeetako 

gimnasia egiteko 

makinen azterketa. 
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-Aisialdirako 

jarduerak 

egiteko lekuak 

ondo kokatuta 

daude 

 

 

EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

ERRESPETUA 

ETA 

GIZARTERATZEA 

 -Orokorrean 

tratua ona da. 

 

-Gazteek 

nagusiekiko tratua 

ez da hain ona 

 

-Gazteek 

nagusiekiko tratua 

hobetzea. 

 

 

 

EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

INFORMAZIOA 

  -Ez dute 

informazioa 

hartzen. 

-Ez dute internet 

doan erabili ahal 

izateko zentruak 

ezagutzen. 

 

-Interesa sortzea. 

 

-Informazioa 

euskaraz eta erdaraz 

izatea. 

 

 

 

EREMUA AZPI-EREMUA ALDE 

POSITIBOAK 

ALDE 

NEGATIBOAK 

HOBETZEKO 

PROPOSAMENAK 

GIZARTE-ETA 

OSASUN-

ZERBITZUAK 

GIZARTE-

ZERBITZUAK 

-Gizarte zerbitzuak 

ezagutzen dituzte 

-Gizarte zerbitzuak 

positiboki 

baloratuak 

orokorrean 

 

-Eguneko 

zentroaren 

egutegia 

 

-Eguneko zentroa 

asteburu eta jai 

egunetan erabili 

ahal izatea. 

 

OSASUN-

ZERBITZUAK 

-Osasun zentroa 

ondo eta hurbil 

kokatua. 

 

-Osasun zentroan 

mediku aldaketa 

ugari egotea. 

 

 

 


