Berangoko Agintaldi Plana eta
Konpromisoak 2019-2023
1

Aurkezpena
Aurreko legegintzaldietatik kudeaketa hobetu eta herritarrekiko erakunde gero eta irekiago, gertuagoko eta gardenagoa
sortzeko apustuaren alde ari da lanean Berangoko Udala. Helburu berdinarekin, udalbatzak lehendabiziko Agintaldi Plana
2019-2013 aurkeztu nahi du.
Agintaldi Plan honetan Berangoko gobernu taldeak legegintzaldi honetan gauzatu nahi dituen lehentasunezko ekintzak
zehaztu nahi ditu. Horretarako, berangoztarrekin konpromiso zehatz eta neurgarria ezarri nahi dugu datozen urteetarako.
Hemen bildutako jarduerak udal erantzukizun zuzeneko ekintzak dira. Hala ere, ezin dugu ahaztu Berangon herritarrei
eskaintzen zaizkien zerbitzu ugari Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatearen bitartez eskaintzen direla. Horrek esan nahi
du hemen zuzenean jaso gabe ere, Berangoko Udalak aipatutako mankomunitatean parte hartze aktiboa edukitzeko
konpromiso globala ere gure gain hartzen dugula, Berangoko pertsona guztiengana iritsiko diren kalitatezko zerbitzuak
lortzeko.
Hona hemen lehentasunezko 43 konpromiso; denak bizi kalitate hobea eta maila ekonomikoan, sozialean eta ingurumen
arloan garapen iraunkorragoa lortzera daude bideratuta. Eta Agintaldi Plan hau ez da lehendabiziko dokumentu honetan
geratuko. Izan ere, kontuak emateko dinamika jarraitua ezarriko dugu, 43 konpromiso hauek betetzen aurrera egitea modu
garden eta objektiboan neurtu eta lortutako emaitzak ezagutu ahal izateko sistema jartzeko Berangoko herritarren esku.
Gobernu talde honetan konbentzituta gaude ekimen hau oso tresna erabilgarria izango dela etorkizun hurbileko Berangoren
helburu eta ortzi-muga finkatzeko eta etorkizun hobea eraikitzen jarraitzeko.
Maria Isabel Landa
Berangoko alkatea
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2019-2023
agintaldiko
erronka
estrategikoak
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2019-2023 agintaldiko erronka estrategikoak
Agintaldi Plan honetan definitutako lehentasunezko jarduketak Berangoko erronka eta beharrizan nagusiei erantzuna ematera
daude bideratuta. Taula honetan jaso ditugu:
ESPARRUAK

ERRONKA ESTRATEGIKOAK 2019-2023

BERANGO SOZIAL ETA
KULTURALA

−
−
−
−
−

Udalerriko kohesio soziala eta aukera berdintasuna sustatzea.
Kultura jardueretara sarbidea izatea sustatzea eta bultzatzea.
Emakumeen eskubideen defentsa eta genero berdintasunaren aldeko apustua egitea.
Udalerrian euskara erabiltzea sustatzea.
Udalerriko ondarearen balioa nabarmentzea eta babestea.

BIZI KALITATEA ETA
PARTE HARTZEA

−
−
−
−
−
−

Kalitatezko udal instalazio eta ekipamenduetara sarbidea izatea erraztea.
Herritarren parte hartzea indartzea eta hedatzea
Berangoztarren artean ohitura osasungarriak eta kirola egitea sustatzea
Udalerriko auzoen arteko konexioa hobetzea
Herritarren segurtasuna hobetzea
Udalerri osoan irisgarritasuna hobetzea

−
−
−
−
−

Ekintzailetza babestea
Berangoko ingurumen iraunkortasuna landu eta sustatzea
Nazio Batuen Garapen Jasangarriaren Helburuekin lerrokatutako garapen jasangarria sustatzea
Bizikleta sustatzea garraiobide alternatibo modura
Eraikuntza iraunkorra, kohesionatua eta ingurua errespetatzen duena sustatzea

IRAUNKORTASUNA ETA
ETORKIZUNERA
BEGIRATZEA
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2
Garatu
beharreko
jarduerak
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Ekintzak
Berangoko Udalaren 2019-2023 Agintaldi Planak 43 ekintza garatzea aurreikusi du, 3 ardatzetan
antolatuta:

43 JARDUKETA
LEHENETSI, 3
ARDATZ
ESTRATEGIKOTA
N BANATUTA

1

BERANGO SOZIAL ETA KULTURALA (16
ekintza)

