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Herrikide agurgarria,

Datorren maiatzan 26an udal hauteskundeak direz, eta 
badakigunez, egunotan hamaika promesa entzuten doguz, 
bizitza hobea agintzen dabenak kostu barik. EAJ-PNV ez da 
enkante horren parte izango. Ez dogu sinisten kopromisorik 
gabeko aginduetan. Arrazoi horregatik aurkezten deutsuegu 
programa hau, apala eta argia dana, baina baita ausarta bere; 
benetan lehentasuna dan gaietan lan egin gura dauena 
-hau da, jendea eta bertokoaren garapena-, eta teoria eta 
zehaztu gabeko planetan galtzen ez dana. Bakio aktibo bat 
gura badozu, aurrera egiteko beldur bakoa, amets egiten 
dauana eta hankak lurrean dekozena aldi berean, guk geure 
denborari dagozkion erronkei aurre egiteko moduko udal 
baterako proiektua dakargu, beti ere pertsonak zainduz eta 
bizitza erdigunean imiñiaz. Eskuetan dekozun programa 
honek Bakio hobe bat lortu gura dau, guztiontzako tokia, 
sentsibilitate eta ideia orotarikoa. Soziala eta humanoa dana 
zaintzen dauen programa, errealista dana batez ere, heltzear 
dagoen etorkizunak dakartzan desafioei ikararik gabekoa. 
Ez daigun erabakiak hartzeko gehiago itxaron. Aurrera! 
Lagunduko gaituzu?

Begoña Abio Zapirain
Bakioko alkatetzarako EAJ-PNVren hautagaia



01herritarrak,
ardatz

Bakio eta bere jendea dira 
garrantzitsuena EAJ-PNVrentzako. 
Horregatik osatu dogu talde bateratua, 

herriari zabalik dagoena, non gura dauen 
edonork egin daikeezan ekarpenak, eta non 
ateak zabalik dagozan beti parte hartzea 
errezteko. Taldean lan egiten dogu, gure 
herriarentzako.

Bakio hobetzeko proposamen eta ideia ugari 
dagoz, baina erronka biri emon deutsegu 
lehentasuna: bakiotarren ongizateari, eta gure 
herriari sustapen ekonomikoa emotea. Lerro 
bi honeek dira gure proposamen eta ideiak 
gidatuko dabezanak; guztiak geure inguruan 
jaso doguzanak, haien proposamenak 
helarazi deuskuezan auzotarren iritzia 
kontuan izanik, baita Bakioko elkarte eta 
egitura ekonomikoaren ekarpenak. 

Pertsona guzti honeei eskerrak emon 
gura deutseeguz bere parte hartzeagatik, 
zabalik eta malgu mantentzen dan lan baten, 
etorkizunerako erronkak hala eskatzen 
daualako.



02sustapen
ekonomikoa

Gure ekonomia sustatzeko hasiera puntua 
Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorra 
(HAPO) burutzea da, eta behingoz 
idaztea dokumentu argi eta zehatz bat, 
konponbide erreal eta baliagarriakaz. Honek 
egun trabatua dagoazan erabaki asko 
hartzea erreztuko dau, Bakioren garapena 
oztopatzen dabenak. 

ELKARTZEKO GUNE BAT. Lehenengo 
eta behin, behar-beharrezkoa da 
herriaren erdialde baten diseinuari 
ekitea, topaketa eta elkartze puntu 
bat izango dana, bizitzaren erdigunea, 
non saltoki txikiak sustatuko direzan. 
Guztion artean erabakitako gunea 
izan beharko da, udalaren jabetzako 
lokalakaz hornitua, ekintza berrientzako 
espazioak eskaini ahal izateko alokairu 
arrazoizkoetan, Bakioko enpresa-
sorkuntza eta sustapen ekonomikoa 
bultzatuaz.

