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Bergarako Udalak ”BERGARA 2030 EGIN HERRIXA” PLAN ESTRATEGIKO
JASANGARRIA diseinatzeko prozesua martxan jarri du, 2030eko Bergara
herritarron artean nolakoa izatea nahi dugun adosteko.
Etorkizuneko planak herritarron bizi-kalitatean eragingo duenez, ikuspegi
integrala izango du:
➢ Ingurumenaren zaintza
➢ Garapen ekonomiko orekatua
➢ Garapen soziala (gizarte ongizatea)
➢ Garapen kulturala
➢ Gobernantza
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BERGARA 2030 IKUSPEGIA
2030eko BERGARA IRUDIKATZEA ESKATZEN DIZUEGU,
ZE EZAUGARRI IZATEA NAHIKO GENUKE?
Idatzi Bergarak 2030ean izan beharko lituzkeen
3 ezaugarri
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DIAGNOSTIKOAREN LANKETA
Bergarako udalerriaren errealitatea islatzen duen diagnostikoa idatzi da eta
gaurko saioan emaitza nagusiak laburbilduko ditugu.

IZAERA TEKNIKOA DUEN INFORMAZIOA:
➢

Erkidego mailako estatistika-zerbitzuak: Udalplan 2016, Udalmap, Eustat, …

➢

Sektorekako Behatokiak: Behagi, Ikuspegi, etab.

➢

Udalaz gaindiko erakundeetako web guneak, azterketak eta planak

➢

Udaleko web gunea eta udaleko azterketak eta planak

UDAL BARRUKO ERAGILEEN ETA HERRITARREN PERTZEPTZIOA (ELKARRIZKETAK ETA
GALDETEGIAK)
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➢

Udaleko teknikariei eta udal-taldeko kideei bidalitako galdetegiak eta eginiko elkarrizketak

➢

Udalerriko sektore ezberdinei zuzenduriko elkarrizketa-saioak

➢

Herritarrei helarazitako online galdetegia
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HERRITARREN SEKTOREKAKO ELKARRIZKETAK
HERRITARREN SEKTORE EZBERDINEKIN ELKARRIZKETAK:
SEKTOREA

BILERA EGUNA

EMAKUMEZKO

GIZONEZKO

HEZKUNTZA

2021-02-17

8

6

GAZTERIA

2021-02-18

1

3

MERKATARIAK

2021-02-22

5

0

INDUSTRIA

2021-02-22

3

4

EMAKUMEAK

2021-02-23

6

0

EUSKARA

2021-02-23

1

1

KULTURA

2021-02-24

5

5

KIROLA

2021-02-24

5

5

3.ADINA

2021-02-25

2

4

LURRALDEA

2021-03-02

0

4

AUZOAK

2021-03-22

4

5

40

37

GUZTIRA
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ONLINE GALDETEGIA

PARTEHARTZAILE KOPURUA: 106 herritar

PARTEHARTZAILEEN PROFILA:
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LURRALDE-ARLOA
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LURRALDE ANTOLAMENDUA, PAISAIA ETA BIOSIBERTSITATEA
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▪

Bergarako udalerriaren luze-zabalera 77,1 km² izanik, Gipuzkoako udalerririk
handienetarikoa da eta bere kokagunea estrategikoa da. Hiria asko hazi da
azken hamarkadetan, industriaren eraginez batik bat; hedapen honetarako ibai
arroak eta bailararen zabalune urriak aprobetxatu dira.

▪

Parke publikoak eta hiriguneko berdeguneek hartzen duten eremuarekin
(81.887,1 m2) biztanleko berdeguneen beharrak aseak geratzen dira

▪

Lurzoru hiritarrezinaren gehiengoa zuhaitzen landaketek (%75an koniferak)
hartzen dute. Bertako basoa goi kotetan (pagadi eta harizti basoen aztarnak)
eta ibar basoetan soilik ageri da. Eremu honen %1,4 soilik da jabari
publikokoa.

▪

Pagola-Loidiko
eremu
naturala
udalerriko
biodibertsitatearen
kontserbaziorako balio handienetako gunea da. Deba ibaiadarrek (Angiozar
eta Ubera) bere ibar-buruetan duten natur balioa ere aipagarria da.

