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1. Sarrera 

 

Esku artean duzun dokumentua 2018an hasi eta 2019ko irailean amaitutako diagnostiko-

prozesuaren laburpena da. Txosten honen eta jarraitutako prozesu guztiaren helburu 

nagusia Berriobeitiko erroldan bizi diren gazteen beharrak eta eskaerak ezagutzea izan da. 

 

Egindako lan eta ahalegin guztiaren fruitua Berriobeitiko I. Gazteria Planean (2020-2022) 

gauzatu da. Ateratako ondorioak eta elkarrizketak etorkizunean Berriobeitiko Zendeako 

gazteekin udalak duen konpromisoa bultzatzeko eta dinamizatzeko egingo diren esku-

hartzeen oinarri izango dira. 

 

Gaur egun, Berriobeitiko Zendea hazkunde demografikoko prozesu batean dago, haur eta 

gazteen populazioak gora egin duelako. Horregatik, beharrezkotzat jotzen da gazteen 

bizipen eta eskaera espezifikoei laguntza eta harrera ematea ardatz duten politikak 

artikulatzea eta egituratzea, eta bai oraingo, bai etorkizuneko gazteen erabateko garapena 

Berriobeitiko Zendean bermatzea eta sustatzea ere. 

 

 

Lan honetako diagnostikoa eta planaren garapena, Nafarrroako Gobernuaren  

dirulaguntzarekin egin da. 2018an egindako diagnostikoaren lehenego fasea, Nommad 

Mikrokooperatibaren laguntzarekin egin zen eta diagnostikoaren bigarren fasea eta 

Berriobeitiko 2020-2022 Gazte Planaren garapenana eta erredakzioa, Equala Iniciativas 

aholkularitza enpresaren laguntzarekin. 
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2. Arau-esparrua 

 

Ondorengo lerroetan, gazteriari, asoziazionismoari eta prestakuntzari/aisialdiari buruz 

indarrean dagoen araudia aurkeztuko da. Hala ere, Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 

11/2011 Foru Legeak ezartzen ditu gazte-politikak gidatu behar dituzten printzipio 

orokorrak.  

 

Printzipio orokorrak 

 Unibertsaltasuna 

 Balio demokratikoen sustapena 

 Aukera-berdintasuna 

 Gizarte-integrazioa 

 Arreta ematea gazteen egoerari 

 

Printzipio gidariak 

 Koordinazioa eta zeharkakotasuna  

 Administrazioen arteko lankidetza eta lankidetza  

 Gazteen parte-hartzea  

 Hurbiltasuna eta deszentralizazioa  

 Ekintza positiboko neurriak eta lurralde- eta hizkuntza-aniztasunaren babesa, 

gaztelania eta euskara Nafarroako Foru Komunitateko berezko hizkuntzatzat 

hartuta. 

 

Gainera, Berriobeitiko I. Gazteria Plana (2020-2022) Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria 

Planak (2017-2019) proposatutako lan-ildoen barruan kokatzen da. 
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GAZTERIA 

o 93/2017 Foru Dekretua, urriaren 4koa, gazte-politika publikoei buruzko elkarrizketa 

egituratua arautzen duena. 

o Gazteen Liburu Zuria Espainian 2020.  

o  11/2011 Foru Legea, apirilaren 11koa, Gazteriari buruzkoa, 2011ko martxoaren 24ko 

Nafarroako Aldizkari Ofizialean  

o 116/2012 Foru Agindua, martxoaren 27koa, Nafarroako Gazteriaren Behatokia sortu 

eta arautzen duena. 

o 109/2005 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitateko Gazte 

Informazioko Zerbitzuen Sarea sortu eta arautzen duena. 

o 15/2005 Foru Legea, abenduaren 5ekoa, haurren eta nerabeen arreta eta babesa 

sustatzen duena 

 

ASOZIAZIONISMOA 

o 1/2002 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, elkartzeko eskubidea arautzen duena. 

o  1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoari 

buruzkoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea zati batean aldatzen duena. 

o 397/1988 Errege Dekretua, apirilaren 22koa, Gazte-elkarteen erregistroko inskripzioa 

arautzen duena. 

o 73/2002 Foru Agindua, irailaren 18koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria 

kontseilariarena, Nafarroako Gazteria Erakundeen Errolda egiteko arauak eguneratzen 

dituena. 

 

FORMAKUNTZA ETA AISIALDIA 

o 236/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Gazteen Jardueren Nafarroako Eskola 

(ENAJ) sortzen duena. 

o 235/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Haur eta Gazteentzako Aisialdi-eskolen 

aitorpen ofiziala, eskola horien eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren 

arteko harremanak eta aisialdiko hezitzaileen prestakuntza arautzen dituena. 
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o 17/2002 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria 

kontseilariarena, zeinaren bidez ezartzen baitira aisialdiko eskolak ofizialki aitortzeko 

arauak, eskola horiek Nafarroako Jarduera Eskolarekin duten harremana eta ofizialki 

onartutako aisialdiko eskolen ohiko funtzionamendua. 

 

o 34/2004 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte Ongizateko, Kiroleko eta Gazteriako 

sailburuarena, aisialdiko zuzendari eta begirale izateko ofizialki onartutako eskolek 

ematen dituzten ikastaroak arautzen dituzten arauak ezartzen dituena. 
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3. Helburuak 
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4. Tresna metodologikoak 

 

Epigrafe honetan, gazteriaren diagnostikoa egiteko eta Berriobeitiko Zendeako Gazteria Plana 

diseinatzeko erabilitako tresna metodologikoak aurkeztuko dira.  

o Bigarren mailako iturrien analisia:  

o Helburua: Berriobeitiko Zendean bizi diren gazteen ezaugarri 

soziodemografikoen argazkia lortzea. 

o Funtsezko informatzaileei elkarrizketa sakonak:  

o Helburua: Udaleko, gizarte-zerbitzuetako eta gazte-elkarteko profil teknikoek 

hautemandako egungo egoera eta beharrak ezagutzea. 

o Gazteekin parte hartzeko tailerrak: 

o Helburua: Berriobeitin bizi diren gazteen iritzia eta beharrak jasotzea, eta 

hausnarketarako eta parte hartzeko gune bat sortzea, termino kualitatiboetan. 

o On-line galdetegia: 

o Helburua: Berriobeitin bizi diren gazte guztien iritzia eta beharrak 

kuantitatiboki jasotzea. 

o Kontzejuen fitxak: 

o Helburua:  Kontzejuek gazteekin gaur egun dituzten lan-ildoak, erabilgarri 

dauden espazioak eta baliabideak eta gazteekin egiten den lana hobetzeko 

puntuak eta beharrak hautematea. 

o Politikari eta teknikariekin lantaldea: 

o Helburua: Berriobeitiko gazteen iritziak ezagutaraztea, bai eta Berriobeitiko I. 

Gazteria Plana (2020-2022) osatuko duten etorkizuneko ekintza-ildoetan 

inplikatzea eta lan egitea ere.
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5. Azterketa soziodemografikoa 

 

5.1. Populazioaren bilakaera 

 

Lehenik eta behin, Berriobeitiko Zendeako populazioaren bilakaera erakusten da, 2000. urtetik 

2018. urtera. Gaur egun1, 7011 lagun daude erroldatuta Berriobeitiko Zendean; horietatik 3428 

emakumezkoak dira, eta 3583 gizonezkoak. 

 

 

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala 2019. Geuk egina. 

 

Aurreko grafikoak erakusten du 2005. urtea inflexio-puntua izan zela Zendeako biztanleriaren 

bilakaeran, eta biztanleriaren gorakada oso nabarmena gertatu zela. 2013a bigarren mugarri 

bat da, non biztanleriaren hazkunde leunagoa hasi zen, urtetik urtera handitzeari utzi gabe. 

                                                           

 

1 Biztanleen udal-errolda 2018/01/01ean (INE) 
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Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala 2019. Geuk egina. 

 

Aurreko grafikoak kontzeju bakoitzeko populazioaren bilakaera erakusten du 2000 eta 2018 

urteen artean. Ikus daitekeenez, historikoki populazio gehien bildu duen kontzejua Artika izan 

da. Aipatzekoa da 2005etik izan duen populazio-hazkundeak ez duela beste ezein kontzejuren 

antzik. Azkenik, azpimarratzekoa da Berriogoiti, Berriobeiti eta Aitzoainen populazioa 

gainerako kontzejuen gainetik ere handitu dela, baina modu mailakatuagoan. 
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5.2. Populazioaren egitura 

 

Berriobeitik biztanleria gaztearen piramide bat erakusten du, tarteko belaunaldietan (35-50 

urte) emakumeen eta gizonen presentzia orekatuarekin, belaunaldi euskarria deritzona. 

Halaber, haurrek (14 urtetik beherakoek) garrantzi handia dute, Artikako kontzejua garatu 

delako eta adin ugalkorrean (30-45 urte) bizi diren pertsona heldu-gazte berriek okupatu 

dutelako. Biztanleriaren etorrera horrek berak azaltzen du 21etik 25era bitarteko tarteetan 

gazterik ez egotea. 

 

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala 2019. Geuk egina. 

 

Piramidea gutxi zahartutako udalerri baten isla da; izan ere, 65 urtetik gorako biztanleria 

osoaren % 6,9 baino ez da, eta haurren populazioa % 26,5era iristen da. Gaur egun, gazteek 

(16-30 urte) % 12ko pisua dute, nahiz eta erroldaren hazkunde-potentzial gisa aurkezten den, 

baldin eta banakakoen eta familien estrategiak Berriobeitiko udalerrietan irautean kokatzen 

badira.  
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BIZTANLERIAREN EHUNEKOA ADIN-TALDEEN ARABERA 

Adinak Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira 

< 15 urte 25,8 27,2 26,5 

16-30 12,3 11,7 12 

31-65 55,6 53,7 54,6 

> 65 6,3 7,5 6,9 

GUZTIRA 100 100 100 

 

Populazio bateko emakumeen eta gizonen harremana maskulinotasun-indizearekin2 neurtzen 

da. Hurrengo taulan ikus daitekeenez, oro har, emakumeen eta gizonen arteko harremana 

orekatua da, 65 urtetik gorako pertsonen tartean izan ezik. Alde hori emakumeek gizonek 

baino bizi-itxaropen handiagoa izatearekin azaltzen da. 

GIZONEZKOEN INDIZEA BERRIOBEITIKO ZENDEAN 

< 15 urte 99 

16-30 109,4 

31-65 107,8 

> 65 87,9 

GUZTIRA 104,1 

 

                                                           

 

2 Maskulinotasun-indizea: emakumeen kopurua 100 gizoneko. Indizea 100 baino handiagoa bada, 

emakume baino gizon gehiago daudela esan nahi du 
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5.3. Gazte populazioa 

Berriobeitiko Zendean guztira 1352 lagun daude 12 eta 30 urte bitartean. Berriobeitiko 

Zendeako gazteen % 83 biltzen duten kontzejuak Artika, Berriogoiti eta Berriobeiti dira. 

Bigarren mailan Aitzoain eta Añezkar daude, gazteen % 9 eta % 3. Eta, % 1etik beherako 

zifrekin, Ballariain, Larrageta, Lotza, Oteitza eta Elkarte kokatuko lirateke Berriobeitiko 

Zendeako biztanle gazte guztiekiko. 

