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Sarrera
Esku artean duzun dokumentua 2018an hasi eta 2019ko irailean amaitutako
diagnostiko-prozesuaren laburpena da. Txosten honen eta jarraitutako prozesu
guztiaren helburu nagusia Berriobeitiko Zendean 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 Berriobeitiko
Zendeako gazteriarekiko udal konpromisoa sustatzera eta dinamizatzera
bideratutako etorkizuneko esku-hartzeen oinarri izango dira.

Lan honetako diagnostikoa eta planaren garapena, Nafarrroako Gobernuaren
dirulaguntzarekin egin da.



Zeharako ardatzak

Genero Berditasuna Gizarte-integrazioa Euskara

Emakumeen eta 

gizonen arteko 

berdintasun 

eraginkorra ezartzea, 

ekitate-irizpideak 

erabiliz, gizartea 

eraikitzeko aukera 

bakar gisa.

Bazterkeriarik eza, 

aukera-berdintasuna 

eta irisgarritasun 

unibertsalari buruz 

sentsibilizatzea, 

prestatzea eta 

sustatzea.

Hizkuntza-politika 

proaktiboa, positiboa, 

integratzailea eta 

zeharkakoa sustatzea 

politika publiko 

guztietan eta gizartean.



HEZKUNTZA

Planaren HELBURUAK

Balioetan oinarritutako hezkuntza ez-
formala sustatzea, gizartean eta 
emozionalki gaitasun handiagoa, 
arduratsua, askea eta espiritu kritikoa 
duen gazteria lortzeko bitarteko gisa.

1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Gazteentzako gunea 
edota lokala.

2. Ikastetxe bat eraikitzea.

3. Herrietako gazteen 
artean jolas 
kooperatiboak egitea.

4. Ikasteko gune bat gaitzea.

5. Gazteen Etxea eraikitzea, 
bertan jarduerak egiteko.

Planaren EKINTZAK

1. Gazteen autoezagutzara, autoestimura eta 

garapen emozionalera bideratutako tailerrak 

egitea. 

2. Berriogoitiko eta Artikako gazte-guneak 

dinamizatzea (tailerrak, jarduerak …).

3. Gazteen aisialdirako ordutegia eta eskaintza 

zabaltzea.



LANA

Planaren HELBURUAK

Gazteei enpleguarekin lotutako 
informazioa ematea.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Informaziorako sarbidea 
hobetzea.

2. Inguruko enpresei 
erroldatutako pertsonak 
kontratatzeko pizgarriak 
ematea.

3. Enplegu-politikak 
ezartzea.

4. Udaleko enplegu-
zerbitzuak hobetzea.

5. Gazteentzako berme-
programa ezagutaraztea.

Planaren EKINTZAK
1. Udalaren webgunean enpleguari buruzko informazioa sartzea.

2. Enplegu-poltsa bat gaitzea, interesa duten enpresek beren lan-

eskaintzak argitara ditzaten

3. Udalaren eta Zendean dauden enpresen artean akordioak lortzeko 

elkarrizketak hastea, gazteen enplegagarritasuna handitzeko.

4. Udalaren, ikastetxeen eta enpresen artean akordioak lortzeko 

elkarrizketak hastea, udalerriko enpresetan prestakuntza- edota 

lan-praktikak egiteko.

Berriobeitiko gazteen 
enplegagarritasuna bultzatzea.2.



ETXEBIZI
TZA

Planaren HELBURUAK

Gazteei emantzipazioari eta 
etxebizitzari buruzko informazioa 
ematea.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Berriobeitiko 
etxebizitza 
eskaintzari buruzko 
informazioa eman.

2. Gazteentzako 
etxebizitza sozialak.

3. Gazteentzako prezio 
eskuragarriko pisuak 
eskaintzea.

Planaren EKINTZAK
1. Udalaren webgunean emantzipazioari eta etxebizitzari 

buruzko informazioa sartzea.

2. Alokairu-poltsa bat prestatzea, Berriobeitin dauden etxeak 

eta pisuak argitaratu ahal izateko.

3. Berriobeitin gazteen emantzipazioa ahalbidetuko duen 

udalaren alokairu soziala sortzeko izapideak hastea.

Berriobeitiko gazteei etxebizitza 
eskuratzen laguntzea.2.