2
3

BIZI KALITATEA ETA PARTE HARTZEA (15 ekintza)

IRAUNKORTASUNA ETA ETORKIZUNERA BEGIRATZEA (12
Ekintza)
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Ardatz
estrategikoak

Ardatz horiek, aldi berean, planeko 43 ekintzak multzokatzen dituzten 8 ildotan banatzen dira:

1

BERANGO SOZIAL ETA
KULTURALA (16 ekintza)

1.1. KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA (9 ekintza)
1.2. KOHESIO SOZIAL ETA KULTURALA (7 ekintza)

2.1. HERRITARREN AHALDUNTZEA (5 ekintza)

2

BIZI KALITATEA ETA PARTE
HARTZEA (15 ekintza)

2.2. UDAL EKIPAMENDU GEHIAGO (3 ekintza)
2.3. BERANGO IRISGARRIA, BATUA ETA SEGURUAGOA (4
ekintza)
2.4. AUZOAK ETA ETXEBIZITZARA SARBIDEA (3 ekintza)

3

IRAUNKORTASUNA ETA ETORKIZUNERA
BEGIRATZEA (12 Ekintza)

3.1. KONPROMISOA INGURUMENAREKIN (8 ekintza)
3.2. EKINTZAILETZA ETA 2030 AGENDA (4 ekintza)
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ODS
Gainera, legegintzaldian zehar bete nahi diren 43 ekintzek Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko 17
Helburuen translazioa dute eta honakoak dira:
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1.
KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA (9 ekintza)
KOHESIO SOZIAL ETA KULTURALA (7 ekintza)

Berango sozial
eta kulturala
(16 ekintza)

8
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1. ARDATZA- BERANGO SOZIAL ETA KULTURALA
1.1. KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

1.1.1.

Ikasgela berriak

Ikasteko gune berriak irekitzea Santa Anako ekipamendu berri batean, Internetera sartzeko
konexioarekin eta zerbitzuaren beharrizanetara egokitutako prestazioekin.

1.1.2.

Udal udalekuetan
hirueletasuna indartzea

Udal hiri udalekuetan eredu hirueleduna gehitzea eta hobetzea, Aste Santuan, Gabonetan eta
udan eskaintzen diren eskola oporretan.

Berango Merana
ikastetxeko eraikin
nagusia handitzeko
proiektua diseinatzea eta
idaztea

Berango Merana ikastetxea etorkizunean handitzeko proiektuaren diseinua lehiaketa publiko
bidez egingo da, ikasleei zerbitzua emateko gaur egun existitzen diren ekipamendu hobetu eta
gaurkotuekin

1.1.4.

Euskaraldia 2020
proiektuaren lidergoa

Berangon euskararen erabilera eta presentzia indartzearen aldeko apustua Horretarako
hainbat jarduera diseinatuko dira, Euskaraldia euskara erabiltzea sustatzeko programaren
barruan

1.1.5.

Berango eta kultura
elkarrekin haziz

Kultura eta kirol elkarteak elkartzeko foro bat sortzean datza, Berangon eta udalerri modura
duen izaeran kulturak eta kirolak duten garrantzia ikusarazteko, eta entitateen arteko lankidetza
eta koordinazioa bultzatzeko, kalitatezko kultura eta kirol eskaintza zabala prestatzen
jarraitzeko.

1.1.3.

GIH
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1. ARDATZA- BERANGO SOZIAL ETA KULTURALA
1.1. KULTURA, HEZKUNTZA ETA ONDAREA
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

1.1.6.

Berangoko memoria historikoari buruzko
argitalpena

Argitalpena Gogora Memoriaren Institutuaren eta Berangoko Udalaren
kolaborazioaren emaitza izango da, eta gure udalerriaren memoria
historikoaren balioa nabarmentzeko eta Berangorekiko konpromisoaren
ondorioz sufritu zutenei aitortza egiteko helburua izango du.

1.1.7.

Desagertutako eraikin zaharren maketak
berreraikitzea

Memoria historikoa berreskuratzeko arloan, ebidentzia grafiko edo
testigantzen bitartez ezagutu ditugun eraikinak berreskuratzearen alde
egingo da, eskalan eraikitzeko, udalerriaren gertuko historiaren berri emate
aldera, hezkuntza eta dibulgazio helburuekin.

