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EDITORIALA
Gu geu

AGURRA
URREMENDI aldizkaria, Busturialdeko aldizkaria,
Busturialdeko udalen ekimenez 2006an jaio zan
proiektu ausarta eta sustraitua da. 20 udalek onartu
eben erronkea, danen artean eskualdea egin, herriak
alkarrengana batu eta lagunak ilusionatzekoa. Argi
dago lortu dala, ondo lortu gainera, Urremendi
Aldizkariak eskualde osoa foro bardin baten batu dau
eta, baina eskualdeko egoera politikoak eta
ekonomikoak ibilbide honen amaiera gura izan dabe.
Eskerrak emon gura deutsieguz irakurle eta
aldizkariaren jarraitzaile guztiei, euren interes eta parte
hartzeagaitik eta proiektu bateratu, zabal eta parte
hartzaile hau luzaroago mantendu ezin izanaren penaz
geratzen gara. Betirako agurra ez izatea espero dogu
eta etrokizun hurbilean proiektu hau barriro martxan
jartzea URREMENDI ALDIZKARIKO orrialdeetan barriro
elkar topatuz.

URREMENDI, la revista de Busturialdea, es un proyecto
valiente y consolidado, que nació en 2006, por
iniciativa de los ayuntamientos de Busturialdea. Los
20 ayuntamientos asumieron el gran reto de crear,
entre todos, un medio de comunicación para hacer
comarca, cohesionar los pueblos e ilusionar a las
personas. No hay duda de que las expectativas se
han conseguido con creces, ya que la revista
Urremendi ha unido la comarca en un mismo foro,
pero la coyuntura política y económica de la zona
han querido el fin de esta andadura.
Estamos agradecidos a todos los lectores y fieles
seguidores de la revista por su interés y participación
y nos quedamos con la deuda de no haber sabido
mantener, durante más tiempo, este proyecto común,
abierto y participativo. Esperamos que no sea un adios
definitivo y que en un futuro próximo podamos
retomar el proyecto y volver a encontrarnos en las
páginas de URREMENDI ALDIZKARIA.
Urremendi
Landa Garapen Elkartea
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PIL PILEAN

los lectores opinan

ZERGATIK EZ DA AGERTZEN GAUTEGIZ ARTEAGA URREMENDIN?
Urremendi aldizkariaren irakurlea naz aspalditik; egia esan, ez da erreza izaten, ze ahaleginak egin behar izaten
dodaz aldizkaria topatzeko. Ni neu Gautegiz Artegan bizi naz, ez dakit zergaitik baina aldizkaria ez da banatzen
herrian eta herriaren beraren gainean be ez dator ezer idatzita aldizkarian; lastimea! Nik neuk pentsetan dot
Busturialdeko gai interesgarrien gainean berba egiten dauan komunikabidea dala, ez bakarrik eskualdeko herri
haundien gainean, txikien gainean be bai, horrexegaitik, hain zuzen ez dot aituten, zergaitik ez dan inoiz agertzen
Gautegiz Arteaga bueno, ia inoiz ez. Azkenengo alean Urdaibaiko udal neoklasikoen artikulu batean Arteaga
aitatzen zan eta erreportaiaren autoreak "...malograda plaza destinada a ser morada de coches..." aitatzen eban.
Egia da plazaren alde bat parkina dala, baina argitu beharra dago horixe dala errepidetik hurren dagoan lekua
eta olgeta lekua ipintzea, ez zan egokia izango gainera, Arteagan aparkatzea ezin da esan erreza danik; beraz,
nik neuk ondo deritzot. Arteagako bizilaguna

S.O.S EMPLEO.
¿Qué está pasando con el empleo en Busturialdea? Empresas que cierran, EREs, promesas de mejora que no
llegan....Alguna solución tendremos que darle: promover la creación de nuevas empresas, potenciar las empresas
locales que ya existen...Creo que en Busturialdea tenemos buenos profesionales, ¡señores, no busquen fuera lo
que tienen en casa!. Y ¿qué ocurre con los Polígonos Industriales? Creo que entre todos deberíamos ir pensando,
y quien pueda actuando, para revivir la economía en Busturialdea. L.D.