KULTURA

Planaren HELBURUAK

Gazteei kulturarako sarbidea 
erraztea.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Jaietan gazteetzako 
jarduera gehiago 
egitea.

2. Artigunea birgaitzea 
jarduera 
gehiagorekin.

3. Jai Batzordean parte 
hartzea.

Sormena sustatzea2.
Berriobeitiko kultur eskaintza 
zabaltzea eta gazteen eskaeretara 
egokitzea.

3.



KULTURA

Planaren EKINTZAK

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Jaietan gazteentzako 
jarduera gehiago 
egitea.

2. Artigunea birgaitzea 
jarduera 
gehiagorekin.

3. Jai Batzordean parte 
hartzea.

1. Kultura-ekitaldietarako sarbidea erraztea, tarifak 

murriztuz eta sarrerak zozketatuz.

2. Larragetan musika talentu gazteen lehiaketa 

babestea.

3. Lehiaketa beste arlo artistiko batzuetara zabaltzea.

4. Udaberriko eta udako kultura-eskaintza sendotzea 

eta handitzea (zinema irekia, gymkhanak…).

5. Udazkeneko eta neguko kultura-eskaintza 

sendotzea eta handitzea (ihes-gela…).



Planaren HELBURUAK

Kirola edo jarduera fisikoa egiteko 
espazio irekiak eskaintzea.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Kirol eskaintza eta 
kirol instalazioak 
zabaltzea.

2. Minipista birgaitzea 
eta zaintzea.

3. Igerilekua handitzea, 
dagoen eskariari 
erantzuteko.

4. Kontzejuen arteko 
kirol-jarduerak 
egitea.

5. Kontzeju txikietan 
ere kirol-jarduerak 
egitea.

Kirol-diziplina edo jarduera fisiko 
berriak sustatzea.2.
Kirola gizarte-kohesiorako tresna 
gisa erabiltzea kontzejuetako 
gazteen artean.

3. KIROLA

Emakume eta gizonentzako kirol-
jarduera inklusiboa bultzatzea, baita 
errespetua eta joko garbia bezalako 
balioak ere.

4.



KIROLA

Planaren EKINTZAK
Diagnostikoaren 

ESKAERAK

1. Lankidetza-hitzarmenak eta guneen lagapena 

kontzejuekin.

2. Work-outeko outsider ariketa fisikorako gune 

bat sortzea (kalistenia barrak, packcour …) 

Artikako udal-pistan.

3. Berriobeitiko minipista birgaitzea eta 

mantentzea.

4. Berriogoitiko skateparka zabaltzea.

5. Kirol-guneak gaitzea kontzeju txikienetan.

6. Gaur egun Berriobeitiko kirol eskaintzan ez 

dauden jarduera fisikoak antolatzea.

7. Zendeatik gertu dauden lokalizazioetara kirol 

irteerak antolatzea.

8. Sentsibilizazio eta balio kanpaina.

9. Berdintasunezko kirol-kanpaina. 

1. Kirol eskaintza eta 
kirol instalazioak 
zabaltzea.

2. Minipista birgaitzea 
eta zaintzea.

3. Igerilekua handitzea, 
dagoen eskariari 
erantzuteko.

4. Kontzejuen arteko 
kirol-jarduerak 
egitea.

5. Kontzeju txikietan 
ere kirol-jarduerak 
egitea.



Planaren HELBURUAK
Gazteek udalaren erabakietan parte har 
dezaten erraztea.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Gazteen ideiak 
babestea eta haien 
iritzia jasotzea.

2. Gazteentzako lokalak 
eta topaguneak 
sortzea.

3. Gazteek parte 
hartzeko bideak 
sortzea.

Gazteen elkarte-mugimendua sustatzea eta 
sendotzea.2.

Aisialdiko eta denbora libreko bilera- eta 
eskaintza-espazioak sortzea eta finkatzea.3.

PARTE-
HARTZEA

Planaren EKINTZAK
1. "Gazteen Mahaia" sortzea.

2. Iradokizunak edota proposamenak egiteko kanal bat prestatzea 

(Instagram, Artigune postontzia …).

3. Kontzejuei pizgarriak ematea gazteek jaien antolaketan parte har 

dezaten.

4. Asoziazionismo-prozesuak erraztea (asanblada, elkartea, 

kolektiboa…) gazte-lokalen eta -espazioen bidez. 