Burdin Hesiaren Museoaren X. urteurrenaren

Udalak ahalegin nabarmena egin du Berango burdin hesiaren erreferente
modura kokatzeko, museo historikoarekin. 2020an 10 urte beteko ditu ireki
zenetik eta hainbat jarduera aurreikusi dira museoa sustatzeko eta
urteurrena ospatzeko; udalerriko herritarrak ez ezik kanpoko bisitariak ere
erakarriko ditugu, eta Berangon turismoaren eragile modura funtzionatuko
du.

Udalerriko baserrien katalogoa prestatzea

Udalerriko aberastasun historikoa berreskuratzeko apustuan, Berangoko
baserrien katalogoa egingo da, existitzen den ondarearen balioa
nabarmentzeko eta mantentze edo eguneratze lanak behar dituzten
baserriak indartzeko.

1.1.8.

1.1.9.

GIH
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1. ARDATZA- BERANGO SOZIAL ETA KULTURALA
1.2. KOHESIO SOZIALA ETA BERDINTASUNA
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

1.2.1.

Udalak diru sarreren aurrekontu arruntaren
%0,7 nazioarteko lankidetzako
proiektuetara bideratuko du.

Berangoko Udalak oso lotura estua du herrian errotuta dauden nazioarteko
lankidetza ekintzekin, esaterako Indian emakumeak ahalduntzeko hainbat
jarduera, Vicente Ferrer fundazioarekin, eta Tindufeko errefuxiatuen
kanpalekuekin kolaboratzeko ekintzak, besteak beste. Horren haritik,
aurrekontuaren partida proportzional bat urtero gordetzeko apustuari eutsi egin
zaio eta indartu egingo da, horrelako proiektuetara bideratzeko.

1.2.2.

Eskubide berdintasuna Berangoko
emakumeen historia

Berangoko historian emakume garrantzitsuen historia agerrarazteko
konpromisoa daukagu, gaur egun Berango dena sortzen lagundu baitzuten eta
iraganean mugarri izan baitziren. Beharrezko ikerketa lana da historian zehar
ezkutatu den kolektiboaren balioa azalerazi eta ahalduntzeko.

1.2.3.

Genero indarkeriaren aurkako kanpaina
zehatzak Udalak ospatutako ekitaldietan

Udalak genero indarkeriaren aurkako borrokara bideratutako ekintzak egiteko
apustua egiten du, Berangon ospatutako ekitaldi eta ekintza publiko guztietan.
Helburua horrelako egoerak saihestea eta horiekiko 0 TOLERANTZIAKO
konpromisoa edukitzea izango da.

1.2.4.

Hezkuntza beharrizan bereziak dituzten
adingabeei laguntzeko programa

Beharrizan bereziak dituzten taldeen kohesio eta integrazioaren alde, Udalak
berariazko jarduerak egiteko konpromisoa hartu du, adingabe horien gizarte eta
hezkuntza beharrizanei erantzuteko eta udalerriko ekitaldietan parte hartzea
sustatzeko.

“Berango hiri adeitsua umeekin” Unicefen
zigilua lortzea

Aurreko legegintzalditik umeekin adeitsua den hirien inguruko Unicefen
ekimenarekin bat egitearen aldeko apustua egin da; egitasmoak Berangoko
haurrak ahalduntzeko egiten du lan, udalerriko eragile nabarmen modura.
Legegintzaldi honetarako bide horretan jarraitzea proposatzen dugu, eta
“Berango hiri adeitsua umeekin” zigilua lortzea.

1.2.5.

GIH
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1. ARDATZA- BERANGO SOZIAL ETA KULTURALA
1.2. KOHESIO SOZIALA ETA
BERDINTASUNA
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

1.2.6.

Udalerriko erdigunetik urrun dauden
lekuetan bizi diren pertsona nagusi eta
mendekotasuna dutenentzat garraio
zerbitzu bat ezartzea.

Berangon txoko sakabanatuak daude, eta horietan pertsona nagusiak eta
mendekotasuna duten pertsonak bizi dira; zailtasunak dituzte oinarrizko
zerbitzuak ematen dituzten lekuetara iristeko (osasun zentroa, garraio
publikoa, etab.). Horregatik, eskaeraren araberako garraio zerbitzu bat
martxan jartzea proposatu da, pertsona horien joan-etorriak errazteko.

1.2.7.

Aniztasun funtzionala daukaten
pertsonentzat aparkalekuak modu
izenduan esleitzea arautzeko udal
ordenantza onartzea.