 

12 eta 30 URTE BITARTEKO POPULAZIOA - BERRIOBEITI 2018 

AITZOAIN 122 % 9 

AÑEZKAR 44 % 3 

ARTIKA 777 % 57 

BALLARIAIN 11 % 1 

BERRIOBEITI 155 % 11 

BERRIOGOITI 196 % 14 

ELKARTE 3 % 0 

LARRAGETA 16 % 1 

LOTZA 16 % 1 

OTEITZA 12 % 1 

GUZTIRA 1352 % 100 

 

Laburpen gisa, Berriobeitin bi biztanleria-dinamika desberdin daudela nabarmendu behar da. 

Alde batetik, kontzeju populatuenak eta ondoen komunikatutakoak, horiek dira kontzejurik 

gazteenak eta adin-tarte txikienetan gazteen populazioa handitzeko aurreikuspena dutenak. 

Bestetik, biztanle gutxien dituzten eta gutxien komunikatuta dauden kontzejuak, gazteen 

artean pisu txikiena dutenak eta 65 urtetik gorako biztanleen artean pisu handiena dutenak. 

Lehenengoek hiri-dinamikak dituzte; bigarrenek, berriz, landa-ingurune atzerakorrei 

dagozkienak (zahartzea eta maskulinizazioa). 

Berriobeiti biztanleria gaztearen pisu handia duen udalerria da, eta 65 urtetik gorako biztanle 

gutxi ditu. Eguesibarren atzetik, Nafarroako gazte indize handiena du. 

Gazteen indizeak gora egingo du 12 eta 30 urte bitarteko gazteen kopuruan datozen bost 

urteetan (adin-tarte oso baten igarotzea), kontuan hartuta 21-25 urteko biztanleria dela pisu 
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gutxien duena 30 urtetik beherakoen artean, eta belaunaldi gazteenek pisu handia dutela. 

Datozen urteetan etxebizitza berria eraikitzeak Berriobeitin bizitzera geratu nahi duten 

gazteen bizi-proiektuak garatu ahal izatea ahalbidetuko luke, horien ahalmen ekonomikoaren 

eta etxebizitza-politika publikoen arabera.  

 

KONTZEJU BAKOITZEKO GAZTEAK (12-30 URTE) 

 
2018 2023 2028 Joera 

AITZOAIN 122 % 26 106 % 22 102 % 22 ▼ 

AÑEZKAR 44 % 21 46 % 22 43 % 21 = 

ARTIKA 777 % 16 1100 % 23 1498 % 32 ▲ 

BALLARIAIN 11 % 30 9 % 25 7 % 19 ▼ 

BERRIOBEITI 155 % 22 208 % 30 218 % 31 ▲ 

BERRIOGOITI 196 % 22 274 % 30 309 % 35 ▲ 

ELKARTE 3 % 20 1 % 11 0 % 0 ▼ 

LARRAGETA 16 % 19 19 % 22 22 % 26 ▲ 

LOTZA 16 % 25 14 % 23 13 % 21 ▼ 

OTEITZA 12 % 22 13 % 24 13 % 24 = 

GUZTIRA 1352 % 19 1790  % 25 2225 % 31 ▲ 

 

Azkenik, interesgarria da 12-30 urte bitarteko biztanleriaren pisuaren aurreikuspena 

ezagutzea. Aurreko taulan ikus daitekeen bezala, Berriobeitiko Zendea osatzen duten 

kontzejuetako hiruk bakarrik (Ballarain, Elkarte eta Lotza) galduko lukete populazio gaztea 

2028ko eszenatokian. Gainerako kontzejuek nabarmen handituko lukete gazteen pisua; izan 

ere, 12 eta 30 urte bitarteko populazioa ehuneko 10 puntu baino gehiago haziko litzateke. 
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ONDORIOAK 

Laburpen gisa, aipatzekoa da Berriobeitiko erroldan bi joera soziodemografiko nagusi 

aurkezten direla. Alde batetik, kontzeju batzuek Iruñeko metropoli-eremuko populazio-

dinamiken eragina jasaten dute, eta horrek azken 10 urteetan biztanle gehiago izatea eragin 

du. Joera hori, batez ere, Artikan, Berriogoitin eta Berriobeitin gertatzen da. Biztanle berri 

horien ezaugarri soziodemografikoek erakusten dute beren kargura adingabeak dituzten 

familia gazteak udalerrira etortzen direla. 

 

Errealitate horrekin batera, badira kontzejuak, egungo joerari jarraituz gero, hurrengo urteetan 

behera egingo luketenak. Horren erakusgarri dira Elkarte eta Ballariain, eta, neurri txikiagoan, 

Lotza eta Aitzoain gazteen geldialdi-dinamikak ere izan ditzakete. Añezkar eta Oteitza, berriz, 

gazteen pisuaren joera egonkorrean kokatzen dira. 

 

Zendearen errealitateari erreparatuz gero, gaur egun, 12 eta 30 urte bitarteko biztanleria 

guztizkoaren % 19 da. Aurreikuspenen arabera,  2023rako biztanleriaren pisuaren % 25era arte 

igoko da, eta 2028rako % 31ra arte. Datu horien arabera, Berriobeitin gazteak egongo lirateke, 

eta garatzeko ahalmen handia lukete. 

 

Gaur egun, kontzejuetako gazteak 1352 dira guztira; 2028 urterako, 12tik 30 urtera bitarteko  

neska eta mutilen kopurua 2225 izan liteke. 
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6. Berriobeitiko Udaleko Kirol eta Gazteria 
Arloa 

 

Ibilbidea 

Kirolaren eta Gazteriaren Arloa 2018an sortu zen, udalak "Kirol eta Gazteria Teknikaria" 

figura taula teknikoan sartzeko egin zuen apustuarekin, lurraldean gertatzen ari diren 

populazio-dinamiken aurrean, hau da, gazteen pixkanakako hazkundea eta kolektibo 

horrek planteatzen dituen behar eta eskaera espezifikoei erantzuteko. 

2018ko ekainean sartu zen indarrean egungo Kirol eta Gazteria teknikaria. Urte horretan 

bertan, Berriobeitiko diagnotikoa eta Gazteria Plana egiteko prozesua hasi zen, gazteei 

zuzendutako politikak pixkanaka eta modu egituratuan lantzeko eta ezartzeko, helburu eta 

maiztasun jakin batzuk kontuan hartuta. 

Jarraian, arloaren helburuak aurkeztuko dira, bai eta ezartzen ari diren programak ere; 

hauek dira: hezkuntza-programa, aisialdi-programa, topaketarako guneak eta lokalak 

prestatzea eta harremanak sustatzea. 

 

Arloaren helburuak 

o Berriobeitiko gazteek erantzukizun indibidual eta kolektiboan, bizikidetzan, 

errespetuan, berdintasunean, elkarrizketan eta adostutako erabakiak hartzean 

oinarritutako balioak, jarrerak eta portaerak har ditzaten sustatzea, gizarte-kohesioa 

bultzatzeko. 

o Gazteen parte-hartzea heztea eta sustatzea, elkartegintza eta boluntariotza sustatuz, 

kide diren gizarte-, kultura- eta kirol-sareko eragile aktibo gisa, haien eta beren 

ingurukoen bizi-kalitatea hobetu ahal izateko. 

o Aisialdian eta denbora librean herriko gazteen arteko topaketa- eta elkarreragin-uneak 

erraztuko dituzten espazioak, baliabideak eta zerbitzuak eskaintzea.  

o Gazteei zuzendutako ekintzen diseinua, kudeaketa, antolaketa, hedapena eta 

gauzatzea sustatzea. 

o Gazteekin eta gazte-politikekin lan egiten duten eragileen arteko sareko lana 

(lankidetza eta koordinazioa) bultzatzea. 
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Programak 

1. Hezkuntza Programa 

o 12-16 urte bitarteko gazteentzako eskola-laguntzako zerbitzua  

o Astean bi egunetan, laguntzeko begiraleekin, Berriogoitin eta Artikan 

o Ikasturtean zehar. 

 

o Prebentzio eta aholkularitza zerbitzua, gazteei eta familiei zuzendutako tailer eta 

hitzaldien bidez. Landutako gaietako batzuk teknologia berriak, kontsumoak, 

berdintasuna. izan dira, besteak beste. Gainera, Nafarroako Kirol eta Gazteria 

Institutuaren, "Nafarroako Gurasoen Eskolaren", Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 

(OGZ) Mankomunitatearen edo Artikako Herritarren Elkartearen laguntza dute, 

besteak beste. 

 

2. Aisialdirako Programak 

o Gazte aisialdirako gunea: Berriobeitiko gazteentzako aisialdirako eta 

erreferentziazko gune berri bat dinamizatzea. 

o Kale jolasak, musika, tailerrak… 

o 12 urtetik aurrera. Izen-ematerik gabeko erabilera librea. 

o Gaur egun, larunbatero 17:30-20:30 arteko ordutegian Artigune 3 

zenbakian eta ostiraletan Berriogoitin, urritik maiatzera. 

  

o Naturara irteerak: 

o Ezkaba mendira; hipika Añezkarren, raftinga Murillo de Gallego-n, 

erraketak edota iraupen-eskia. 

 

o Udalekuak: 

o Udako denboraldirako kirol anitzeko hiri udalekuak, 12-18 urte bitarteko 

gazteentzat. 

o Jarduerak: kirol anitzeko jarduerak, igerilekua, Re-decorarte tailerra, 

Ezkaba menditik paseatzea, Plazaolatik bizikletaz irtetea …  
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3. Lokalak 

o Artigune III espazioa hainbat elementuz hornitzea, hala nola, mahaiak, aulkiak, 

liburu-apalategia, gazteentzako informazio-taula deialdiekin, INDJ gazte-buletina, 

enplegua, irteerak, ikastaroak … 

  

4. Harremanak sustatzea 

o Berriobeitiko kontzejuekin batzorde bat sortzea, erakunde eta elkarteekin 

sinergiak sortzeko helburuaz. 

o Gazte Kontseilua sortzea, kontzeju bakoitzeko bi ordezkari eta aldizkako bilerak 

biltzeko. 

o Beste gazte-programa batzuekiko harremanak: Ikari Ari (Berriozar), Antsoaingo 

Gazteriaren Etxea, MSSB, Buztintxuriando … 

  

GAZTERIA ETA KIROL ARLORAKO KALKULATUTAKO 

AURREKONTUA 

 

2020 2021 2022 

24.000 € 34.000 € 34.000 € 
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7. Berriobeitiko kontzejuen instalazio eta 
baliabideen mapaketa 
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8. Lan-taldearen Saioa. Politikariak eta 
teknikariak. 

 

Ondoren, lan saioan Berriobeitiko Udaleko politikariekin eta teknikariekin bildutako 

informazioa aurkeztuko da. Saioaren lehen zatian, parte-hartzaileek gazteen inguruan 

hautemandako udalerriko indarguneak eta ahuleziak ezagutu ziren. Bigarren unean, 

jasotako gazteen beharrak eta eskaerak aurkeztu ziren, eta, ondoren, haien 

bideragarritasunaren eta lehentasunaren araberako azterketa egin zen. Bigarren fase 

honetan jasotako informazioaren laburpena txosten honetan (9. Atala - Lortutako 

emaitzak) aurki daiteke.  
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9. Lortutako emaitzak 

 

Hurrengo orrialdeetan Berriobeitiko I. Gazte Plana (2020-2022) egin aurreko diagnostiko-

prozesuan bildutako informazio guztiaren laburpena agertzen da. 