5. Berriogoitiko eta Artikako gazte-gunea gaitzea. Ekipamendua .

6. Artikan gazteentzako lokal propio baten proiektua sortzea.

7. Larragetako kontzejuaren etxean gazteentzako gune baten sorrera 

koordinatzea.

8. Berriogoitiko kontzejuaren baxeran gazteentzako gune baten 

sorrera koordinatzea.



BIZIKIDETZA

Planaren HELBURUAK

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

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Elkarbizitzarako 
ordenantza bat 
egitea.

2. Berriobeiti mailan 
Gazte Eguna 
antolatzea. Planaren EKINTZAK

1. Gazte-guneak arautzeko ordenantza bat egitea.

2. Gazteen Eguna antolatzea, kontzejuen arteko jarduerekin 

(oztopo-lasterketa, Herri Kirolak).

3. Pertsona helduen jakintza transmititzeko saioak bultzatzea 

Berriobeitiko gazteei.

Gazteen irudi positiboa sustatzea, baita 
Berriobeitiko gazteen praktikak eta 
jakintzak nabarmentzea ere.2.
Belaunaldien arteko topaguneak 
eskaintzea gazteen espazio edota 
lokaletan.3.



Planaren HELBURUAK

Gizarte-egoera ahulean dauden 
gazteen ekitatea eta inklusioa 
sustatzea.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuei 
ikusgarritasun 
handiagoa 
ematea.

2. Beste kultura 
batzuen eguna 
ospatzea, horiek 
ezagutarazteko.

Planaren EKINTZAK

1. Udalaren eta Ilundain Fundazioa eta Mugarik 

Gabeko Nafarroa bezalako elkarteen arteko 

elkarrizketa bideak artikulatzea.

2. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei ikusgarritasuna 

ematea.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei 
buruzko ezagutza-maila handitzea.2.

GIZARTE-
INKLUSIOA 

ETA 
ANIZTASUNA



Planaren HELBURUAK
Gazteen irudi kolektiboa zaintzea, rol eta 
estereotipo sexisten kontra heztearen alde 
lan eginez.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

Gazteen jarrera eta gaitasunen garapena 
sustatzea genero-berdintasunera iristeko.2.

BERDINTA
SUNA

1. Ikastaroak, hitzaldiak 
eta jarduerak egitea 
genero-
ikuspegiarekin.

2. Kanpainak egitea eta 
kontzientziazio-
kanpainak 
areagotzea.

3. 14-30 urte 
bitartekoentzat eta 
12-14 urtekoentzat 
ikastaroak eta 
jarduerak egitea.

Planaren EKINTZAK
1. Berdintasunaren inguruko sentsibilizazio-kanpainak egitea 

gazteentzat.

2. Jaietan eraso sexisten protokoloa egitea.

3. Gazteriaren arloko komunikazio guztiak (testua eta irudiak) 

hizkuntza ez-sexista eta inklusiboan egitea .

4. Aisialdiko eta denbora libreko gazte-espazioetan berdintasunari 

buruzko tailer espezifikoak egitea (adibidez, maskulinitateak, 

ahalduntzea, sexualitateak…)

5. Emakumeentzako defentsa pertsonaleko ikastaroak egitea.



LURRALDEAREN 
GARAPENA

Planaren HELBURUAK

Gazteen mugikortasuna hobetzea.1.

Diagnostikoaren 
ESKAERAK

1. Villavesen maiztasun 
handiagoa.

2. Bizikletaz mugitzeko 
azpiegitura falta 
(bidegorria).

3. Garraio publikoa eta 
taxi zerbitzua 
hobetzea.

Planaren EKINTZAK

1. Iruñerriko Mankomunitatearekin elkarrizketa 

hastea, Villavesen ordutegia handitzeko eta 

gaueko Villavesa bat antolatzeko.

2. Espaloi zabaletan bidegorriak sortzea. (Adib.: 

Artika Berria).

3. Kontzejuen arteko negoziazio-prozesua hastea, 

Berriogoiti-Artika artean lehentasuna duten 

bidegorriak gaitzeko.



Gurekin harremanetan jarri eta jarrai 
gaitzazu hemen:

WEB
http://www.berrioplano.es/eu/servicios/juvent

ud/servicio-de-juventud/

POSTA
deporteyjuventud@berrioplano.es

FACEBOOK
https://www.facebook.com/berrioplanodeport

eyjuventud/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/berrioplanodepor

teyjuventud/