REVISTA URREMENDI, NUESTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN.
Ha pasado mucho tiempo desde que recibí el anterior número, por lo menos 4-5 meses. Supongo que la dichosa
crisis es la culpable de que haya menos Urremendis, pero cuando algo es bueno y funciona no habría que tocarlo.
A través de Urremendi conocemos proyectos y temas con un enfoque nuestro. De hecho no hay ninguna otra
publicación tan propia. La revista Urremendi nos diferencia e identifica. Por eso si la situación económica es la
causa de que de un tiempo a esta parte se hagan menos revistas, ¿se podría hacer que cada número tuviera más
páginas? P.E.
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GAURKOTASUNA
" LA APUESTA POR LA EMPLEABILIDAD DE LA
JUVENTUD Y LA PROMOCIÓN DEL TALENTO
EN BIZKAIA GUIARÁ NUESTRA ACTUACIÓN"

E

ntrevista a Imanol Pradales, diputado de Promoción
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.
URREMENDI: No es un momento fácil para ocupar
un puesto como el suyo, en el que es tan necesario
promover nuestra economía. ¿Con qué ánimo
se enfrenta a esa responsabilidad?
IMANOL PRADALES: Es cierto que no estamos en la
mejor de las coyunturas económicas, pero debemos
confiar en nuestras posibilidades y, sobre todo, tener
claro cuál es el rumbo que debemos tomar. No
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podemos dejarnos arrastrar por el pesimismo, hay
que plantarle cara a la crisis. Ese es mi ánimo: no
dejarme llevar por la negatividad y cumplir el
compromiso que hemos adquirido con el empleo y
la reactivación económica. Si bien las instituciones
no creamos empleo, nuestra responsabilidad es la de
generar las condiciones óptimas para que puedan
crearse puestos de trabajo. El empleo es una prioridad
económica y social y como tal lo hemos considerado
al plantearnos las líneas estratégicas para la presente
legislatura.

GAURKOTASUNA

U: ¿Qué sectores considera estratégicos para
impulsar la economía de Bizkaia y a cuáles de ellos
se puede enganchar Busturialdea?
I.P: Creo que debemos reforzar nuestras capacidades
históricas en sectores como la automoción, energía,
aeronáutica, telecomunicaciones o comercio
apostando por ser cada día mejores en aquello que
sabemos hacer, junto con oportunidades de futuro
en sectores como la industria turística o las industrias
de la creatividad y el diseño. En cualquier caso, no
debemos perder de vista que para competir en un
mundo cada vez más globalizado tenemos que
aportar valor añadido, diferenciarnos de lo que ofrecen
otros. El camino para ello es la innovación y la
excelencia. Voy a poner dos ejemplos: el primero,
nuestra apuesta por el Automotive Intelligence Center,
AIC, radicado en Amorebieta y Ermua. La industria de
la automoción ha tenido tradicionalmente un peso
importante en Bizkaia, pero también había
experimentado una recesión en los últimos años. Con
AIC, estamos consiguiendo relanzar esta industria
motora gracias a la colaboración para la innovación
que llevan a cabo una veintena de empresas vascas
y multinacionales. Esta apuesta, nos ha permitido
atraer a empresas multinacionales como la
norteamericana Tenneco o la alemana Volkswagen.
El segundo ejemplo, el ámbito del turismo, que
constituye una verdadera industria en términos de
generación de riqueza y empleo en Bizkaia. Es el
momento de aprovechar las oportunidades que nos
ofrece este sector para la promoción exterior no sólo
del Territorio, sino también del tejido empresarial y
científico-tecnológico de Bizkaia.
Esta es la filosofía que tenemos que aplicar en todos
los campos.