 

Informazioa lortzeko erabilitako tresnak3: 

 Bigarren mailako iturrien analisia 

 Funtsezko informatzaileei elkarrizketa sakonak  

 Gazteekin parte hartzeko tailerrak 

 Online galdetegia 

 Kontzejuen fitxak 

 Politikariekin eta teknikariekin lan taldeak 

Diagnostiko-prozesu osoa egituratzeko erabilitako gaiek edota ardatzek erreferentzia egiten 

diete Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Planak (2017-2019) ekintza-ildo estrategiko gisa 

ezartzen dituen ardatz edota alorrei. 

Bestalde, gaikako alor bakoitza honela egituratzen da: 

 Testuingurua 

 Politika publikoak eta  baliabideak 

 Gazte populazioaren baliabideak 

 Teknikari eta politikarien ekarpenak 

                                                           

 

3 Informazio gehiago eskuratzeko, begiratu 4. Atala. Tresna metodologikoak. 
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9.1. Hezkuntza 

1. TESTUINGURUA 

Gaur egun, Berriobeitin ez dago ikastetxerik, ez haur eta lehen hezkuntzako zikloetan, ez 

bigarren hezkuntzako eta batxilergoko zikloetan. Horrek esan nahi du gazte guztiak udalerritik 

ateratzen direla ikasketak egiteko, ikastetxe publikoetara edo itunpekoetara. 

Udalerrian, guztira, 1571 gazte daude eskolatuta4. Horietatik, % 22,79 DBH edo Batxilergoa 

ikasten ari dira. Iruñeko metropoli-eremu ia osoan egiten dira joan-etorriak, derrigorrezko 

ikasketak egiteko helburuaz. 

 

Joan-etorriak 

 

Eskolatutako biztanleen % 20 Iruñeko II. Zabalguneko ikastetxeetara joaten dira, eta % 26 

Berriobeitiren mugakide diren udalerrietako ikastetxeetara. 

Horrek esan nahi du nerabezaroan ematen diren bikote-taldeen eraketa lurraldez kanpo 

gertatzen dela. Kuadrillak ikastetxeetan sortzen dira, funtsean, eta ez dute bizilekuarekin 

loturarik. Horrela, Berriobeitiko gazteak (tailerretan adierazi eta ikusarazi zuten bezala) 

udalerritik kanpo dauden bikote-taldeetan sartzen dira. Beste udalerri batzuetan sozializatzeak 

zailtasunak sortzen ditu talde horiek bilera-guneetara iristeko, bai eta garraio-eskaera 

esplizitua ere. Aldi berean, herritik kanpora joateko autonomiarik ez duten gazteak herrian 

geratzen dira, eta bai, ordea, Berriobeitiko espazio publikoak erabiliko lituzketenak. 

 

 

Hizkuntza eredua 

 

Ikasleak joaten diren ikastegiek hainbat hizkuntza-eredu dituzte, gehienak G eredukoak 

(gaztelania) dira eta ikasleen % 50 gutxi gorabehera joaten da; D eredukoak (gaztelania 

ikasgaia duen euskarazko eredua) dira, aldiz, ikasleen % 23. Beste hizkuntza batzuk dituzten 

eredu elebidunak ikasleen % 15 baino gutxiago dira. 

                                                           

 

4Berriobeitiko Udaleko Euskara Zerbitzuak emandako datuak.  
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2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Berriobeitiko Udalak haurren etaparako hezkuntza eskaintza baino ez du. Jarraian, 

Berriobeitiko biztanleria atxikita dagoen ikastetxe publikoak : 

 

 

 

Urte hauetan zehar, Asociación Ciudadanos de Artica por una Educación Pública elkarteak 

Berriobeitiko bizilagunentzako erreferentziazko atxikipen-zentroak berrikusteko eskatu izan 

du, nahiz eta, gaur egun, Foru Dekretu bidez (2019ko abuztua) argitaratu zen edozein 

hizkuntza-eredurentzako eta zendea osorako erreferentzia-zentroa Berriozarko Mendialdea 

Ikastetxea eta Institutua izango dela. Beraz, hurrengo urteetan, zentroko gazte guztiak 

ikastetxe berekoak izango dira 
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3. GAZTEEN BALORAZIOAK 

Galdetegia 

Galdetegiari erantzun dioten pertsonen % 37,7k adierazi dute udalak gutxi edo batere ez duela 

egiten hezkuntzaren alorrean, eta zerbait edo dezente egiten duela %42,63k. % 4,92k adierazi 

du asko egiten duela. % 14k ez diote galdera horri erantzun. Ehuneko horiek adierazten dute 

ez dela ezagutzen udalak hezkuntzan egiten duen ekintza; izan ere, ikastetxe bat eraikitzea da 

eskaera nagusia, eta horrek udalak egin ditzakeen gainerako ekintzak ikusezin bihurtzen ditu. 

Inkesta erantzun duten pertsonek garrantzi handia ematen diote hezkuntzari, 10etik 8,08 

batez beste. 

 

o Eskaerak: 

 Ikastetxea  % 28,6 

 Jarduera eleaniztunak (Ikastaroak, tailerrak, kanpaldiak…)  % 20 

 Liburutegia  % 11,4 

 Gazteentzako jarduera interesgarri gehiago  % 11,4 

 Ikasketa-ikastaroak (hizkuntza-ikastaroetarako laguntzak, aisialdiko 

begiraleak …)  % 11,4 

 Ikastetxerako garraioa (autobusen ordutegia Artika Berritik)  % 5,7 

 Bekak %  2,9 

o Proposamenak: 

 Gazte gune edota lokala 

Tailerrak 

o Institutu / ikastetxe bat eraitzea 

o Herrietako eskolak berreskuratzea (landa etxeak) 

o Herrietako gazteen artean jolas kooperatiboak egitea 

o Gazteriaren Etxea eraikitzea, bertan jarduerak egiteko 

o Liburutegi bat gaitzea, edo ikasteko gune bat, gazte-lokala bera izan litekeena. 

o Artikako liburutegiari liburuak eskatu eta beste kontzeju batzuetako tokiren 

batera eraman ahal  
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4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Eskaera dagoen kontzejuetan ikasketa-gelak antolatzea. 

o Musika Eskola lekuz aldatzea. 

o Artika Berrin liburutegi bat eraikitzea, ikasteko espazio falta dagoelako eta, 

gaur egun, eraikina Musika Eskolarekin partekatzen delako. 

o Ikastetxe/institutu bat eraikitzea. 

 

9.2. Lana 

1. TESTUINGURUA 

Berriobeitiko gazteen langabezia-tasak behera egin du 2013tik, eta % 10 inguruan ezarri da 

emakumeen artean, eta % 15ean gizonen5 artean. Emakume gazteen langabezia-tasaren 

jeitsiera gizonena baino nabarmenagoa izan da, 2013an % 25ekoa izan baitzen, eta gaur egun, 

berriz, % 10ekoa. 

Gizonezkoen langabezia-tasak ez du ibilbide argirik izan: 2013an % 17, 2016an % 17 eta 2018an 

% 15. 

 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Gaur egun, Berriobeitiko Udalak ez du gazteria helburu duen enplegu-politika aktiborik. 

Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) bulegoak 

Iruñeko Iturrondo zentroan daude. 

Bestalde, lana bilatzen laguntzeko zerbitzuak eskuratzeko gertuen dagoen erakundea 

"Antsoaingo, Berriobeitiko, Izako eta Juslapeñako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea" da. 

Orientazio- eta informazio-zerbitzuak eta zuzeneko arreta profesionala eskaintzen dituzte. 

 

                                                           

 

5 Enpleguari eta gazteriari buruzko datuak SEPEren udal-mailako estatistiken bidez aztertu dira. 
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3. GAZTEEN BALORAZIOAK 

Galdetegia 

Galdera honen aurrean, zer egiten du Udalak enpleguaren alorrean? Galdetegia bete duten 

pertsonen % 21ek ez dio erantzun galdera horri. % 42k uste du udalak gutxi egiten duela edo 

ezer ez duela egiten enpleguaren alorrean, eta % 32,8k uste du zerbait edo dezente egin duela. 

Azkenik, %3,2k uste dute udalak asko egiten duela enpleguaren alorrean 

Hezkuntzaren esparruan bezala, udalaren jarduna ez da zuzena, enplegu programa publikoak 

Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen edo Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren menpe 

baitaude. 

Inkesta erantzun duten pertsonek enplegua balioesten dute, 10etik 7,93  batez beste. 

 

o Eskaerak: 

 Informazioa eskuratzea (ordenagailu publikoak, zerrendak leku 

publikoetan, udal-webgunea …)  % 33,3 

 Inguruko enpresetan erroldatutako pertsonak kontratatzea sustatzea 

 % 20 

 Jarduera ekonomikoak  % 20 

 Enplegu-politikak; udal-enplegua erroldatutako pertsonentzat; 

enplegu-eskatzaileei buruzko informazioa  % 6,7 adierazitako 

aukeretako bakoitza  

Tailerrak 

o Udalak enplegu-politikak egitea 

o Gazteak bermatzeko programa ezagutaraztea 

o Nekazaritza-jardueretara bideratutako enplegurako prestakuntza 

o Udalaren enplegu-zerbitzuak hobetzea 

o Berriobeitin supermerkatu bat jartzea, enplegua sortzeko eta beharrezko 

produktuak eskuratu ahal  
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4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Udalaren webgunean enpleguari buruzko informazioa sartzea (gazteentzako 

bermea, eskaintzetarako estekak …) 

o Langileak eskatzen dituzten udalerriko enpresen edota negozioen lan-poltsa 

bat sortzea. 

o Udalaren eta enpresen arteko akordioak ezartzea Berriobeitiko gazteak 

kontratatzeko (adibidez, "puntuak" herrikoak izateagatik). 

o Herriko enpresetako ikasleei ostalaritzako, nekazaritzako… praktikak erraztea.  

 

 

9.3. Etxebizitza 

1. TESTUINGURUA 

Espainiako Gazteriaren Kontseiluko Emantzipazio Behatokiak argitaratutako dokumentuaren 

arabera, Nafarroako Foru Komunitatearen txostena 2017ko6 lehen seihilekorako, gazteen 

emantzipazio-tasa7  % 21 ingurukoa da. Ehuneko hori sexuaren aldagaiarekin tartekatzen 

badugu, 16-29 urteko emakumeen emantzipazio-tasa % 28 ingurukoa da; aldiz, gizonezkoen 

emantzipazio-tasa % 14koa da. 

Etxebizitzaren prezioak, krisi ekonomikoaren testuinguruak eta lan-merkatuaren barruan 

gertatzen ari diren aldaketek zuzenean eragiten dute gazteek8 etxebizitza gutxiago eskuratzea. 

 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

                                                           

 

6 Emantzipazio Behatokia, “Nafarroako Foru Erkidegoa. 2017ko 1. sehilatea”, Espainiako Gazte 

Kontseilua. http://www.cje.org/descargas/cje7270.pdf 
7 Emantzipazio tasa: jatorrizko etxetik kanpo bizi diren pertsonen ehunekoa, adin bereko pertsona 

guztiekiko. 
8 Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Plana (2017-2019) 
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Gaur egun, Udalak ez du gazteei zuzendutako politika edota jarduera espezifikorik. Etxebizitza 

babestuen irizpideak egungo legeak ezarritakoak dira, Nasuvinsak eta Nafarroako Gobernuak 

gazteen alokairuaren alorrean egiten dituzten jarduketak aipatuta. 

3. GAZTEEN BALORAZIOA 

Galdetegia 

Galdera honen aurrean, zer egiten du udalak etxebizitza alorrean? Galdetutako pertsonen % 

23k ez du erantzun, % 38,7k adierazi du ezer gutxi edo ezer ez dutela egiten, % 29,5ek esan du 

zerbait edo dezente egiten dutela, eta, gutxi gorabehera, % 10ek uste du udalak asko egiten 

duela etxebizitzaren alorrean. 