▪

Bergarako Udalak natura eremuaren berreskurapenerako eta kudeaketarako
ekimen ugari garatzen ari da: Udalerria inguratuko duen Gerriko Berdearen
osaketa, ibai ertzen azterketa eta lehengoratze jarduerak, biodibertsitatea
eta ekosistema naturalak kontserbatzeko eta berreskuratzeko ekintzak,
dibulgaziorako eta sentsibilizaziorako jarduerak, etab.
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MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA
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▪

Udalak Mugikortasun diagnostikoa osatu zuen 2019an eta Mugikortasun
Plana egiteko lanean dabil orain. Honen arabera Kanpoko mugikortasun
globalean, %70 garraio motordun pribatuan egiten da eta garraio
publikoa herritarren %25 inguruk erabiltzen du. Bergarako hiri-autobus
zerbitzuak (Herribusa) auzoen arteko irisgarritasuna hobetzen du eta
bizikletaren erabilera oraindik txikia da Bergaran.

▪

Aparkalekuen kopuruak gora egin du. Gaueko aparkaleku eskaintzari
dagokionean, eskaintza eta eskariaren arteko balantzea orekatua da
orohar. Goizez, aparkalekuek herritik kanpoko ibilgailu asko izaten
dituzte eta kopurua jaitsi egiten da 14:00etatik aurrera. Arratsaldez, berriz,
erabiltzaileak batez ere Bergarako bizilagunak dira.

▪

Bergarak bidegorri-zati luzeak ditu herrigunean eta, hortik kanpora
bidegorriak San Prudentzio, Antzuola (trenbide zaharretik) eta Soraluzerekin
lotzen du udalerria, bidegorri zati guztiak ez daude bukatuta.

▪

Bergarako Irisgarritasun Planaren 2. aldaketa - 2014. urtean onartu zen
eta honako jarduerak zehazten dira: hirigintzan (kale eta errepideak), udal
eraikuntzetan, garraioan eta seinaleztapen grafiko eta akustikoaren gainean.
Espaloien zabaltzea eta 30 km/h-ko guneak ezartzea da lehentasunetako
bat.
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INGURUMEN-ALDERDIAK
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URA

▪

▪

▪
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Bergara hornitzeko ia ur guztia Urkuluko
urtegitik dator, nahiz eta garai bateko
hartuneak (Ubera eta Pol-Pol) eta deposituak
mantendu diren. Udalerriko ur-depositu
nagusia Txarakoa da (3.500 m³-ko bolumena)
eta bertara bideratzen dira Urkuluko urak.
Herriko etxebizitza gehienak ur-hornidura
sarera konektatuta daude, landa eremuko
zenbait etxebizitza kenduta.
Debagoienean
2
saneamendu-sistema
bereizten dira. Instalazio nagusiak AntzuolaBergarako kolektore edo biltzaileak eta
Mekolaldeko Hondakin Uren Araztegia dira.
Bergarako etxebizitzen %88a ur zikinak
saneamendu sistemara bideratuta daude.
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40,0
30,0

36,2
28,2

20,0

26,9

27,3

23,0

10,0

18,5

19,5

18,6

2016

2017

2018

0,0
2011

2012

2013

2014

2015

Izadi21

HONDAKINAK
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▪

2019an, herri mailan sortutako hondakinen sorrera 1,09 kilogramo biztanle eta eguneko zen (eskualdeko
datuaren parekoa) eta Gipuzkoako batez bestekoa baino nabarmen txikiagoa (1,24 kg/bizt/egun).

▪

Bergarako birziklapen tasa %81´2ra iritsi zen 2019an. 2014 urtean gorakada nabarmena izan zuen gaika
bildutako hondakin-kopuruak, batez ere biohondakinen gaikako bilketari esker (etxeko hondakin organikoak).
Biohondakinen konpostaje-programan Bergarako 605 familia ari dira parte hartzen.
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ENERGIA ETA KLIMA ALDAKETA
▪

Energia elektrikoa eta gas naturala dira udalerriko energia-egituraren osagai nagusienak. Egitura honetan
energia iturri ez berriztagarrien eta kanpotik datozenen menpekotasun handia islatzen da, inguruko beste
herrien antzera. Energia berriztagarriaren ekoizpenaren bilakaera gorakorra izan da (urteroko ekoizpenaren
%80 inguru biomasak sortu du. Hala ere, eguzki-energia termikoa, fotovoltaikoa, geotermia eta minieolikoa ere
aurki ditzakegu).