EKIPAMENDU GEHIAGO. Bakioko 
HAPOn gehitu beharra doguz, baita ere, 
ekipamendu eta ekintzak burutzeko 
gune berriakaz, hala nola kanpina, 
landetxeak, bodegak, hipika, artisautza, 
instalazio turistikoak, nekazaritza-
industriak eta saltokiak, egun zehazten 
ez direnak; eta lehentasunezkoak dira 
Ibarratorreko bidearen egokitzapen 
eta zabalkundearen proiektua 
amaitzea, Solozarre urbanizaziñoa 
eta Karabanentzako ordainpeko 
aparkalekua osotu. Baita Umeen hiria 
proiektuan zehaztasunen arabera 
udalaren diseinuari ekin (2014an batu 
ginen proiektu honetara).

HIRIGINTZA ETA BOE BULTZATZEA. 
Elexaldeko urbanizaziñoan 
berplanteatu eta amaitzea, Renteria 
sektorea kudeatzea, eta babes 
ofizialeko ala tutelapeko etxebizitzen 
talde berri bat sustatzea.



ONDO IGAROTZEKO ESPAZIOAK. 
Gure auzokide askoren esanetan, 
ondo legoke molla ingurua oinezkoen 
esparru bihurtzea, leku lasaia eta 
gozatzeko espazioa izan daiten. 
Portuondoko aparkalekua, parking 
moduan erabiltzeaz gain,  aisialdirako 
edo enparantza lez erabiltzeko 
egokitzea  proposatzen dogu, 
baita itsas pasealekua, Askadako 
itsalabarretik luzatzea. Bentako 
enparantza konpontzea.

BANDA ZABALA. Aldi ezbardinetan 
antolatutako Agenda Digitala, 
erakundeen arteko lankidetzan, 
banda zabala garatu, herritarren 
konektibidadea, zein Bakion ezarrita 
dagozen enpresen lehiakortasuna 
hobetzeko. Modu honetan herri handi 
edo hirien aukera bardinak eukiko 
leukiez.

MERKATARITZA, TURISMOA 
ETA ONDAREA. Alde publikoa eta 
pribatuak, adostutako ekimenakaz 
alkarregaz  jokatzeko, diagnostiko 
zehatz bat egin; modu honetan,  
ekonomi, estrategi eta alkar laguntzeko  
garapenak,  Bakioko enpresak eta 
merkataritzarena bereziki, hobetzeko.

BERTOKO EKOIZPENA 
BULTZATZEA. Asteroko 
merkataritzaren hobekuntza, bertoko 
produktoa eta ekoizleak indartuz.

AUKERA TURISTIKOAK. Turismoaren 
inguruan aukerak sortu eta gaur 
egunekoak erabili; adibidez, ingurua 
ezagutzera datozenentzat, parking 
disuasorio bat kotxea herrian izteko; 
garraio txikiak bideratu, gertuko leku 
turistiko  ezbardinetara  joateko.  
Señalizaziño eta Bakioko argibide 
mapak hobetu. Mendialde bidea 
egokitu (inguruko biztanleentzat 
erreztearren). Garraio publikoaren 
ordutegiak berrikusi eta hobetu. Herria 
hobeto ezagutzeko bisita gidatuak 
antolatu, gure historia, ondare kultural, 
natural eta gastronomia sustatzeko. 
Urtero kontu-saila bideratu gure 
ondarea ezagutzen emoteko.



03ongitasun eta
bizi kalitatea

Bakio indartzen jarraitzeko era bat, 
bakiotarren bizi kalitatea eta ongizatea 
hobetzea da. Gure jardunaren bigarren 
ardatsa gure herritarren ongizatea da 
eta, horretarako beharrezkoa da udalerri 
erakargarriagoa, kohesionatuagoa eta 
seguruagoa egitea: urte osoa bizitzeko 
erakargarria; irekia, baina gure estilo propiari 
eutsiz eta arreta nagusia biztanleengan 
jarriz. Bakio da garrantzitsua eta bakiotarrok 
gara zelan bizi gura dogun erabaki behar 
dogunok. Horretarako, hurrengo ekimen 
honek proposatzen doguz:

GARRAIO PUBLIKOA INDARTZEA. 
Garraio publikoaren zerbitzua ondo 
dago, baina hobetu egin daiteke, 
geroago eta pertsona gutxiago 
automobil pribatuaren menpe egon 
dadin, batez be eguneko lehen eta 
azken orduan eta asteburu zein 
jaiegunetan. Horretarako, beharrezkoa 
izango da Foru Aldundiaren Garraio 
Sailarekin negoziatzea, Bilborako doan 
bidaia eta, batez be, Bermeora doan 
bidaia.