Inkesta erantzun duten pertsonek etxebizitza balioesten dute, 10etik 8,23 batez beste.  

o Eskaerak: 

 Laguntza ekonomikoak/ Etxebizitza merkea  % 27,8 

 Gazteentzako etxebizitzak  % 11,1 

 Alokairua erraztu eta etxebizitza hutsa aktibatu  % 5,6 adierazitako 

aukeretako bakoitza. 

Tailerrak 

o Etxebizitzak eskaintzea gazteentzako prezio eskuragarrian 

o Gazteentzako etxebizitza sozialak 

o Eskaintzaren berri ematea 

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Udalaren webgunean etxebizitzari eta emantzipazioari buruzko informazioa 

sartzea (adibidez, alokairuak, laguntzak …) 

o Berriobeitiko Zendeako pisu eta etxeen poltsa bat egitea alokairuan. 

o Udalak alokairu soziala sortzea (laguntza ekonomikoak), gazteek etxebizitza 

errazago eskura dezaten. 

 

 

 

 



 
 
 

  33 

 

9.4. Osasuna 

1. TESTUINGURUA 

Gazteen osasun-jarduerak gaixotasunik eza eta osasun-zentroetako arreta medikoa baino 

harago doaz, hala nola, OMEk jasotzen duen osasunaren ikuskera zabala: "Osasuna erabateko 

ongizate fisiko, mental eta soziala da, eta ez soilik gaixotasunik edo afekziorik eza". Nafarroako 

Gobernuaren II. Gazte Planak ardatz horren barruan kokatzen ditu buruko osasuna, elikadura 

ohiturak, drogen kontsumoa eta harreman afektibo-sexualak. 

 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Joan den otsailean mediku-kontsultategi bat jarri zuten martxan Berriobeitin, eta horrek 

gazteekin osasuneko arreta eta lan hurbilagoa egitea ahalbidetuko du. Era berean, Berriozarko 

eta Buztintxuriko biztanleek lehen mailako arreta jasotzeko dituzten eragozpenak saihestuko 

ditu. 

Gazteentzako osasunaren alorreko udal-jarduerak Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen 

prebentzio-programaren bidez egiten dira. Mankomunitateak udalerri guztietarako garatzen 

dituen prebentzio-jarduerak honako hauek dira:  

 

o Informazioa eta orientazioa 

o Osasun-zerbitzuak 

o Baliabideak eskuratzea 

o Gaixotasun mentala 

o Ohitura eta bizimodu osasungarriak 

o Zuzeneko arreta profesionala 

o Droga-mendekotasunen prebentzioa 

 

3. GAZTEEN BALORAZIOAK 

Galdetegia 
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Galdera honen aurrean, zer egiten du udalak osasunaren alorrean? Inkestari erantzun 

diotenen % 46k aukeratu dute zerbait edo dezente kategoria, % 27,9k gutxi edo batere ez, % 

6,6k asko, eta inkestari erantzun diotenen % 19,6k ez diote item horri erantzun.  

Inkesta erantzun duten pertsonek osasuna balioesten dute, 10etik 8,15 batez beste.  

 

o Eskaerak: 

 Osasun-zentroa/kontsultategia  % 50 

 Larrialdi zerbitzua erraztu eta osasun-zentroa hobetu/hurbildu  % 

10%, hurrenez hurren. 

 Botika 24 ordutan eta Ospitalea  % 5, hurrenez hurren 

o Proposamenak: 

 Udako bestetarako “Banoa eta banator” garraioa sortzea beharrezkoa 

da. Izan ere, Zendeako gazteok behartuta gaude autoa hartzera edo 

gure gurasoak bertara eramatera edo bila joatera behartzen ditugu 

beste herri batzuetan jaiak daudenean. Horrela, ingurumena gutxiago 

kutsatzen ere lagunduko litzateke, eta denon artean elkar ezagutuko 

genuke. 

 Sexualitate tailerrak 

 

Tailerrak 

o Jaietarako, Zendeako egunetarako eta beste herri batzuetarako   (Tafalla edota 

Agoitz) garraioa. 

o Sexualitate tailerrak 

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

o Kontsumoak, sexualitatea eta elikadura-ohitura osasungarriak prebenitzeko 

tailerren programazioa, besteak beste. 

o "Banoa eta banator" garraio zerbitzua edota taxia martxan jartzea herriko 

jaietan Zendeako herrien artean. 
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9.5. Kultura 

1. TESTUINGURUA 

Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 11/2011 Foru Legeak 27. artikuluan, Gazteak eta kultura, 

ezartzen du gazte-politikak gazteen kultura eta sormena sustatzera bideratu behar direla, 

garapen kultural eta pertsonal osoa sustatuz. 

Era berean, honako hauek sustatuko dira: kulturarako sarbidea; ondasun historiko, artistiko 

eta kulturalen ezagutza; literatura-sorkuntzara bideratutako kanpainak sortzea; zientziaren 

ezagutzara hurbiltzea; museoak, antzerkiak, erakusketak, zinemak eta kontzertuak; kultura-

izaerako gazte-elkarteak sustatzea; artea eta kultura zabaltzea; eta, berariazko programen 

bidez, artista gazteentzako laguntza sustatzea 

 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Berriobeitiko Kultur Etxea Artikan dago, eta, gainera, udalak badu kultura-teknikari bat, baina 

gaur egun ez da gazteei zuzendutako ekintza espezifikorik egiten. 

Azpimarratzekoa da euskararen alorretik aldizkari bat bultzatzen dela, non gazteria den 

edukiaren zati baten publiko objektiboa. Elkarrizketetan adierazten da zaila dela jarduerak 

kudeatzea, kontzejuetan eta ikastetxeetan gazteak sakabanatuta daudelako. 

Udal erabilerako espazio publikoak liburutegi publikoa eta Artikako Kultur Etxea dira. 

Berriobeitin erabilera anitzeko gela bat dago, hainbat kultur jarduera egiteko. Azpimarratzekoa 

da Artikan bi areto daudela (Artigune I eta II) kolektibo eta elkarteei lagatzen zaizkienak, eta 

gazte lokal posible bat (Artigune III). 

Gazteria teknikaria sartzeak bi alorrak koordinatzea ahalbidetu du, Berriobeitiko Zendeako 

gazteentzat kultur jarduerak egokitzea ahalbidetuz. 

 

 

 

 

 

3. GAZTEEN BALORAZIOA 
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Tailerrak 

o Jaietan gazteentzako jarduera gehiago egitea 

o Jaietan gazteentzako musika proposatzea 

o Ihes-gela bat egitea 

o Artigune birgaitzea, honako jarduera hauek egiteko: 

 Ping-pongeko mahaia 

 PS4 edo Wii eta telebista 

 Ordenagailuak 

 Mahai-jokoak  

o Berriobeitin zinema irekia egitea 

o Jai Batzordean parte hartzea 

o Jaietan nola eta noiz lagundu eta ekarpenak egiteko informazioa 

o Kontzejuei kulturarako aurrekontua banatzea (txikiei ere bai) 

o Herri guztientzako kultura-jarduerak 

o Ohiturak berreskuratzea: kintoak, erromeriak edo Ezkabara txangoak, Herri 

Kirolak, Mitologia (inauteriak) 

 

 POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Kontzejuek gazteek Jai Batzordean parte har dezaten sustatzea (adibidez, 2 

ordezkari). 

o Gazte lokal baten beharra planteatzen da, eta etorkizuneko gatazkak 

saihesteko, ordenantza batek definituko lituzke erabilerak, eskubideak eta 

betebeharrak  
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9.6. Kirola 

1. TESTUINGURUA 

L Gazteriari buruzko apirilaren 1eko 11/2011 Foru Legearen 16. artikuluan azaltzen denez, 

gazteen bizitza aktiboa eta kirol-jarduera bultzatzeko ekintzak garatuko dira, haien bizi-

kalitatea eta banakako ongizatea hobetzeko garapen integralaren funtsezko zati gisa. 

 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Berriobeitik hainbat kirol-elkarte eta -kolektibo ditu, eta Udalak haiekin lankidetzan dihardu 

hitzarmenen bidez edota espazio publikoak lagatzeko. Hona hemen elkarte eta kolektibo 

horiek: 

o  “Berritxaco” Txirrindularitza Kluba 

o Osasuna Fundazioa 

o Artikako “Korrekolaris Berriobeiti KT” 

o Grupo Articapatin Taldea 

o Berrioplano/Berriobeti Kuba 

Artikako Kirol Hiria eta Berriobeitiko udal igerilekuak, biak udal titulartasunekoak, Gesport 

enpresak kudeatzen ditu. Kontzeju horietan, Artikan eta Berriobeitin, kirol-pista publikoak 

daude, eta kontzeju guztiek dute beren frontoia. Udaleko Gazteria eta Kirol Sailak hainbat 

kirol-jarduera antolatzen ditu, hala nola, yoga, pilates, dantza latinoak eta zunba, besteak 

beste, nahiz eta herritar guztiei zuzenduta egon, gazteen presentzia esanguratsua da. 

 

Udal eskolek haurrentzako jarduerak dituzte: eskalada, gimnasia, taekwondo, triatloia, judoa, 

igeriketa, kick boxinga, balleta, waterpoloa… 

Berriobeitiko kirol instalazioak ez dituzte herrian erroldatutako pertsonek bakarrik erabiltzen, 

datuek hala erakusten baitute. 2018an, batez beste, 8.070 abonu egin ziren; emakumezkoenak 

4.130, eta gizonenak, berriz, 3.940. 

Junior abonu aktibo bat dago, eta 13 eta 15 urte bitartekoentzat, 13 neskek eta 6 mutilek 

erabiltzen zuten 2018an. Abonu horrekin hainbat jardueratako parrilan sar daitezke. 

 

3. GAZTEEN BALORAZIOA 
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Galdetegia: 

Galdetegiak emandako datuei erreparatzen badiegu, inkestari erantzun dioten gazte gehienek 

adierazi dute kirola egiten dutela; zehazki, % 41ek adierazi dute astean 2-3 egunetan egiten 

dutela kirola, eta % 30ek adierazi dute astean 4 egunetan edo gehiagotan egiten dutela kirola. 

% 34,78k kirol-klub edo kirol-talde baten bidez egiten dute kirola, eta % 26,10ek kirol-

instalazioen edo antolatutako jardueren bidez. 

 

Tailerrak: 

o Igerilekua zabaltzea dagoen eskaria betetzeko 

o Espazio publikoan kalistenia barrak jartzea 

o Kirol-eskaintza handitzea 

o Berriobeitiko minipista birgaitzea eta zaintzea 

 Ura sar ez dadin. 

 Futbol-zelai bat gaitzea. 

 Padel eremu bat sortzea. 

 Tenis-zelai bat sortzea. 

o Herriarteko txapelketak egitea 

o Instalazioen erabilerak gainjartzen dira 

o Instalazioak falta dira dagoen eskarirako 

 Herri txikietan kirol-guneak gaitzea. 

o Herri handietan bakarrik egiten dira kirol-jarduerak. 

o Kontzejuen arteko kirol-jarduerarik eza 

 Herri Kiroletako taldea antolatzea. 