▪

Industriaren eta garraioaren sektoreak dira Bergarako Berotegi Efektuko Gasen emisioen erantzule nagusiak
(emisio guztien %78a hartzen dute).
BEG ISURKETEN BATEZBESTEKOA SEKTOREKA (2016-2018)
60.000
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Garraioa/Transporte

48.139

tCO2e

Etxebizitzak/Viviendas
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Industria
9.673 10.473
1.319

0
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6.185

Hondakinak/Residuos
Lehen sektorea/Primer sector

▪

Klima-aldaketaren aurrean Bergarako udalerrian gertatzeko arrisku handiena “ibai-uholdeak hiri-ingurunean”
izango litzateke eta gainerako inpaktuek gertutik jarraitzen diote, batez ere, “lehorterik handieneko aldiak
igotzeak jarduera ekonomikoetan (nekazaritza eta abeltzaintza) duen inpaktua”-renak, hain zuzen.

▪

Hustubide horietako bat da lurzorua (udalerriaren ipar-ekialdean kokatuta dagoen Agirreburu-Irukurutzeta
mendilerroaren tontor inguruetan eta lerroaren bi hegaletan 600-700metrotik gorako hegaletan metatzen da
karbono gehien). Beste hustubideetako bat landaretza da. Bergarako udalak kalkulatutako BEG emisioen
datuen artean, ikusi da udalerriko baso masak urtean 1.031.602 tCO2e atxikitzeko ahalmena du.
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INGURUMEN-KALITATEA ETA ARRISKUAK
▪

Bergarako airearen kalitatean eragina duten igorpen edo isurpen iturri nagusiak honakoak dira:
Isurpen finkoak: Industria-guneen isurpen iraunkorrak eta etxebizitzetako zein eraikinetako isurpenak
Isurpen mugikorrak: Bertako lau errepideetatik igarotzen diren motordun ibilgailuak
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▪

Udalak 2020ko udan airearen kalitatea neurtzeko sistema bat ezarri zuen. Udalaren asmoa da
neurketa-tresnen sare bat sortzea udalerri mailan, auzo eta gune zehatzen neurketak egin ahal
izateko.

▪

Udalak 2016an osatutako Zarata-maparen arabera, Bergaran zarataren iturri nagusia errepidetako
trafikoa da eta ondoren, industria-jarduera. Bergarako Zarata-Mapa osatu ostean, eta herritarren
parte-hartze prozesuaren ondoren, Bergarako Soinu-Ingurua Hobetzeko Plana 2018-2022 egin
zuen Udalak.

▪

Udalerriko azalera osoaren ia %2a kutsatuta egon daitekeen lurzoruez osatuta dago (hau da,
lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo jasan dituzten kokalekuak) eta
Bergarako lurzoru erabilgarriari dagokionez, %28a. Aipatu behar da lurzoru gehienak pribatuak direla
eta erabilera dutela (gutxi dira utzita daudenak). Poluituta egin daitezkeen lurzoruen %7 inguru jada
beste erabilera batzuetarako berreskuratua izan da.
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GIZARTE ONGIZATEA ETA
EKONOMIA ARLOAK
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BIZTANLERIA

▪

▪

▪
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2020an 15.036 biztanle zituen Bergarak (Eustat,
2020). Biztanleriak hazkunde xume bat izan du azken
20 urteetan, 2001 urtetik 300 biztanle irabazi baititu
(%2ko hazkundea).
Piramideak erakusten du Bergarak zahartze maila
handia dela; izan ere, biztanleriaren ia laurdenak
(%23) 65 urte baino gehiago ditu.
Biztanle
emigrante
atzerritarren
saldoak
etengabeko gora-beherak izan ditu 2004. urtetik, beti
saldo positiboarekin. Azken urtean saldoa ‰7,94an
kokatu da, eskualdekoaren gainetik
Biztanleria-kontzentrazio handiena
dago (% 76). Auzo periferikoetan
eremuetan biztanleriaren % 24a bizi da.