U: El apoyo a los autónomos y el relanzamiento
de las pymes se proponen como una de las vías
para recuperar el empleo. ¿Puede concretar
algunas de las medidas que va a tomar la
Diputación?
I.P: Los primeros recibirán cobertura por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia a través del Plan de Apoyo
a los Autónomos, que tiene en el programa de Apoyo
Financiero a Autónomos una de sus principales
medidas. Respecto a las pequeñas y medianas
empresas, el plan de relanzamiento aborda tres
dimensiones: la innovación, la internacionalización y
la inversión. Vamos a apoyar la innovación a todos los
niveles, al mismo tiempo que fomentamos las
patentes, y promovemos la transferencia tecnológica
entre pymes. Nuestro apoyo irá dirigido, asimismo, a
abrirles las puertas de mercados emergentes, a
impulsar los convenios de colaboración para hacer
posible la internacionalización, así como la
financiación de la inversión en las pymes.
U: ¿Cree que en Bizkaia nos falta cultura
emprendedora?
I.P: No lo creo. No hay más que ver la cantidad de
ideas empresariales que se han desarrollado en los
últimos años. Los proyectos que en algo más de dos
décadas han pasado por BEAZ dan fe de que sí existe
una cultura emprendedora en Bizkaia.
U: ¿Tiene planes para crear empleo juvenil?
I.P: El empleo juvenil es una de nuestras prioridades
para los próximos años. Vamos a fomentar el contrato
de prácticas para que los jóvenes puedan tener su
primer contacto con el mundo laboral y vamos a
promover el autoempleo entre las generaciones
jóvenes. Además, queremos dar un impulso a la
formación de calidad, a través de becas de excelencia
pasa a la página siguiente
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viene de la página anterior
en centros internacionales de prestigio, de masters
de per feccionamiento profesional y del
establecimiento de becas de internacionalización con
prácticas empresariales. La apuesta por la
empleabilidad de la juventud y la promoción del
talento en Bizkaia guiará nuestra actuación durante
esta legislatura.
U: El potencial de Busturialdea y el ser Urdaibai
Reserva de la Biosfera, tienen mucho que ver en
que el turismo sea un sector emergente en nuestra
comarca. ¿Qué papel debe jugar BusturialdeaUrdaibai en el desarrollo turístico de Bizkaia?
I.P: Busturialdea-Urdaibai es una zona con un especial
atractivo y con un gran potencial turístico que
debemos aprovechar. Debemos ser capaces de
conseguir que el tirón que tiene Bilbao ejerza de
tractor para atraer visitantes a otras zonas del Territorio
como ésta. Hay que poner en valor los atractivos de
Busturialdea-Urdaibai, y los de otros enclaves.

Debemos trabajar por dar a conocer los encantos de
esta zona y hacerlo ofreciendo un plus.
U: Busturialdea ha sido una comarca
tradicionalmente agrícola. ¿Qué estrategia de
desarrollo económico se plantea para el sector
primario?
I.P: En la Diputación Foral de Bizkaia todo lo
relacionado con el sector primario se lleva
directamente, y con suma atención, desde el
Departamento de Agricultura; somos un equipo, y
como tal, colaboramos desde todos los
departamentos para la puesta en marcha de todo
tipo de proyectos. Pero, y aunque sea un sector
tradicional, la innovación debe aplicarse como
estrategia clave. Necesitamos buena formación y
especialización, también aquí en el mundo agrícola;
ver lo que hacen los mejores fuera, y buscar nuestro
propio hueco.

Instalaciones de la empresa maderera EBAKI XXI, en Muxika.
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U: El sector forestal tradicionalmente también ha
sido una fuente de riqueza en nuestra comarca.
El posible cierre de una empresa como Inama es
un duro golpe también para empresas
relacionadas. ¿Cuál podría ser su alternativa de
futuro?
I.P: El cierre de cualquier empresa siempre es un duro
golpe. El caso de Inama es diferente porque arrastra
desde hace tiempo toda una serie de problemas
añadidos, entre ellos, problemas medioambientales
con el Gobierno Vasco y de permisos y licencia de
actividad con el propio Ayuntamiento. Sea como
fuere, desde la Diputación Foral de Bizkaia
mantenemos una interlocución directa y continua
con el comité de empresa de Inama, a quien ya le
hemos trasladado nuestra disposición para buscar y
encontrar una solución entre todos. Cualquier
iniciativa de futuro que se plantee por parte del
colectivo de trabajadores de Inama y que permita a
la empresa seguir con su actividad y mantener el
empleo, encontrará el apoyo de la Diputación.