 "Kirolaren eguna" antolatzea, Zendeako herrien arteko hainbat 

kiroletako txapelketekin. 

o Zendeako futbol taldea umetatik berreskuratzea 

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

o Kirola egiteko espazio gehiago gaitzea, gaur egungoak ez baitira gai dagoen 

eskaria bere gain hartzeko. 

o Kiroldegia sortzea. 

o Minipista ixtea. 

o Elkarteko frontoia irekitzea, inguruko herriei sarbidea errazteko. 

o Herriarteko kirol txapelketak egitea 
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9.7. Parte-hartzea 

1. TESTUINGURUA 

Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Planaren arabera, gazteen elkarteen legeria eguneratu 

eta birdefinitu behar da, partaidetza eta asoziazionismoa bermatzeko, eta parte hartzeko 

modu berriak garatu behar dira, gazteak negoziazioaren ardatz nagusitzat hartuta, entzutean 

eta errestituzioan oinarrituz. 

Gaur egun, Artikako Gazteria Elkartea ez dago aktibo, baina gazte-talde gisa jarraitzen du; 

beraz, gazte-teknikariaren figura sendotzeak erakundearen eta gazteen arteko komunikazio-

bide espezifiko berri bat irekitzea ahalbidetzen du. 

2. POLTIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Gaur egun, Berriobeitiko Udalak ez du herritarrek parte hartzeko berariazko arlorik, nahiz eta 

parte hartzeko hainbat prozesu jarri diren martxan, hala nola, "Construyendo Berrioplano 

Eraikiz" prozesua, kirol instalazioen erabileraren ordenantza idaztea edo LOEE idaztea. 

Hirigintza arloak ez du antzeman herrian gazteen baxerarik. Artika Berriaren kasu zehatzean, 

helburu horretarako baxera gutxi dagoela adierazten da. Gaur egun, Berriobeitiko Udala eta 

kontzeju bat formulak baloratzen ari dira, kontzeju etxabe bat gazteentzako lokal gisa gaitu 

ahal izateko. 

Herritarrek parte hartzeko bide formal irekiak bide telematikoa edo programatutako saioetan 

bertaratzea dira, hala ezarrita dagoen proiektuetan. Bestalde, ez dago herritarrek parte 

hartzeko mekanismo edo organo egonkorrik, ezta, zehazki, gazteen partaidetzarik ere. 

3. GAZTEEN BALORAZIOA 

Galdetegia 

Gazteek galdera honi buruz duten pertzepzioa Zer egiten du udalak parte-hartzearen 

alorrean?, inkestatutako pertsonen % 46k uste du udalak zerbait edo dezente egiten duela, % 

29,5ek gutxi edo ezer ez, eta galdetutakoen % 14,75ek ez diote galderari erantzun. 

Inkestari erantzun dioten pertsonek garrantzia handia eman diote parte-hartzeari, 10etik 7,27, 

batez beste. 
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o Eskariak: 

 Gazteen ideiak lagundu/ beren iritzia aintzat hartzea  % 38,89 

 Gazteek egiten diren jardueretan eta ekitaldietan parte har dezaten 

sustatu  % 22,22 

 Parte hartu beharreko ekitaldi eta jarduera gehiago  % 16,67 

 Zendeako herrietako jarduera eta ekitaldietara garraioa erraztu eta 

berdin dio, ez diote jendeari entzuten  % 5,56 hurrenez hurren 

Tailerrak 

o Herri bakoitzean lokal bat sortu, gazteek bertan denbora igaro ahal izateko eta 

oraindik elkar ezagutzen ez duten pertsonekin espazioa partekatu ahal izateko. 

o Ez dago gazteentzako lokalik 

o Gazteen elkarte bakarra dago 

o Kontzejuetako gazteak elkartzeko guneak falta dira 

o Gazteek parte hartzeko bideak falta dira 

o Proposamenak: 

 Gazteentzako lokal bat egokitzea. 

 Lokal-eredua definitzea. 

• Erabilerak, ordutegiak, jarduerak, nork darama? 

• Adibidez, "Gazteen Etxea", udalaren eta bertako jardueren 

bidez. 

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Tailerrak planifikatzea, hainbat gairi buruz. 

o Gazteentzako lokalak eta espazioak gaitzea. 

o Garraioa errazteak partaidetza handiagoa izatea errazten du. 

o Belaunaldi arteko programa baten ekimena adinekoekin, Berriobeitiko 

Zendeako pertsonen ezagutza, jakintzak eta ibilbideak balioan jartzeko.  
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9.8. Bizikidetza 

1. TESTUINGURUA 

Nafarroako Gobernuak balioetan hezteko programak eta ekintzak bultzatzen ditu, bai eta 

gatazkak indarkeriarik gabe konpontzekoak eta bitartekaritzakoak ere, bizikidetzako gatazken 

alternatiba gisa. 

Genero-indarkeria, bullyinga eskola-ingurunean, sexu-erasoak, gorroto-delituak, xenofobia edo 

lgtbifobia, kirolari lotutako indarkeria eta abar erakunde publikoek artatu, esku hartu eta 

baztertu beharreko adierazpenak dira. 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Gaur egun, Berriobeitiko Udalak ez du politika publikorik edota ekintza zehatzik martxan jarri 

bizikidetzaren alorrean. Galdera honen aurrean, zer egiten du Udalak bizikidetza alorrean? 

Inkestatuen % 45,9k "zerbait edo dezente" egiten dutela adierazi dute, eta % 14,75ek, berriz, 

"Ez asko”. 

 

 

3. GAZTEEN BALORAZIOA 

Galdetegia 

Inkesta erantzun duten pertsonek garrantzi handiz baloratzen dute bizikidetza, 10etik 7,9, 

batez beste. 

o Eskariak: 

 Kuadrillen arteko harreman gehiago  

 Herrien arteko jarduera komunak 

 Gazteentzako kultur etxea 

 Errespetua izatea. 

 Jendeari entzun. 

 Beste kultura batzuk ikusarazten dituzten jarduerak 

 Elebitasun inklusiboa 

 Zaintza gehiago lapurretak saihesteko 

 Bizikidetza-ordenantza 
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Tailerrak 

o Herrietako gazteek ez dute elkar ezagutzen 

o Gatazkarik ez egotea 

o Proposamenak: 

 Gazte-egun bat antolatzea Berriobeiti mailan 

 Kuadrillen arteko "kopa-erronda" moduko bat antolatzea (gazte-

egunean edo Zendeako jaietan). 

 Txapelketak, musika, bazkariak eta abar antolatzea. 

 Gazteak herriarteko jardueren antolaketan inplikatzea. 

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Beste kontzeju batzuetako gazteak elkartzea. 

o Gazteentzako egitarau espezifikoa sartzea jaietan. 

o Gazteentzako aholkularitza-saioak, tailerrak… planifikatzea eta garatzea, 

gazteen arteko bizikidetza hobetzeko.  
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9.9. Gizarte-integrazioa eta aniztasuna 

1. TESTUINGURUA 

Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Planean (2017-2019) azaltzen den bezala, pertsona orok 

aukera eta eskubidea izan behar du sartzeko eta parte hartzeko, jatorri etnikoa, sexua, adina, 

jatorria, baliabide ekonomikoak, genero-identitatea edo sexu-orientazioa edozein dela ere. 

Nafarroako Gobernuaren II. Gazte Plana egiten parte hartu zuten Nafarroako gazteen % 50ek 

adierazi dute beharrezkoa dela gazteen arteko errespetua eta tolerantzia bezalako gaiak 

lantzea. 

Nafarroako gazteen % 37,1ek migrazio-prozesu bat izan duten lagunak ditu. Hala ere, % 22,6k 

adierazi du migratzaileei ematen zaien tratu orokorra mespretxuzkoa dela, eta % 20,1ek 

mesfidantzazkoa. Txosten horrek berak ijitoen irudian ere sakontzen du; izan ere, galdetutako 

pertsonen % 27,7k adierazten du kolektibo hori mesfidantzaz tratatzen dela. 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Gaur egun, Berriobeitiko Udalaren gizarte-integrazio politikak Antsoain, Berriobeiti, Berriozar, 

Iza eta Juslapeñako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen programen bidez bideratzen dira. 

Berriobeitiko Udaleko kontzejuetan erroldatuta dauden pertsonak Berriozarko egoitzan 

artatzen dituzte, herri horretakoen ondoan, Iza eta Juslapeña. Berriobeitiko gazteek edo haien 

familiek honako hauek eskura ditzakete: 

o INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA 

o Gizarte-babeseko beste zerbitzu eta erakunde batzuei buruzkoak 

o Hezkuntza- eta prestakuntza-zerbitzuak 

o Etxebizitza 

o Izapideak eta dokumentazio zibila 

o Pentsio ez-kontributiboak 

 

o BALIABIDEAK ESKURATZEA 

o Gizarte-integrazioko errentak 

o Desgaitasun-arazoak 

o Mendekotasuna 
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o Adingabeak 

o Larrialdietarako laguntzak 

o Elikagaien bankua 

o Etxez etxeko arreta-zerbitzua 

o Komunitatearen onerako zigorrak 

o Familientzako laguntzak eszedentziengatik, 2. seme-alaba … 

o Jantoki-bekak 

o Ezgaitasunak aitortzea 

o Familia berrelkartzeko  

 

o ZUZENEKO ARRETA PROFESIONALA 

o Familia-dinamiken eta -harremanen zailtasunak 

o Genero-indarkeriako egoerak 

o Haurren babesa 

o Mugak autonomia pertsonalean 

o Mendetasunen bat duten pertsonak zaintzeko zailtasunak 

o Hezkuntza-prozesuekiko koordinazioa 

o Etorkinak integratzeko ekintzak: alfabetatze-ikastaroak, kultura-aniztasunaren 

kudeaketa 

 

Galdera honen aurrean, zer egiten du Udalak gizarte-integrazioari dagokionez? parte hartu 

zutenen % 21,3k ez zioten galdera horri erantzun, % 47k adierazi zuten "zerbait edo dezente" 

egiten dutela, % 19,68 "gutxi edo batere ez" kategorian kokatu ziren eta % 13,11k uste dute 

udalak "asko" egiten duela. 

 

3. GAZTEEN BALORAZIOA 

Galdetegia 

o Inkestari erantzun dioten pertsonek, batez beste, 10etik 7,52 baloratu dute 

gizarte-integrazioa. 
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o Eskariak: 

 Tailerrak edo kanpainak egin litezke jendea bullyingaren, 

arrazakeriaren eta abarren gaiaz kontzientziatzeko, eta ikusarazi, batez 

ere, denok garela pertsona eta, beraz, berdinak. 

 Beste kultura batzuen eguna ospatzea, ezagutzera emateko. 

 Gazteentzako laguntza  

Tailerrak 

o Berriobeitin erroldatutako pertsonentzako laguntza gutxi 

o Proposamenak: 

 OGZ ikusgarritasun gehiago eman, ez dira ezagutzen 

 Jendea hemen bizitzen gera dadin eta ondo bizi dadin ahalbidetzea 

(laguntzak) 

 Boluntario gazteen sistema mendeko pertsonei, haurrei eta abarrei 

laguntzeko.  

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Kulturen eguna antolatu 

o Bullyingarekin zerikusia duten gaiei buruzko informazioa ematea, adibidez. 

 



 
 
 

  46 

 

9.10. Berdintasuna 

1. TESTUINGURUA 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta eraginkorra da diskriminaziorik eta 

indarkeria sexistarik gabeko gizartea berreraikitzeko aukera bakarra, berdinen arteko 

errespetuan oinarritutako bizikidetza eraikiz. 

Horregatik, Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Planak lan-arlo espezifiko gisa markatzen du 

genero-berdintasuna, baita ekintza eta esku-hartze guztiak gidatuko dituen zeharkako ardatz 

gisa ere, genero-mainstreaming deritzona. 