Ibilgailu partikularra izan arren, kalean mugitzeko zailtasunak dituzten
pertsonak daude. Oztopo hori murrizte aldera, mugikortasun beharrizan
bereziak dituzten pertsona zehatzentzat aparkatzeko leku izendunak
esleitzea sustatuko da.

ODS

GIH

13

2.
HERRITARREN AHALDUNTZEA (5 ekintza)
UDAL EKIPAMENDU GEHIAGO (3 ekintza)
BERANGO IRISGARRIA, BATUA ETA SEGURUAGOA (4
ekintza)
AUZOAK ETA ETXEBIZITZARA SARBIDEA (3 ekintza)

Bizi kalitatea
eta parte
hartzea
(15 ekintza)

13

14

2. ARDATZA - BIZI KALITATEA ETA PARTE HARTZEA
2.1. HERRITARREN AHALDUNTZEA
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

2.1.1.

ELoGE-Gobernantzan Bikaintasun Zigilu
Europarraren ziurtagiria.

Udalak, erakundea hobetzeko apustuan, ELoGE bikaintasun publikoko
ziurtagiria lortzeko erronka planteatu du.

Auzoak Hobetuz prozesuak.

Legegintzaldi honetan Udalak parte hartze prozesuei jarraitutasuna emateko
konpromisoa hartzen du bere gain, udalerriko auzoetako beharrizanak
antzemateko. Horregatik, Auzoak Hobetuz egitasmoak aurrera jarraituko du,
pixkanaka, Berangoko auzo guztietara iritsi arte.

2.1.3.

Parte hartze prozesuak udal aurrekontuetan

Aurreko ekitaldietan egin bezala, aurrerantzean ere herritarren ahotsa
udalerriko urteko jardunak egituratuko dituen dokumentuan integratuko da,
hau da, udal aurrekontuan. Urtero parte hartze prozesuak gauzatuz jarraitu
egingo da herritarrei azaltzen lehentasunak hurrengo urteko aurrekontuan
txertatzeko aukera dutela, modu pedagogikoan.

2.1.4.

Udal zerbitzuekiko herritarren gogobetetze
inkestak egitea

Udalak herritarrei eskainitako zerbitzuen etengabeko hobekuntzaren bidean
jarraitze aldera, jasotako zerbitzuen inguruko gogobetetze inkestak egitea
sistematizatu egingo da.

2.1.5.

Lantzarte auzoa hobetu eta egokitzeko parte
hartze prozesua

Udalak badaki Lantzarte auzoak berrikuntza eta eraberritze premiak dituela.
Horren haritik, parte hartze prozesu bat abiatzea planteatu da; horren
bitartez, herritarrekin zuzeneko kanala ezarriko da premia zehatzak
antzeman eta lehenesteko.

2.1.2.

GIH
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2. ARDATZA - BIZI KALITATEA ETA PARTE HARTZEA
2.2. UDAL EKIPAMENDU GEHIAGO
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

2.2.1.

Udal eraikin publikoen ondarea areagotzea
herritarrei zuzendutako zerbitzu eta
ekipamenduak areagotzeko.

Udal ondare berria izatea ezinbestekoa da udal zerbitzuak hobetu eta berriak
sortzea planifikatzeko. Horregatik, hurrengo urteetan udal ondare berria
lortzeko lan egingo dugu, besteak beste, arlo hauetan:
Icaza jauregia eta garajea lortzea
Bizkerre finka lortzea
Elexalde finka lortzea Otxandategi dorrea eta lokalak Etxebarrin

2.2.2.

Udal berdegune publikoak areagotzea

Udalerriko berdegune publikoak areagotzeko asmoz, Udalak, zenbait
espazioren hirigintza kudeaketaren bitartez, berdegune publiko berriak
sortzea aurreikusi du, herritarrek gozatzeko.

GIH

GIH

2.2.3.

Kirol instalazioak handitzea, padel pistak,
erabilera anitzeko gelak eta erabilera anitzeko
pistak eraikiz aire zabalean, baita bizikletak
garbitzeko instalazioak ere.

Denbora igaro ahala, eta Berango hazi egin denez, kirol instalazioak egokitu
egin behar dira gaur egungo kirol jardueretara moldatzeko. Horretarako,
espazio horiek eguneratzeko konpromisoa hartzen da, premia berri horiei
erantzuteko instalazioak eraikiz.
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2. ARDATZA - BIZI KALITATEA ETA PARTE HARTZEA
2.3. BERANGO IRISGARRIA, BATUA ETA SEGURUAGOA
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

2.3.1.