U: Parece que la madera empieza a recuperar su
valor como material sostenible e idóneo para la
construcción. Pongamos como ejemplo la facultad
DIGIPEN en Zierbena, proyectada y construida en
madera, por profesionales de Busturialdea. ¿Qué se
puede hacer para dar un impulso al sector forestal
en nuestra comarca?
I.P: Como explicaba anteriormente, somos un país
pequeño y por tanto tenemos que aplicar la innovación
y la alta especialización en todo. Por supuesto, también
en el sector forestal. El edificio de madera que alberga
el proyecto Digipen es un claro ejemplo. Tan solo en
Desarrollo Rural en los últimos tres años hemos apoyado
53 proyectos en esta comarca, cofinanciando
aproximadamente el 50% de su valor. Se trata de una
inversión global de casi un millón de euros que
principalmente han ido destinados a promotores
públicos de proyectos de Desarrollo Rural. Y en esa línea
debemos continuar.
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URREMENDIKO INFORMAZINOA
2012AN BE LANDAGUNEEN GARAPENERAKO PROIEKTUENTZAKO LAGUNTZAK EGONGO DIRA.
Beste urte batez be landaguneen garapenak Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren laguntzea izango dau, landaguneen
garapenerako proiektuetarako diru-laguntzen bitartez. Busturialdean Urremendin egin ahal izango dira diru-laguntzon
izapideak.
Proiektuak aurkezten dabezenek honako baldintza honeek bete beharko dabez:
Laguntzak:

Ekonomiarako eta landa populazinorako oinarrizko
zerbitzuak:
Inbertsino lagungarriak: gizarte zentroak, kultura zentroak.

Landa ondarearen kontserbazinoa eta hobekuntzea:
Landaguneen ondare historiko monumentala, kulturala,
etnografikoa eta naturalaren barrikuntza, mantenimendu
edo hobekuntzarako ekimenak.

Nekazal azpiegituren garapen eta hobekuntzea:
Nekazarien bizi kalitatea hobetzeko. Inbertsino osagarriak:
Landagunean burutzen diren azpiegitura beharrak, batera ustiatzen
diren landak edo nekazarien errenta eta behar baldintzak hobetzen
lagunduko dabenak, besteak beste, karga deskargarako moilak,
danak erabiltzeko pisuak, kanadiar pasuak, ganadua ibiltzeko lur
komunak zarratu, ura eta askak ipini ganaduentzat herri lurretan.

Jarduera turistikoak sustatu:
Jarduera osagarriak: Turismoagaz zer ikusia dauken
eskualdeko proiektu estratejikoak/ turismorako
atsedenlekuak eta azpiegiturak sortu/ museo tematikoak
eta interpretazino zentroak/ turismo eta aisialdirako
seinalizazioa/ senderismoa edo xendazaletasuna.

Esplotazinoen dibersifikazinoa:
Jarduera lagungarriak: Artesautza proiektuak/ aisialdirako
proiektuak/ ostalaritza-gastronomiagaz zer ikusia dauken
proiektuak/ makinaria eta erabilera.

Mikroenpresak sortu eta garatu:
Mikroenpresak sortu, handitu eta modernizatzea
Inbertsino lagungarriak: Lurrak urbanizatu eta egokitu/
eraikinak eta instalazinoak/ makinaria eta erabilera/
informazino eta informatika ekipo eta altzariak.

Dokumentazinoa:
Eskaria sinatuta.
Kokapena, zenbateko inbertsinoa dan, finantziazinoa, beharra sortzen dan eta neurrien barruan
kokatzearen gaineko datuak daukozan memoria.
Udal baimen eta lizentziak.
Inbertsinoa beteteko epea.
Zerga betebeharrak eta Gizarte-Segurantzagatiko ordainketak.
5 urteko konpromisoa.
Laguntzen dauan erakundeari eta Nekazaritza Sailari beharrezko agiriak emoteko konpromisua.
Parte hartzen daben erakundeekaz zorretan ez izatea.
Diru-laguntzea eskatzen danean inbertsinoa edo jarduerea ez dagoela hasita aitortzen dauan
agiria.