Soldata-arrakala eta lan-diskriminazioa desagerraraztea, zaintza-lanetan emakumeen eta 

gizonen arteko erantzunkidetasuna, generoaren araberako estereotipoak ezabatzea, 

emakumeenganako indarkeriarik gabeko bizitza izateko eskubidea, besteak beste. 

Berriobeitiko neska eta mutilekin landu eta hausnartu beharreko funtsezko kontuak dira. 

 

 

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Berriobeitiko Udalak Gizarte-integrazio eta Berdintasun Batzorde bat du, martxoaren 8aren 

inguruan jarduerak antolatu eta programatzen dituena, baita berdintasunari buruzko argazki 

lehiaketa bat, autodefentsa tailerrak eta batukada ere, besteak beste. Gainera, Udalak bat egin 

du Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren kanpainarekin, "Eta jaietan… zer?". 

Lurraldean genero berdintasuna bermatzera bideratutako politika publikoen beste zati bat 

Berriozarko Udalarekin hitzarmen baten pean antolatzen dira. Hitzarmen horren esparruan, 

Berriobeitiko biztanleek aholkularitza juridikoa eta psikologikoa eskura dezakete, familia-

kontuekin, genero-indarkeriarekin eta familia-eremutik ez datozen beste gai batzuekin lotuta 

 

3. GAZTEEN BALORAZIOA 

Galdetegia 

Erantzun-ehunekoen banaketa galdera honen aurrean: zer egiten du Udalak genero-

berdintasunaren alorrean? % 42,5ek "zerbait edo dezente" egiten duela adierazi du, % 16k 
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"gutxi edo batere ez", eta % 23k adierazi du udalak "asko" egiten duela genero-

berdintasunean. 

Inkesta erantzun duten pertsonek genero-berdintasuna balioesten dute, 10etik 8,54 batez 

beste. 

 

o Eskariak: 

 Tailerrak eta kanpainak 

 Neska eta mutilen arteko jarduerak 

 Gehiago sustatzea 

 Egiten ari direnaren ildotik jarraitu 

Tailerrak 

o Ez dago emakume-elkarterik edo elkarte feministarik 

o Genero-ikuspegia duen ikastaro eta jarduerarik ez egotea 

o Proposamenak: 

 Ikastaroak egitea 14-30 urtekoentzat, baina baita 12-14 urtekoentzat 

ere. 

 Kontzientziazio-kanpainak areagotzea. 

 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko hitzaldiak 

 Emakume gazteei zuzendutako jarduerak 

 

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Familientzako hezkidetza tailerrak. 
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9.11. Lurraldearen garapena 

1. TESTUINGURUA 

Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Plana da gazteek gazte-baliabide eta -zerbitzuetarako 

sarbidea izan dezaten bermatzea. Zehazki, ideia hori hainbat jardueratan gauzatzen da: 

teknologia berriak bultzatzea, gazteen mugikortasuna erraztea, izaera ibiltaria duten gazte-

jarduerak garatzea, etab. Berriobeitiren kasuan, udalerri konposatua denez, antzekotasunak 

dituzte gai horiek.  

2. POLITIKA PUBLIKOAK ETA BALIABIDEAK 

Lurralde-garapenari lotutako politika publikoek gazteria modu puntualean dute ardatz; 

zehazki, ekipamenduekin lotutako jardueretan, adibidez, Berriobeitiko eta Artika Berriko kirol-

pistetan edo Artigune bezalako espazioen erabilera-lagapenean, nahiz eta gainerako biztanleek 

ere erabil ditzaketen. 

Bestalde, Kontzejuak ibilgailu motordunentzako irisgarriak dira, lehendik dauden errepide-

sareen bidez. Era berean, oinezkoentzako eta, partzialki, bizikletentzako bideen sare ludiko bat 

dago, eta, horri esker, mugigarritasun-modu horietan kontzeju guztietara sar daitezke, Artika 

Berrira izan ezik. Hala ere, bizigune batzuen arteko distantziak (10 km eta 90 minutu arte 

oinez) zaildu egiten du horien erabilera. 

Oinezkoen eta bizikletentzako bideen sare hori, etorkizunean, Iruñeko Eskualdeko Hiri 

Mugikortasun Iraunkorreko Planean jasotako oinezkoen bide sarearekin eta bizikleta bideen 

sarearekin lotuko da. Era berean, Plazaolako bide berdeak Berriogoiti, Berriozar eta Iruñea 

lotzea falta da. 

3. GAZTERIAREN BALORAZIOA 

Galdetegia 

o Lurralde-garapena oso garrantzitsua da inkesta erantzun duten pertsonen 

artean, 10etik 8,03 batez beste. 

o Eskariak: 

 Villavesaren maiztasun handiagoa 

 Gazte-lokala/Gazteriaren Etxea/Gaztetxea 
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 Artika Berria hobetzea 

 Ingurumen-boluntariotzako taldeak 

 Gazteak Berriobeitin mantentzea 

 Emakume eta gizonen arteko berdintasuna herri guztietan 

 Denda gehiago jartzea 

 Liburutegia 

Tailerrak 

o Villavesak falta dira, maiztasuna txikia da, eta Iruñearekiko komunikazioa 

zailtzen du. 

o Errealitate desberdinak kontzeju txikietan eta handietan, Artikan edo 

Berriobeitin. 

o Bizikletaz mugitzeko azpiegituren falta (bidegorria). 

o Gazteentzako lokalik ez izatea. 

o Proposamenak: 

 Sinadura bilketa, Villavesa gehiago eskatzeko 

 Zendea txikientzako dirua bideratzea 

 Bidegorri bat eraikitzea. 

 Larragetako parkea aldatzea, seguruagoa eta bizigarriagoa izan dadin. 

• Argiztapen gehiago 

• Zabu gehiago jarri (denak batera) 

• Tirolina bat jartzea 

•  Espazio hutsak lotzea 

 Garraio publikoa hobetzea 

• Herrien arteko lotura 

• Herrien eta Iruñearen arteko lotura 

 Taxi zerbitzua hobetzea, zerbitzua maizago jartzea taxi-kopuru 

handiagoa 

 

4. POLITIKARI ETA TEKNIKARIEN EKARPENAK 

 

o Garraioa hobetzea 

o Kontzejuen arteko bidegorria gaitzea. 
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o Villavesen maiztasun handiagoa negoziatzea eta ordutegiak eskolako 

ordutegiei doitzea. 

10. Berriobeitiko Gazteria Plana            
(2020-2022) 

 

Berriobeitiko Gazteria Planak (2020-2022) Nafarroako Gobernuaren II. Gazteria Planak (2017-

2029) ezarritako gidalerroei jarraitzen die. Dokumentu horrek lau jarduera-ardatz orokor 

adierazten ditu: 

 

1. Emantzipazioa 

2. Banakako prozesua 

3. Sozializazio-prozesua 

4. Nortasun indibidualaren eta kolektiboaren garapena. 

 

Era berean, zeharkako hiru lan-eremu ezartzen ditu gauzatzen diren politika eta jarduera 

guztietarako. Hauek dira: 

o Genero berdintasuna 

o Gizarte-integrazioa 

o Euskara 
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10.1.  I. Ardatza: Emantzipazioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDATZAREN HELBURU OROKORRAK 

o Gazteei emantzipazio-prozesuetan laguntzea, errealitate desberdinetatik abiatuta. 

 

HELBURU ESPEZIFIKOAK ARLOKA 

Hezkuntza 

o Hezkuntza ez-formala balioetan sustatzea, gizartean eta emozionalki gaitasun 

handiagoa duten gazteak lortzeko, arduratsuak, askeak eta kritikoak.. 

 

Lana 

o Gazteei enpleguarekin lotutako informazioa ematea. 

o Berriobeitiko gazteen enplegagarritasuna bultzatzea. 

 

Etxebizitza 

o Gazteei emantzipazioarekin eta etxebizitzarekin lotutako informazioa ematea. 

o Berriobeitiko gazteek etxebizitza eskuratzen laguntzea.  
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10.2.  II. Ardatza: Banakako Prozesua 

 

HELBURU OROKORRAK 

o Gazte autonomoen garapena bultzatzea, dimentsio guztietan garatzea ahalbidetuko 

duen hazkunde pertsonala gauzatu ahal izateko beharrezkoa den prestakuntza eta 

informazioa emanez. 

o Gazteen osasun-egoera eta bizi-kalitatea hobetzea, ohitura osasungarriak garatzeko 

eta integratzeko aukerak eskainiz 

Osasuna 

o Trafiko-istripuen prebentzioa alkohola eta beste droga batzuk kontsumitzeagatik. 

o Osasunaren heziketan eta sustapenean informazioa eta gaikuntza ematea, alderdi 

guztietan. 

Kultura 

o Gazteen kulturarako sarbidea erraztea. 

o Sormena sustatzea. 

o Berriobeitiko kultur eskaintza zabaltzea eta gazteen eskaeretara egokitzea  

Kirola 

o Kirol-jarduerarako edo jarduera fisikorako espazio irekiak eskaintzea. 

o Kirol-diziplina edo jarduera fisiko berriak sustatzea. 

o Kirola gizarte-kohesiorako tresna gisa erabiltzea kontzeju  gazteen artean. 

o Emakume eta gizonentzako kirol-jarduera inklusiboa bultzatzea, baita errespetua eta 

joko garbia bezalako balioak ere. 
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10.3.  III. Ardatza: Gizarte-integrazioa 

 

 

 

 

 

HELBURU OROKORRAK 

o Gazteen sozializazio-prozesua balio unibertsaletan oinarritu dadin laguntzea eta 

baliabideak ematea, hala nola, elkartasuna, lankidetza, errespetua eta parte-hartzea. 

o Gazteen parte-hartzea eta jarduera sustatzea, gizarte-egituretarako sarbidea 

ahalbidetuz eta gizartean aktiboki inplikatuz.  

Parte-hartzea 

o Gazteek udalaren erabakietan parte har dezaten erraztea. 

o Gazteen elkarte-mugimendua sustatzea eta sendotzea. 

o Aisialdirako eta denbora librerako eskaintza eta biltzeko guneak sortu eta sendotzea. 

Bizikidetza 

o Udalak kudeatutako gazte-guneetan errespetua eta bizikidetza-giroa sustatzea. 

o Gazteen irudi positiboa sustatzea, baita Berriobeitiko gazteen praktikei eta jakintzei 

balioa ematea ere. 

o Belaunaldien arteko topaguneak erraztea Berriobeitiko herritarren artean. 
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10.4.IV Ardatza:Nortasun indibidualaren 

eta kolektiboaren garapena 

 

 

 

 

 

 

HELBURU OROKORRAK 

o Aukera askea ahalbidetzea espiritu kritikoa garatuz, aukera-berdintasuna eta 

aniztasunari eta errealitate desberdinei arreta eskainiz. 

o Baliabideak aktibatu eta eskaintzea berdintasunezko balioak, balio askatzaileak, 

inklusiboak eta konprometituak transmitituz, norberaren, gainerako pertsonen eta 

ingurunearen errespetua lantzeko. 

o Norberaren eta taldearen garapenaren garrantziaz jabetzea, inguratzen gaituen 

ingurune naturalarekiko konpromisoa eta erantzukizuna garatuz. 

 

Gizarte-inklusioa 

o Gizarte-egoera ahulean dauden gazteen ekitatea eta inklusioa sustatzea. 

o Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei buruzko ezagutza-maila handitzea. 