GAUTXORI BUSA. Udalak gautxori 
bus zerbitzua kontratatu behar dau, 
jaialdi eta ekitaldi berezietarako, 
horrelako kasuetan automobil pribatua 
ahal eta gitxien erabiltzeko.

BUS GELTOKIAK HOBETZEA. 
Askada, Zintziri eta Arzaldeko 
geltokiei arreta eskaintzea, batez be 
segurtasuna hobetzeko helburuagaz.

BEHARRAK ASETUKO DITUEN TAXI 
ZERBITZUA. Mugikortasuna errazteko 
planteamendu honen haritik, taxi 
zerbitzua handitzea proposatzen dogu, 
gaur eguneko eskaintzak, herritarren 
beharrak asetzen ez dituelako.

TXIRRINDUA SUSTATZEA. Trafikoa 
berrantolatzea, txirrinduaren erabilera 
suspertuz. Horretarako, udalerri guztian 
eta batez be kale garrantzitsuenetan 
abiadura mugatzea proposatzen dogu, 
automobilak eta txirrinduak alkarregaz 
arrisku barik bizi ahal dagien. Hau 
guztiau, bideen ikuskaritza on batekin 
osatu beharko da, abiaduraren 
gehiegikeriak zigortzeko.



ESKOLA, LEHENTASUNA. Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak 
oraintsu onartu dauan Bakioko 
eskolearen handitzea dala eta, zentroan 
sukalde propia jartzeko eskaera 
babestu, elikadura osasuntsuagoaren 
eta lekuan lekuko produktuen aldeko 
apostu eginez. Eskola ondoko 
aparkalekua berrantolatu ikasleen 
sarrera eta urteera orduetan, trafikoak 
sortutako arazo batzuk ekiditzeko.

GAZTE ESKAINTZA KULTURALA. 
Kultur Etxea neguko asteburuetan 
zabalik eukitea eta aterpe bat egitea, 
euria danean herriko gazteek lekua 
izan dagien. Gazteen parte hartzea 
indartzea, Gaztebatzordea sortuz, 
euren interesei buruzko proposamenak 
eta erabakiak hartu dagiezan.

UMEENTZAT ZEREGIN AKTIBOA. 
Pleno txikien tankerako ekimenen 
bitartez.

UMEENTZAT PARKE HOBEAGOAK: 
Bakeako parke zaharra barriztu, 
azpiegitura barriak jarriz eta Nazapen 
ume-parke barri bat jarri.

KULTURA ANITZA ETA EUSKARA 
SUSTATZEA. Kultur-Etxeatik Bakioko 
auzikide guztiengana helduko dan 
eskaintza kultural zabala eta anitza 
bultzatzea. Euskara sustatzea 
euskalduntze programak babestuz, 
berbalagun topaketak eta, bereiziki, 
Euskera Batzordea berreskuratzea. 
Kultura alkarte guztiakaz lankidetza 
bultzatzea.

KIROLA ETA OSASUNA. Kirol alkarte 
guztiakaz batera udalerri aktibo bat 
bultzatzea, emakumeen kirolaren eta 
kirol egokituaren promozioari arreta 
berezia eskainiz. Inbertsio-ahalegina 
egitea, kiroldegiko frontisa konponduz 
eta tabernaldeko frontoiaren egoera 
orokorra hobetuz. Herrian rokodromo 
bat jartzeko aukerea aztertzea, 
eskaladaren eta mendizaletasunaren 
aldeko joera ikusita. Kabina bat 
jartzea txirrinduak garbitzeko, gurpilak 
puztuteko, eta abar.

ARRETA PEDRIATIKOA ETA 
GERIATRIKOA. Eusko Jaurlaritzaren 
Osasun Sailarekin batera, pediatría 
eta geriatría zerbitzuaren orduak 
zabaltzeko lan egitea. Baita Bakioko 
osasun-zentroan, anbulantzia bat 
jartzeko ere.