Kurtze auzoa Sabino Aranarekin lotzeko lan
egitea, metroaren inguruan igogailu bat
eraikiz.

Kurtze auzoa batzearen aldeko apustua egingo da, dagoeneko existitzen den
igogailua osatuko duen igogailu berriari esker. Hala, auzoak udalerriko
erdigunearekin duen komunikazioa nabarmen hobetuko da; izan ere,
mantentze lanetan ere ez da etengo bi igogailuetako baten zerbitzua,

2.3.2.

Karabigane kalean arrapala mekanikoa
instalatzea

Auzoak lotzeko ildo beretik eta Berangoko inguru guztien irisgarritasuna
bultzatuz, Karabigane auzoan arrapala bat eraikiz udalerriaren kohesioa
hobetu egingo da, bereziki mugikortasun murriztua duten pertsonentzat.

2.3.3.

Sabino Aranako lokal eta etxebizitzetan
arrapala eta elementuak eraikitzea.

Sabino Aranako esku hartze integralaren ondoren, konpromisoak aurrera
jarraituko du etxebizitza eta lokaletara sarbidea izateko obrak eginez,
existitzen diren altuerak gaindituz eta kalearen erabateko irisgarritasuna
hobetuz.

2.3.4.

2023. urterako polizia agenteen kopurua
areagotzea, 9 izan arte

Berangon segurtasuna hobetzea gobernu taldearen apustu integral bat da;
horrenbestez, legegintzaldi hau bukatu baino lehen legegintzaldi hasieran
dauden udaltzainen bikoitza izatea planteatu da, zerbitzua astelehenetik
igandera arte emateko helburuarekin, goizez eta arratsaldez.

GIH
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2. ARDATZA - BIZI KALITATEA ETA PARTE HARTZEA
2.4. AUZOAK ETA ETXEBIZITZARA SARBIDEA
ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

2.4.1.

Kurtze auzoa hobetu eta egokitzea

Auzoaren eskaera historiko bat da; herritarrek lursailak lagatzeko akordioa
ere barne hartzen du, Udalak esku hartu eta hobetzeko.

Basotxu-Santa Ana haurren parkea estaltzea

Moreaga parkea estali ondoren, eta erabilera arrakastatsua izan eta gero,
beste aisialdi espazio batzuekin jarraitzeko premia onartu da; horrenbestez,
2019-2023 aldian Berangoko gobernu taldeak udalerriko bigarren haurren
parkea estaltzeko konpromisoa hartu du.

Etxebarri eta Arana-Karabiazpin etxebizitza
babestua eraikitzea bultzatzea Lehentasuna
Berangoko pertsonentzat

Udalerriko herritarren etxebizitza eskubidearekin konpromiso tinkoa dauka
Berangoko Udalak. Berangoko gazteek haien bizitza proiektuak udalerrian
garatzearen aldeko apustu argiarekin. Gure gazteei eta etxebizitza lortzeko
premia duten beste talde batzuei aukerak eman behar dizkiegu bide hori
modu eskuragarrian egin dezaten.
Etxebizitza babestua eraikitzeko lurzorua kudeatzea erraztuko da Etxebarri,
Arana, Karabiazpi, Otxabene eta Otxandategi eremuetan.

2.4.2.

2.4.3.

GIH
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3.
KONPROMISOA INGURUMENAREKIN (8 ekintza)
EKINTZAILETZA ETA 2030 AGENDA (4 ekintza)

Iraunkortasuna
eta
etorkizunera
begiratzea
(12 ekintza)

18
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3. ARDATZA - IRAUNKORTASUNA ETA ETORKIZUNERA BEGIRATZEA
3.1. KONPROMISOA INGURUMENAREKIN

ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

3.1.1.

Luminaria zaharren ordez kontsumo
baxuko berriak jartzea

Iraunkortasunaren eta energia kontsumoa murriztearen aldeko
apustuan beharrezko ahalegina egingo da bide publikoetako
kontsumo handiko luminarien ordez beste batzuk jartzeko,
iraunkorragoak eta ingurumenarekiko errespetuzkoak

3.1.2.