Berdintasuna 

o Gazteekin lan egitea, rol eta estereotipo sexistarik gabeko balioetan oinarrituta. 

o Gogoeta kritikoa sustatzea, baita benetako genero-berdintasuna lortzeko jarrerak eta 

gaitasunak ematea ere. 

Lurralde garapena 

o Gazteen mugikortasuna hobetzea 
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10.5. Zeharkako ardatzak 

 

HELBURU OROKORA 

o Emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasun eraginkorra ezartzea, 

ekitate-irizpideak erabiliz gizartea 

eraikitzeko aukera bakar gisa. 

  

 

 

HELBURU OROKORA 

o Diskriminaziorik eza, aukera-berdintasuna 

eta irisgarritasun unibertsalari buruz 

sentsibilizatzea, prestatzea eta sustatzea.  

 

 

 

HELBURU OROKORRA 

o Hizkuntza-politika proaktiboa, positiboa, 

integratzailea eta zeharkakoa sustatzea 

politika publiko guztietan eta gizarte-

arloan. 
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10.6. Alor tematikoak: helburu eta ekintzak 

 

HEZKUNTZA 

1. Helburua: balioetan oinarritutako hezkuntza ez-formala sustatzea, gizarte mailan eta emozionalki gaitasun handiagoa duen gazteria lortzeko bitarteko gisa 
arduratsua, askea eta espiritu kritiko duena. 

 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1.1. Gazteen autoezagutzara, autoestimura eta 
garapen emozionalera bideratutako tailerrak 
egitea. (Adib.: Emozioen kudeaketa) 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 
✔ ✔ ✔ 1.000€ 

o Burututako jardueren 

zerrenda. 

o Ordu kopurua. 

o Parte-hartzaileen kopurua, 

sexuen arabera bereizita. 

1.2. Berriogoiti eta Artikako gazte-guneak 
dinamizatzea (tailerrak, jarduerak…) 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Kirola eta Gazteria 

Batzordea 

✔ ✔ ✔ 11.000€ 

o Egindako jardueren, 

tailerren… zerrenda. 

o Ordu kopurua 

o Bertaratutakoen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita. 

1.3. Gazteen aisialdirako ordutegia eta eskaintza 
zabaltzea. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Ogasun Batzordea 

 ✔ ✔ 25.000€ 

- Irekiera orduen kopurua 

- Irekiera egunen kopurua 

- Gudeatutako espazioen 

kopurua 
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LANA 

1. Helburua: gazteei enpleguarekin lotutako informazioa ematea. 

 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1.1. Udalaren webgunean enpleguari buruzko 
informazioa sartzea. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Komunikazio Arloa 

o Administrazioa 

✔ ✔ ✔ - 

o Gazteentzako informazio-

atala udalaren webgunean 

sartzea. 

o Edukien eguneratzea 

2. Helburua: Berriobeitiko gazteen enplegagarritasuna bultzatzea. 

2.1. 2.1. Enplegu-poltsa bat gaitzea, interesa 
duten enpresek beren lan-eskaintzak argitara 
ditzaten. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Komunikazio Arloa 

o Administrazioa 

✔ ✔ ✔ - 

o Enplegu-poltsa sortzea eta 

hainbat plataformatan 

argitaratzea. 

o Lan-eskaintzak astero 

eguneratzea. 

2.2. Udalaren eta Zendeako enpresen artean 
akordioak lortzeko elkarrizketak hastea, 
gazteen enplegagarritasuna handitzeko. 

o Alkatetza  ✔ ✔ - 

o Kontaktatutako enpresa 

kopurua 

o Egindako bileren kopurua 

o Erdietsitako akordioen 

kopurua 

2.3. Udalaren, ikastetxeen eta enpresen artean 
akordioak lortzeko elkarrizketak hastea, 
udalerriko enpresetan prestakuntza- edota 
lan-praktikak egiteko. 

o Alkatetza   ✔ - 

o Kontaktatutako enpresa 

kopurua 

o Kontaktatutako ikastetxe 

kopurura 

o Egindako bileren kopurua 

o Erdietsitako akordioen 



Berriobeitiko Udala 

 

  59 

kopurua 

 

ETXEBIZITZA 

1. Helburua: gazteei emantzipazioarekin eta etxebizitzarekin lotutako informazioa ematea. 

 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1.1. Udalaren webgunean emantzipazioari eta 
etxebizitzari buruzko informazioa sartzea. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Komunikazio Arla 

o Administrazioa 

✔ ✔ ✔ - 

o Gazteentzako informazio-

atala udalaren webgunean 

sartzea.  

o Edukien egueratzea. 

2. Helburua: Berriobeitiko gazteei etxebizitza eskuratzen laguntzea. 

2.1. Alokairu-poltsa bat prestatzea, Berriobeitin 
dauden etxeak eta etxebizitzak argitaratu 
ahal izateko. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Komunikazio Arla 

o Administrazioa 

 ✔ ✔ - 

o Alokairu-poltsa sortzea eta 

hainbat plataformatan 

argitaratzea. 

o Eskaintzak hilero 

eguneratzea. 
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2.2. Berriobeitin gazteen emantzipazioa 
ahalbidetuko duen udalaren alokairu soziala 
sortzeko izapideak hastea. 

o Alkatetza   ✔ - 

o Alokairu sozialaren deialdia 

sortzea 

o Eskainitako aurrekontu-

partida 

o Onuradunen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 

 

 

 

OSASUNA 

1. Helburua: alkoholak eta beste droga batzuen kontsumoak eragindako trafiko-istripuen prebentzioa. 

 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1.2. “Banoa eta banator” garraioa jaietan 
o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Alcatetza 

 ✔ ✔ - 

o Zerbitzua abian jartzea 

o Erabiltzaile kopurua, sexuaren 

arabera bereizita 

o Egindako zerbitzuen kopurua 

2. Helburua: osasunaren heziketan eta sustapenean informazioa eta gaikuntza ematea, alderdi guztietan. 
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2.1. Bizi-ohitura osasungarriak sustatzen dituzten 
tailerrak garatzea (adibidez, kontsumoak, 
elikadura …) 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 
✔ ✔ ✔ 1.500€ 

o Egindako tailerren kopurua 

o Bertaratutakoen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 

 

2.2. Sexualitatearen bizipen positibo eta osoa 
sustatzen duten tailerrak garatzea. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 
 ✔ ✔ 500€ 

o Egindako tailerren kopurua 

o Bertaratutakoen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 

 

 

KULTURA 

1. Helburua: gazteen kolektiboari kulturarako sarbidea erraztea. 

 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1.1. Kultura-ekitaldietarako sarbidea erraztea, 
tarifak murriztuz eta sarrerak zozketatuz. 

o Kultura Arloa 

o Ogasun Batzordea 

 ✔ ✔ - 

o Egindako ekintzen eta/edo 

emandako sarreren kopurua 

o Onuradunen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 
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2. Helburua: sormena sustatzea. 

2.1. Larragetan musika talentu gazteen lehiaketa 
babestea. 

o Larragetako 

Kontzejua 

o Kultura Arloa 

✔ ✔ ✔ - 

o Egindako koordinazio-bileren 

kopurua 

o Gauzatzeko emandako 

baliabideak, lekuak, baliabide 

teknikoak… zenbatzea 

2.2. Lehiaketa beste arlo artistiko batzuetara 
zabaltzea… 

o Musika Eskola 

o Kultura Arloa 
 ✔ ✔ - 

o Egindako koordinazio-bileren 

kopurua 

o Gauzatzeko emandako 

baliabideak, lekuak, baliabide 

teknikoak… zenbatzea 

 

 

KULTURA 

3. Helburua: Berriobeitiko kultur eskaintza zabaltzea eta gazteen eskaeretara egokitzea. 

 

Ekintza Arduraduna 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 
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3.1. Udaberriko eta udako kultura-eskaintza 
sendotzea eta handitzea (zinema irekia, 
gymkhanak …) 

o Kultura Arloa 

o Euskara eta 

Kultura, eta Kirola 

eta Gazteria 

Batzordeak 

✔ ✔ ✔ 4.000€ 

o Egindako ekintzen kopurua 

o Eskainitako aurrekontua 

o Erabiltzaile kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 

o Eskari gehiago eta gutxiago 

duten jardueren jarraipena 

3.2. Udazken-neguko kultura-eskaintza sendotzea 
eta handitzea (ihes-gela …) 

o Kultura Arloa 

o Euskara eta 

Kultura, eta Kirola 

eta Gazteria 

Batzordeak 

✔ ✔ ✔ 5.000€ 

o Egindako ekintzen kopurua 

o Eskainitako aurrekontua 

o Erabiltzaile kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 

o Eskari gehiago eta gutxiago 

duten jardueren jarraipena 

 

 

 

 

 

 

KIROLA 

1. Helburua: kirola edo jarduera fisikoa egiteko espazio irekiak eskaintzea. 

 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena  

Aurreikusitako 
Jarraipen-adierazleak 

2020 2021 2022 
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kostua 

1.1. Kontzejuekin lankidetzan aritzeko eta 
espazioak lagatzeko akordioak. 

o Kontzejuak 

o Alkatetza 
✔ ✔ ✔ - 

o Lortutako akordioen kopurua 

o Erabilgarri dauden espazio 

berrien kopurua 

1.2. Work-outeko outsider ariketa fisikorako gune 
bat sortzea (kalistenia barrak, packcour…) 
Artikako udal-pistan. 

o Hirigintze eta Kirola 

eta Gazteria 

teknikariak 

o Alkatetza 

✔   50.000€ 
o Work-out gunearen 

eraikuntza 

1.3. Berriobeitiko minipista birgaitzea eta 
mantentzea. 

o Hirigintza 

o Alkatetza 

✔   5.000€ 

o Pistaren birgaitzea 

o Egindako mantenu lanen 

kopurua 

1.4. Berriogoitiko skateparka handitzea. 

o Hirigintza, Kirola 

eta Gazteria 

teknikariak 

o Berriogoitiko 

kontzejua 

 ✔  8.000€ o Skateparkaren handitzea 

KIROLA 
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Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1.5. Kontzeju txikienetan kirol-guneak gaitzea. 
o Kontzejuak 

o Alkatetza 

  ✔ - 

o Lortutako akordioen kopurua 

o Erabilgarri dauden espazio 

berrien kopurua 

2. Helburua: kirol diziplina edo jarduera fisiko berriak sustatzea. 

2.1. Gaur egun Berriobeitiko kirol eskaintzan ez 
dauden jarduera fisikoen antolaketa 
(adibidez, raftinga, espeleologia …) 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 
✔ ✔ ✔ 3.000€ 

o Egindako jarduera berrien 

kopurua 

o Erabiltzaile kopurua, sexuaren 

arabera bereizita 

o Eskari gehiago eta gutxiago 

duten jardueren jarraipena 

3. Helburua: kirola gizarte-kohesiorako tresna gisa erabiltzea kontzejuetako gazteen artean. 

3.1. Zendeatik gertuko lokalizazioetara kirol-
irteerak antolatzea. (Añezkar, Zuasti …) 

o Kirola eta Gazteria 

Arloak 
✔ ✔ ✔ 1.000€ 

o Urteko irteera-kopurua 

o Bertaratutakoen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 
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KIROLA 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adieazleak 
2020 2021 2022 

4. Helburua: emakume eta gizonentzako kirol-jarduera inklusiboa bultzatzea, errespetua eta joko garbia bezalako balioekin. 