HERRILANAK, ZERBITZUAK ETA 
ESPARRU PUBLIKOAK. Zerbitzu 
publikoak hobetzea eta behar dan 
legez mantentzea, akatsak deukiezan 
kontenedoreak konpontzea, kaleko 
argia hobetzea (batez be zebra 
igarobideetan), herri-mobiliarioa 
hobetzea eta auzobideak etenbarik 
mantentzea (ikusgarritasuna 
eragozten daben setoak garbituz). 
Udaltzaingoaren ordutegia zabaltzea.



04berdintasuna, bizikidetza 
eta zahartze aktiboa

PERTSONA NAGUSIEN ONGIZATEA. 
Adineko pertsonentzako ekipamendu 
hobeak, Gure Etxeako lokala 
konponduz, pertsona nagusi ezinduan 
bakarrik bizi diren etxebizitzetan ke-
iragartzaileak jartzea erraztuz, eta 
herriko taxi zerbitzua sustatuz, osasunari 
eta udalari lotutako kudeaketak egiten 
joan ahal izan dagiezan.

ZAHARTZE AKTIBOA. Kalean 
gimnasia egiteko aparailuak jartzea 
(parke bio-osasuntsua).

HIRIGINTZA GENERO 
IKUSPEGIAREKIN. Segurtasunik ez 
deukien esparruak —puntu baltzak— 
kentzea. Gizon eta emakumeen 
bardintasunerako herri-plana garatzea.

ERREKAK ETA NATURA ZAINTZEA. 
Eskumena deukien Administrazioei 
beharrezkoa dan laguntza eskatzea, 
ibai eta erreken bideak eta inguruak 
garbituz eta txukunduz. Errekaondoko 
bedarretan, kanpoko espezieak kendu 
eta, euren ordez, bertoko espezieak 
jartzea. Bertoko basoa sustatzea. 
Kontzientziazio programak eta neurriak 
bultzatzea, herritarrak, gure ondartzeak 
ingurumenaren aldetik daukan maila 
jasoa mantentzeko zereginetan 
inplikatu daitezen: ISO 9001 eta ISO 
14001 egiaztagiriak barriztatzea, hau 
da, Europak ondartzen ingurumen 
kudeaketaren kalitatea aitortzeko 
emoten dauan mailarik altuena.

ONDAKINAK, BALIABIDE MODUAN.
Ondakin eta sastarren birziklapenik 
handienaren aldeko apostu argia 
egitea, jatorrian murriztu eta 
berrerabilpena sustatuz. Kontenedore 
marroia jarri. Auzolanean egindako 
konpostatua bultzatzea.

MUGIKORTASUN JASANGARRIA. 
Automobil elektrikoen 
birkargapenerako puntua ahalbidetzea.

ETXEKO ABEREAK ETA 
ALKARBIZITZA. Txakurrei buruzko 
herri arautegiaren betetzearen gaineko 
kontrol handiagoa, bai euren ongizatea 
bermatzeko eta baita korotzak ez 
batzea zigortzeko. Etxeko abereentzat 
esparru berdeak egokitzea.

HERRITARREKIKO ENTZUTE 
ARRETA ETA GARDENTASUNA. 
Gobernu gertu baten eredu bat 
sortu, Udaletxean egin behar diren 
kudeaketak erreztuz eta erantzunen 
epeak laburtuz. Urtero bilerak antolatu 
auzo ezbardinetan. Herritarren 
partehartzea bultzatu, eta aurrekontu 
partehartzaileak sustatu. 2014 urtean 
martxan hasitako Bakio Zabaltzen 
hobetu, baita herritarrek neurtzeko 
modu bat garatu. Zabaltze zerrenda 
bat martxan jarri, Whatsapp bidez 
herritarren zalantzak argitzeko eta 
jendearen artean hedapen handiagoa 
izan daiten. Gardentasuna ildoa izanik, 
urteroko kontu arrazoiak eman.
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