Informazino gehiagorako Urremendiren Bulegora joan
Acude a la Oficina de Urremendi para más información:
Domingo Alegria Enparantza, z/g. Gernika-Lumo
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Telefono-zenbakia: 946257609.
Emaila: urremendi@euskalnet.net
www.urremendi.org

BIZKAIKOA, Bizkaiko Foru Aldundiaren herri
enpresa erakundeak, Bermeoko Ertzilla Dorrea
barritu eta barruko Arrantzaleen Museoa
berregokituko dauz, ondarearen aberastasuna
kontserbatu eta zabaltzeko.
Helburua museoaren erakusketa ahalmena eta bere
berezko izaera indartzea da. Banaketa barriagaz,
Arrantzaleen museoak daukon kokapen aparta,
itsasoaren ondoan, Bermeo barru barruan
aprobetxatuko da.
Sarrera nagusia aldatuko da, Ertzilla kaletik izango
da eta oraingoa larrialdietarako izango da. Aurreko
aldeetan, aireko kableak kendu, harriak garbitu eta
barrura urik ez iragazteko beharrak burutuko dira.
Zarratuta dagozan lehio batzuk zabaldu, egurra
barriztu, eta egiturea konponduko dira.
Barruko aurreko aldean pasarela bat egingo da,
bertatik eskegita dagozan ontzi barriak goitik

Ertzilla Dorrea.

behatzeko. Erakusketa gelak, azalera haundiagoa
eta argi naturala eukiko dauz eta portu zaharra, Izaro,
Ogoño eta Kantauri itsasora emongo dau, ikuspegi
ikusgarria, paisaiaren elementu hauek erakusketa
bilduma aberastuz.
Berrikuntza hau Bizkaiko Aldundiak eskualdeko
ondarea, berreskuratu, kontserbatu eta
dinamizatzeko etenbako ahaleginaren parte da.
GURE ONDARE KULTURALARI BALOREA EMOTEA
GURE HISTORIAREN EZAGUTZAN SAKONTZEKO
BEHARREZKO PAUSOA DA.

Arrantzaleen Museoa.
URREMENDi 11

B herriak
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ARRATZU Arratzuko Udala aurrera doa udalerriko bidegorri sarea egiten udalerriko akzesibilitatea

hobetzeko. Gaur egun, Uarka-Belendiz zatiaren espaloi-bidegorriaren lehenengo fasea
egiten dabil eta 2012ko ekainean burutuko dau proiektuaren bigarren fasea, Uarka-Olesko
zatia.
Udalerriko auzoak lotzea, herritarrak batzea, euren arteko
hartuemonak indartzea, arratzuar izatea sustatzea eta
herri barruko garraio jasangarria eragitea dira bidegorri
sarea egiteko uri-proiektu honen helburu nagusiak;
Gernika-Lumoagaz lotzea be aurrikusten da.
Arratzuko bidegorri sarea zatika eta faseetan egingo da.
Zatiak Uarka-Belendiz, Uarka-Olesko eta Olesko-Barrutia
izango dira Belendiz eta Barruti auzoek oinezkoen
ibilbideak izateko. Herriko bidegorri sarearen lehenengo
faseko beharrak, Uarka-Belendiz zatiarenak, zemendian
hasi ziran, eta 9 hilabete iraungo dabe. Gainera, 2.fasea,
Uarkatik Oleskora bitarteko espaloi-bidegorria egiteko,
emon dabe. Datorren udan hasiko dira beharrak.
Proiektuaren hirugarren fasea, Olesko-Barrutia, idatzita
dago eta Urdaibaiko Patronatuan aurkeztu dabe onar
dagian.

BERMEO Bermeoko Udalak kantauriko antxoako arrain kontserben herriko produktoreak babestu

dauz Slow Food produktuen " Al gusto, saber y sabor 2011" nazioarteko azokan parte
hartuz. Guztiz arrakastatsua izan da parte-hartzeak, azokara 9300 bisitari gerturatu ziren.
Helburua herriko eta bere produktuen irudia sendotzea.

Pasadan abenduak 16-19an ospatu da "Al gusto, saber
y sabor 2011" nazioarteko azoka BEC-en, bertoko eta
ohiko produktuen kultura gastronomikoa eta
kalidadea sustatzen dauan azoka, Slow Food
mugimenduaren eskutik. Bermeoko stand-etik lagun
asko pasa ziren, herriko produktuak ezagutzera eman,
dastatzera eman eta saltzeko prestatutakoa. Slow
Food-eko mugimenduan sartuta dauden herriko
produktoreek, oso positibotzat jo dabe aurton
Bermeoren presentzia azokan. Horrela, herriak bere
12 URREMENDi