4.1. Sentsibilizazio- eta balio-kanpaina 

o NKGI 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

 ✔ ✔ - 

o NKGIren kanpainarekin 

koordinazioa 

o Kanpaina egitea 

o Egindako hedapen-ekintzen 

kopurua eta ekintzak 

4.2. Berdintasunezko kirolaren kanpaina 
o Kirola eta Gazteria 

Arloa 
  ✔ - 

o Kanpaina egitea 

o Egindako hedapen-ekintzen 

kopurua eta ekintzak 

 

 

 

 

 

 

PARTE-HARTZEA 
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Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusit
ako kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1. Helburua: gazteek udalaren erabakietan parte har dezaten erraztea. 

1.1. "Gazteriaren Mahaia" sortzea 

o Kontzejuak 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

✔ ✔ ✔ - 

o Sortutako koordinazio-mahaia 

o Parte-hartzaileen kopurua 

kontzeju bakoitzeko, sexuaren 

arabera bereizita 

1.2. Iradokizunak edota proposamenak egiteko 
kanal bat prestatzea (Instagram, Artigune 
postontzia …) 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 
✔ ✔ ✔ - 

o Gaitutako kanalak eta kopurua 

o Jasotako iradokizunen kopurua 

o Inplementatutako iradokizunen 

kopurua 

o Erabiltzaile kopurua, sexuaren 

arabera bereizita 

2. Helburua: gazteen elkarte-mugimendua sustatzea eta sendotzea. 

2.1. Kontzejuei pizgarriak ematea gazteek jaien 

antolaketan parte har dezaten errazteko. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Kontzejuak 

 

✔ ✔  - 

o Bilera kopurua 

o Lortutako akordioen kopurua 

o Gazteen presentzia duten 

kontzejuen kopurua 

o Batzordeetan parte hartzen duten 

gazteen kopurua, sexuaren 

arabera bereizita 

2.2. Asoziazionismo-prozesuak erraztea 

(asanblada, elkartea, kolektiboa…) gazte-

lokalen eta -espazioen bidez. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 
 ✔ ✔ - 

o Jasotako kontsulta kopurua 

o Hasitako prozesu kopurua 
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PARTE-HARTZEA 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusit
ako kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

3. Helburua: aisialdiko eta denbora libreko bilera- eta eskaintza-guneak sortzea eta finkatzea. 

3.1. Berriogoitiko eta Artikako gazte-gunea 
gaitzea. Ekipamendua (2020) 

o Kirol eta Gazteria 

Arloa 

o Ogasun Batzordea 

✔ ✔  2.700€ 

o Gaitutako lokal kopurua 

o Bideratutako aurrekontua 

o Guneetan egindako jarduera 

motak eta kopuruak 

3.2. Artikan gazteentzako lokal propio baten 
proiektua sortzea 

o Kirol eta Gazteria 

Arloa 

o Ogasun Batzordea  

o Alkatetza 

  ✔ - 
o Koordinazio-bileren kopurua 

o Lortutako akordioen kopurua 

3.3. Larragetako kontzejuaren etxean gazte-gune 
baten sorrera koordinatzea 

o Larragetako 

kontzejua 

o Gazteria Arloa 

✔ ✔  - 

o Koordinazio-bileren kopurua 

o Lortutako akordioen kopurua 

o Gazte-espazioa sortzea 

3.4. Berriogoitiko etxabean gazte-gune 
(Gazteleku) baten sorrera koordinatzea 

o Berriogoitiko 

Kontzejua 

o Gazteria Arloa 

✔ ✔  - 

o Koordinazio-bileren kopurua 

o Lortutako akordioen kopurua 

o Gazteleku sortzea 
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BIZIKIDETZA 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1. Helburua: Udalak kudeatutako gazte-guneetan errespetua eta bizikidetza-giroa sustatzea. 

1.1 Gazte-guneak arautzeko ordenantza egitea 

o Alkatetza 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

 ✔  - 

o Ordenantza egitea 

o Egindako hedapen-ekintzen 

kopurua 

2. Helburua: gazteen irudi positiboa sustatzea eta Berriobeitiko gazteen praktikei eta jakintzei balioa ematea. 

2.1. "Gazte Eguna" antolatzea, kontzejuen arteko 
jarduerekin (oztopo-lasterketa, Herri Kirolak) 

Kirola eta Gazteria Arloa ✔ ✔ ✔ 5.000€ 

o "Gazte Eguna" burutzea 

o Eskainitako aurrekontua 

o Egindako jardueren kopurua 

o Bertaratutakoen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 

3. Belaunaldien arteko topaguneak eskaintzea gazteen gune edota lokaletan. 

3.1. Berriobeitiko gazteei helduen jakintza 
transmititzeko saioak bultzatzea. 

o Gazteria Arloa  ✔ ✔ - 

o Egindako saioen kopurua 

o Sexuaren arabera bereizita 

parte hartzen duten helduen 

kopurua 

o Onuradunen kopurua, 

sexuaren arabera bereizita 
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GIZARTE-INKLUSIOA ETA ANIZTASUNA 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1. Helburua: gizarte-egoera ahulean dauden gazteen ekitatea eta inklusioa sustatzea. 

1.1 Udalaren eta Ilundain Fundazioa eta Mugarik 

Gabeko Nafarroa bezalako elkarteen arteko 

elkarrizketa-bideak antolatzea. 

o Kirola eta Gazteria 

Arloa 

o Oinarrizko 

Zerbitzuen 

Mankomunitatea. 

✔   - 

o Egindako hedapen-ekintzen 

kopurua 

o Bilera kopurua. 

2. Helburua: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei buruzko ezagutza areagotzea. 

2.1. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei ikusgarritasuna 

ematea. 

o Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuen 

Mankomunitatea 

o Gazteria Arloa 

 ✔ ✔ - 

o Zabalkunde-kanpaina bat 

egitea 

o Egindako hedapen-ekintzen 

kopurua 
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BERDINTASUNA 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1. Helburua: gazteen irudi kolektiboa zaintzea, rol eta estereotipo sexisten hezkuntzaren alde lan eginez. 

1.1 Gazteei zuzendutako berdintasunaren inguruko 

sentsibilizazio-kanpainak egitea. 

o Gazteria Arloa 

o Berdintasuneko 

Gizarte Politikako 

Batzordea 

 ✔ ✔ 1.000€ o Egindako kanpainen kopurua 

1.2 Jaietan eraso sexisten aurkako protokoloa 

egitea. 

o Berdintasuneko 

Gizarte Politikako 

Batzordea 

 ✔  - o Protokoloa egitea 

1.3 Gazteriaren arloko komunikazio guztiak (testua 

eta irudiak) hizkuntza ez-sexista eta inklusiboan 

egitea. 

o Administrazioa  

o Teknikariak 
✔ ✔ ✔ - 

o Komunikazioak hizkuntza ez-

sexista eta inklusiboa erabiliz 

egitea 

1.4 Aisialdiko eta denbora libreko gazte-espazioetan 

berdintasunari buruzko tailer espezifikoak egitea 

(adibidez, maskulinitateak, ahalduntzea, 

sexualitateak …) 

o Kirol eta Gazteria 

Arloa 

o Berdintasuneko 

Gizarte Politikako 

Batzordea 

 ✔ ✔ 1.000€ 

o Egindako tailerren kopurua 

o Erabiltzaile kopurua, sexuaren 

arabera bereizita 

o Eskainitako aurrekontua 
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BERDINTASUNA 

Ekitza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

2. Helburua: gazteen artean genero-berdintasuna lortzeko jarrerak eta gaitasunak garatzea. 

2.1. Emakumeentzako defentsa pertsonaleko 

ikastaroak egitea. 

o Kirol eta Gazteria 

Arloa 

o Berdintasuneko 

Gizarte Politikako 

Batzordea 

✔  ✔ 700€ 

o Egindako tailerren kopurua 

o Erabiltzaile kopurua 

o Eskainitako aurrekontua 
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LURRALDEAREN GARAPENA 

Ekintza Arduradunak 
Aurreikuspena 

Aurreikusitako 
kostua 

Jarraipen-adierazleak 
2020 2021 2022 

1. Helburua: gazteen mugikortasuna hobetzea. 

 

1.1.  Iruñerriko Mankomunitatearekin elkarrizketa hastea, 

Villavesesn ordutegia handitzeko eta gaueko hiribildu bat 

antolatzeko 

 

o Alkatetza 

o Hirigintza Arloa 
✔    

o Koordinazio-bileren 

kopurua 

o Lortutako akordioen 

kopurua 

1.2. Espaloi zabaletan bidegorriak sortzea. (Adib.: Artika 

berria…) 

o Alkatetza 

o Hirigintza Arloa 
 ✔  5.000€ 

o Gaitutako bidegorri-zatien 

jarraipena 

1.3. Kontzejuen arteko negoziazio-prozesua hastea, 

Berriosuso-Artica artean lehentasuna duten bidegorriak 

gaitzeko. 

o Alkatetza 

o Hirigintza Arloa 

o Kontzejuak 

 ✔ ✔  

o Koordinazio-bileren 

kopurua 

o Lortutako akordioen 

kopurua 
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11. Planaren ebaluazioa eta jarraipena 

 

Berriobeitiko I. Gazteria Planaren (2020-2022) jarraipena eta ebaluazioa prozedura bat da, eta 

planifikatutako ekintzen gauzatzeari, horien egokitasunari eta lortutako emaitzei buruzko 

informazioa eskainiko du, aipatutako ekintzen garapena zailtzen duten behar berriak edota 

oztopoak detektatzeko aukera emanez. 

Urteko ebaluazio-txostena honako hauek osatuko dute: 

o I. Gazteria Planaren gauzatzearen egoera eta adierazleak. 

o Gazteek jasotako informazioa. 

o Teknikariek jasotako informazioa. 

Jarraipen- eta ebaluazio-prozesua hiru azterketa-mailen artean kokatzen da: 

1. Gazteen parte-hartzea 

Berriobeitiko gazteen informazioa eta iritzia biltzea erraztuko duten kanalak jarriko dira: 

o Ekintzak diseinatu eta gauzatzea 

o Planari egindako ekarpenak 

o Planaren eragina hartzaileengan 

Hona hemen proposatutako parte hartzeko bideetako batzuk: 

o Web orria – "Gazteria" atala 

o Posta elektronikoa 

o Sare sozialak 

o Tailer parte-hartzaileak 

Urtero, kontsulta- edo jarraipen-kanpaina bat egingo da, gazteen informazioa eta iritziak 

biltzeko, Gazteria Planaren garapenari eta gauzatzeari dagokionez. 

Bestalde, jarduera bakoitza ebaluatzeko galdetegiak emango zaizkie ekintzetan parte hartzen 

duten pertsonei.  
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Gogobetetze-inkestaren gutxieneko datuak honako hauek izango dira: 

o Sexua 

o Adina 

o Jardueraren balorazioa 

o Hobetu beharreko alderdiak 

o Intereseko beste jarduera batzuk 

 

2. Teknikarien parte-hartzea 

Urtero, lan-saio bat deituko da udaleko teknikariekin, Gazteria Planaren garapena baloratzeko 

eta zailtasunak eta indarguneak eta Berriobeitiko gazteen artean antzemandako beharrizan 

berriak ezagutzeko. 

 

3. Politikarien parte-hartzea 

Era berean, Udaleko politikariak urtero bilduko dira Berriobeitiko I. Gazteria Planaren urteko 

ebaluazio-txostenaren ondorioak aztertzeko, eta beharrezko galderak eta azalpenak egingo 

dituzte. Gainera, garatu beharreko estrategia, ekintza edota proposamen berriak ere 

formulatu ahal izango dituzte. 