hirigunean
eta landa-

BERGARAKO BIZTANLERIA SEXU ETA
ADINAREN ARABERA

Adin tarteak

▪
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GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
ONGIZATEA
▪ Ongizateko Laguntzak jasotzen dituzten herritarren
kopurua mantendu egin da, orohar, azken urteetan, aldiz
prestazio ekonomikoak gora beherak izan ditu.
▪ Errenta pertsonalen batez bestekoak gorakada bat
jasan du azken hamarkadan (2.000 € ingurukoa), bai
gizonezkoen errentan eta baita emakumezkoenean ere.
Aipatzeko da,
oraindik emakumezkoen errentak
gizonezkoen errentarekiko 11.000€ko aldea izaten
jarraitzen duela.
▪ Mendekotasunari
dagokionean
artaturiko
espedienteak gora egin dute azken urteetan, gastua ere
hazi delarik. Artaturikoen adinak ere gora egin du,
2009an bataz beste 79 urte zituzten eta 2019an 82 urte.
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GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA

GAZTERIA
▪ Gazteria
departamenturik
gazteei
zuzenduriko hainbat zerbitzu eskaintzen
dira; hala nola: Ludotekak, Gaztelekua,
Kale Heziketa Zerbitzua, Txiki txokoak,
Udako programazioa.
▪ Bergarako Udalak Menpekotasunen
prebentzio IV. Plana (2015-2020) idatzi
zuen eta urtez-urte luzatuko du berrikusi
bitartean (gutxienez 2021 arte, hau
barne).
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GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA

BERDINTASUNA
▪ Udalean dagoen ordezkaritzari dagokionean
parekidetasuna bultzatu da eta gaur egun 17
zinegotzitik, 8 emakumeak dira.

▪ 2018. urtean Berdintasun Kontseiluaren sorrera
izan zen. Honako emakumeen elkarguneak daude:
Martxanterak
talde
feminista,
Bergarako
Berdintasun Kontseilua eta Katxalin (bularreko
minbizia duten/izan duten emakumeen elkartea).
▪ Bergarako
Gizon
eta
Emakumeen
Berdintasunerako
II.
Plana
(2018-2021)
ebaluatuko da 2021ean eta III. Berdintasun Plana
diseinatuko da, 2022an indarrean jarri ahal izateko.
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GIZARTE ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA
ETXEBIZITZA
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▪

2019an, Bergarako etxebizitza parke osoaren %83 (6.058 etxebizitza) etxebizitza
nagusiei bideratua dago, hau da, aprobetxamendu-maila altua da. Etxebizitzen okupaziotasa, etxebizitzako, 2,4 pertsonakoa da.

▪

Bergarako etxebizitza hutsen zentsuaren azterketa egin zuen Udalak 2011an. Azterlan
honen arabera, 2011an Bergaran zeuden 6.388 etxebizitzetatik, 334 (%5,2) maizterrik gabe
aurkitzen ziren, hutsik alegia. Hauetatik gehiengoa (%91) hutsik zegoen, %4,8 salgai, %1,8
bigarren etxebizitza zen, % 1,5 alokagai eta 0,9 egoera txarrean aurkitzen zen.

▪

50 urte baino gehiagoko familia etxebizitza-kopuruak pixkanaka gorantz egin du, 2001– 2019
bitartean %13 haziz, harik eta %44ra iritsi arte.

▪

Bergaran hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko udal-laguntzen programa arautuko duen
ordenantza onartu zuen 2014ean. Gizarte Zerbitzuetan etxebizitza lortzeko zailtasun handiak
dituzten herritar ugari antzeman dituzte. Alokairu sozialera bideratutako laguntzen hazkuntza
gertatzen ari da urtez urte.

▪

Azken hamarkadan Udalak eman dituen etxebizitza-lizentzia berriak asko murriztu dira.
2009an 1.000 biztanleko 34,32 lizentzia ematetik, 2019. urtean 3,27 izatera igaro baitira.
Etxebiden erregistratu diren eskaerek ere behera egin dute, 2009an (BOE) ‰ 34,43 izatetik
2019an ‰ 21,25 izatera.
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LAN MERKATUA ETA GARAPEN EKONOMIKOA
LAN MERKATUA ETA ENPLEGUA
▪

Lanbiden erregistraturiko langabetuen tasak 2014 bitartean joera gorakorra bazuen ere, geroztik tasa
jaisten joan da, 2019an %5,88an kokatuz.