Klima aldaketaren aurkako neurriak
hartzeko parte hartze prozesua

Klima aldaketaren borrokan parte hartze prozesu bat egitea
aurreikusi da, Berangoko herritarrek arlo horretan eta udalerriaren
etorkizunera begira antzematen dituzten premia eta lehentasunak
definitzeko.

3.1.3.

Udal Energia Plana idaztea

Aurreko jardueren ildo berean lan eginez, udal eraikinen energia
kontsumoa hobetzeko plan bat idazten lan egingo da.

3.1.4.

Hondakinak gaika batzeko
edukiontzi eremuak egokitu, hobetu
eta areagotzea

Neurri honekin hondakinen multzo organikoa biltzea indartu nahi
da. Horren haritik, edukiontziak orokorrean handitzeaz gain,
edukiontzi marroien kopurua ere areagotzea planteatu da.

3.1.5.

Udaletxerako EMAS ziurtagiria
lortzea

EMAS ziurtagiriak Ingurumen Kudeaketako Sistema ezarri duten
erakundeak aitortzen ditu, etengabeko hobekuntzarekin
konpromisoa hartu badute. Helburua da ziurtagiri hori udaletxeak
lortzea, udalerri osoak ingurumenarekin duen konpromisoaren
sinbolo modura.

GIH
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3. ARDATZA - IRAUNKORTASUNA ETA ETORKIZUNERA BEGIRATZEA
3.1. KONPROMISOA INGURUMENAREKIN

ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

3.1.6.

Urbanizazio berrietan bidegorrien
tarteak sortzea: (Kurtze; ArebetaSur, etab.)

Berangon zona berriak urbanizatu izana ikusita, auzoak bitarteko iraunkor
batekin lotzearen aldeko apustua egingo da, hau da, bizikletarekin.

3.1.7.

A kalifikazio energetikoa daukaten
etxebizitzak eraikitzea indartu eta
sustatzeko udal ordenantza
onartzea.

Udalak iraunkortasunaren alde egindako apustuarekin lerrokatutako
etxebizitza berriak eraikitzea sustatzeko, eraikuntza iraunkorra sustatzen
duen ordenantza onartzea planteatu da.

3.1.8.

Ingurumena zaindu eta hondakinak
kudeatzeko kontzientziazio
kanpainak sortzea

Inguruan daukagun eremua ahal den neurrian hobetu eta errespetatzeko
apustuan, Udalak zenbait kanpaina egitea aurreikusi du, egoera hori
nabarmentzeko eta ahal den neurrian egoera hobetzea eragiteko.
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3. ARDATZA - IRAUNKORTASUNA ETA ETORKIZUNERA BEGIRATZEA
3.2. EKINTZAILETZA ETA 2030 AGENDA

ID

EKINTZA

EKINTZAREN DESKRIBAPENA

3.2.1.

Pertsona nagusiei zuzendutako jarduera
fisikoa orientatzeko zerbitzua ezartzea,
sedentarismoa murrizteko.

Pertsona nagusien arazo nagusietako bat sedentarismoa da;
horrenbestez, Berango pertsona nagusiekiko adeitsua den hiri
programaren barruan, orientazio eta laguntza zerbitzu bat eskainiko
da jarduera fisikoa areagotzeko eta, hala, pertsona nagusien
osasuna hobetzen laguntzeko.

3.2.2.

Behargintzari beharrezko baliabideak ematea
Berangon enplegua, ekintzailetza eta garapen
ekonomikoa sustatzeko.

Enplegua sustatzeko zerbitzua Behargintzak herritarrei eskainitako
zerbitzuen artean dago. Hala ere, Berangok konpromiso tinkoa
dauka udalerriko ekintzailetza eta garapen ekonomikoa sustatzen;
kasu honetan beharrezko aurrekontu hornidura honetan gauzatzen
da, arlo horretako zerbitzua modu egokian aurkezteko.

3.2.3.

Berangoko gazteen berrikuntza eta
ekintzailetza proiektuak bultzatuko dituen
smartlaba.

Oso proiektu berritzailea da, gazteen sormena eta autoenplegua
bultzatzeko, sarean lan egitea sustatuz.

Berango 2030 Agenda Iraunkorra idaztea

Berangok zeharka lantzen du Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko
Helburuekin lerrokatutako iraunkortasuna, sozialki kohesio
handiagoa, aukera ekonomiko hobeak eta ingurumen
iraunkortasunarekiko konpromiso tinkoa izango dituen udalerriaren
alde lan eginez.

3.2.4.
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