▪

Okupazio-tasari dagokionean, genero artean dagoen aldea jaisten joan da nabarmen azken
hamarkadan, oraindik %8,3ko aldea mantentzen bada ere.

LANBIDEN ERREGISTRATUTAKO LANGABETUAK
(16-64 URTE ARTEKO BIZTANLEEN %)
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LAN MERKATUA ETA GARAPEN EKONOMIKOA
GARAPEN EKONOMIKOA
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▪

Bergaran industriaren sektoreak zerbitzuen sektorearekin batera duen
eragina azpimarragarria da; izan ere, Bergarako Balio Erantsi Gordinaren
%47 hartzen du. Industria establezimendu txikiak nabarmentzen dira
eskualdeko erreferentziarekin alderatuta. Bergarako jarduera ekonomikoa
14 poligono eta kokagune ezberdinetan banatzen da.

▪

Gaur egun merkatuan garrantzi handia duten makina-erreminta eta
estanpazioko enpresak ditugu Bergaran. Lanbide heziketako zentroek
ekarpen handia egiten diote bertako industriari.

▪

Lehen sektoreak pisu txikia du Bergarako ekonomian, orokorrean. Azken
urteetan, gainera, lehen sektorearen pisua gainbehera joan da.

▪

Oxirondo Azoka indarberritzeko asmoarekin, etorkizunerako erronkak
adostu eta ekintza plana diseinatuko da.

▪

Txikizkako merkataritzaren eta ostalaritzaren beheranzko aurrean, Udalak
Merkataritza eta Ostalaritza biziberritzeko azterketa egin du.

▪

Laboratorium museoa Bergarako
sozialerako aktore garrantzitsua da.

garako

garapen

ekonomiko

eta
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HERRITARRAK, KOMUNIKAZIOA
ETA SENTSIBILIZAZIOA
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA

HEZKUNTZA
▪

▪

▪

Bergaran hezkuntza-eskaintza egokia dago, Haurhezkuntzatik hasi eta Batxilergoa amaitu artekoa, baita
Erdi- eta Goi-mailako Lanbide Heziketa Zikloak ere.
Unibertsitate-ikasketei dagokionez, Bergaran UNED
dago.

Haur Hezkuntzatik Batxilergora arteko ikasketak D
ereduan egiten dira herrian. Helduen Hezkuntza, berriz,
soilik A ereduan eskaintzen da.
Bergarako hezkuntza-zentroen %54´5a publikoak dira,
Debagoieneko %57´8 eta Gipuzkoako %64´2-ko
zentroak baino gutxiago.

10 URTEKO ETA GEHIAGOKO BIZTANLEEN
IKASKETA- MAILA, BERGARAN (%). 2019
%0,3

%3,5

Alfabetatugabeak
Ikasketarik gabeak

%16,4

Lehen mailakoak
%29,4

%6,9

Lanbide-heziketakoak
Bigarren mailakoak

%18,8

Erdi-/goi-mailakoak
%24,7
Goimailako ikasketak
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
EUSKARA
▪

Bergarako biztanleen ia %70a euskaldunak eta %18a erdaldunak ziren 2016 urtean. Udalerrian, euskaldunen kopuruak
gora egin du 2006 urtetik 2016 urtera (%3´5), baina erdaldunen kopuruak ere bai (%16´2).
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Gipuzkoa

Ia euskaldunak

EAE

Erdaldunak

▪

Etxeko hizkuntza-erabilerari erreparatuz, Bergarako biztanleen %39ak bakarrik egiten du euskaraz etxean, biztanleen
heren bat inguruk, hain zuzen. Herritarren ia %70a euskalduna dela kontuan izanik, zer hobetua badagoela esan daiteke.

▪

80ko hamarkadatik hona, euskararen kaleko erabilera orokorrak goranzko joera izan du eta gaur egun, %45 inguruan
kokatzen da.

▪

Euskararen normalkuntzaren arloan, Euskararen Plan Estrategikoa 2018 - 2022 dago indarrean. Helburu nagusia:
Bergaran ohiko hizkuntza euskara izan dadin behar diren hizkuntza-politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea da,
herrian, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko
urratsak areagotuz.
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA

KULTURA
▪ Kultura jarduerak antolatzeko azpiegitura-sarea du Udalak:
Seminarixoa, Zabalotegi aretoa, Aroztegi aretoa, Udal
Liburutegia, Irizar jauregia, Laboratorium museoa, etab.
▪ Bergarako kultura eskaintza eragile ezberdinen parte
hartzearekin diseinatzen da. Herri ekimenak eta udal
ekimenak askotan egiten dute bat Bergarako kulturgintzan, eta
elkar elikatzen dute. Era berean, herriko kultur elkarteek eta
udalak elkarrekin edo elkarren laguntzaz kultura ekimen ugari
antolatzen dituzte. Beraiekin etengabeko harremana du udalzerbitzuak, eta programazioan beraien ekarpenak ere sartzen
ditu.
▪ Udala kultura adierazpide guztiak programatzen saiatzen
da: dantza, antzerkia, musika (trikitixa taldeak, pop-rock
taldeak, musika klasikoagoa, abesbatzen kontzertuak…),
magia emanaldiak, txotxongilo emanaldiak, eta abar.
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HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
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▪

Herriko kirol-azpiegitura nagusiak ondorengoak dira: Agorrosin ekintzagunea (herriko azpiegitura nagusia da), Labegaraietako kiroldegia,
udal pilotalekuak, Boni Laskurain kaleko kalistenia parkea.

▪

Sektore zehatzei zuzendutako kirol-programei dagokionez, Udalak,
besteak beste, ondorengoak sustatu eta laguntzen ditu: Agorrosingo kiroleskaintza, Eskola Kirola, Udako kirol kanpaina eta kirol kanpusa, Kirol
Orientazio Zerbitzua, Bergara oinez, bizikleta-jardunaldiak, “Kirola kalera”
eguna, etab.

▪

Herritarren kirol-azpiegiturei zein -zerbitzuei buruzko gogobetetze-maila
ezagutzeko asmoz, Udalak urtean 2 inkesta mota egiten ditu: bata
ikastaroen egokitasuna ezagutzeko eta, bestea, azpiegitura eta
kudeaketaren asebetetzea jakiteko. Ikasle gehien dituzten jarduerak
igeriketa-eskola eta areto-txirrindularitza dira. Azpiegituren inguruko
balorazioari dagokionez, igerilekuaren eta Agorrosingo kudeaketari
buruzko galdeketak egiten dira erabiltzaileen artean: igerilekuaren batez
besteko balorazioa 10etik 7koa da eta Agorrosingoa, 6,9koa.

▪

Egun indarrean dagoen Bergarako Udalaren kirol arloko 2018-2021
Plan Estrategikoak kirol esparruan hobekuntzak eragitea du helburu.
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▪

Bergarako Udalak sustatzen dituen ekimenen, ekintzen eta ekitaldien berri emateko erabiltzen
dituen euskarri nagusiak udal web gunea, herritarren arreta-zerbitzua, eskualdeko
hedabideak, kaleko informazio-panelak, gaikako informazio-bilerak, sare sozialak, etab.
dira.

▪

Herriko garapen iraunkorrarekin zerikusia duten alderdi ezberdinei buruzko kanpaina eta
hezkuntza-programa ezberdinak garatzen ditu Bergarako Udalak. Horien artean aipa daitezke,
esaterako, Eskolako Agenda 2030 (2004 urteaz geroztik garatzen da herriko 5 ikastetxetan) eta
Laboratorium Museoak antolatzen dituen ekimen ezberdinak.

▪

Udalak partaidetzari lotutako berezko atala du bere webgunean
(https://www.bergara.eus/eu/partehartzea).

Izadi21

Diagnostikoari esker Bergararen lehentasunezko
jarduera-arloak antzeman ahal izan ditu Udalak.

Honekin,

hurrengo

urteetako

udal-politikak

zuzenduko dituen plana lantzeari ekingo dio
eta bide horretan ere udal eragileek zein
herritarrek parte hartzeko aukera izango dute.

Informazio gehiago hemen: www.bergara.eus
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HARREMANETARAKO:
943 903 402
edurne@izadi21.eus // aitor@izadi21.eus
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