produktuen kalidadea eta artisau lana erakutsi dau,
Bermeoren izena maila oso altuan utziz. Slow Food
mugimenduan murgilduta aspaldidanik Bermeoko
produktugile bi daude: Royo eta Toja. Hauen
produktuak, Kantauriko antxoak, Slow Food-en
kalifikazioa lortu dabe. Hauek bere tokia daukate
azoka honetan baina oraingoan Udalaren
konpromisoa be izan dabe bide honetatik elkarrekin
jarraitzeko. Bermeon Euskal Herriko kontserba
industria garrantzitsuenetarikoa dago, urteetan zehar
kontsumitzaileen beharrizanetara egokitu eta
berrikuntza garrantzitsuak egin dauena, beti esentzia
galdu gabe. Gainera, Bermeoko produktuen irudia
sendotzea bilatu dau Udalak Bermeo kalitatezko
produktuekin identifikatuz. Horretarako dastatzeko
produktuak eraman dira eta herriko sukaldariek plater
paregabeak prestatu dabez bertoko produktuekin.
Azoka honetan parte hartzeak Bermeo eta bere kultura
gastronomikoa zabaltzeko bide bat dela uste dau
Udalak, etorkizuneko bisitariak erakarriz.

B herriak
Aurrekontuak herriaren etorkizunerako tresna erabakigarria izanda, Eako Udalak argi

izan dau prozesu hori ahalik eta herritar gehienen parte hartze, ekarpen eta
kontsentsuarekin egin behar zela. Uste honekin, parte hartze prozesua jarri eban abian,
hiru fasetan banatuta.

Lehenengoan, aurrekontuen diseinuaren metodologia
eta helburuak azaldu ziren hiru auzoetan. Bigarren
batzar txandan, herritarren ekarpenak jaso ebezan.
Azkenik, ekarpenen sintesia eginez, behin betiko
txostena osatu eta herritarren aurrean aurkeztu eban
Udalak.
Alabaina ezin da ahaztu, etxe guztietan gertatzen den
bezala, krisi garaian gaudela eta, honela, baliabide
ekonomikoak murriztuko direla. Hala ere, ekintza eta
planteamendu gehiago egitea da Udalaren asmoa.
Herritarren eskaera guztiei emango zaie irtenbidea,
epe labur edo luzeagoan, batzuk aurrekontuetan
txertatuta eta besteak kudeaketa bitartez. Horretarako,
herriaren ibilbide historikoan ezinbestekoa izan den
tresna, auzolana, berreskuratzearen alde egin dau
Udalak. Oraindik bide luzea badago be, jada lehen
urratsak eman dira: Udalak antolatutako Auzolan

E

egunetan 65 lagun inguru agertu ziren lanerako prest.
Bide labur honen emaitzek hauteskunde kanpainan
azpimarratutako ideia indartu dabe: herria da alkaterik
onena. Honengatik, aurrerantzean Udalaren helburu
nagusia herritarren parte hartzea bultzatu eta
sakontzea izango da.

lantxobeko Udalak Arrantzaleen Kofradiagaz emate-akordioa lortu dau, azken honek
dauzkan eraikinak herriko zerbitzu publikoetarako erabiltzeko eta azken arrantzuntziak
portutik desagertu ostean, kofradia "bizirik" mantentzeko.
Kudeaketa lanak urte osoa eman dau. Urtarrilean
Arrantzaleen Bilera nagusiak Kofradia herriari uzteari
buruz berba egin eban, baina bertan behera gelditu
zen. Maiatzean Udal Hauteskundeak aldaketa nabaria
ekarri eban herrian. Bildu koalizinoak irabazi eban eta
hauteskunde aurretik aurkeztu eban programa
betetzeko asmoagaz beharrean ibili da, kofradia udal
jabetzara ekarteko gestioak egitea horren barne.
Azaroan egindako lanaren 1go fruitua etorri zen:
Arrantzaleen Kofradiako Ohiko Batzar Nagusiak
Kofradiako eraikin biak, kostorik barik, Elantxobeko
Udalari lagatzea erabaki eban, baita eraikinok Udalak
erabakitzen dauen zerbitzu publikoetarako erabiliko
direla be, sortutako gastuak Udalak beregan hartuz,
eta arrantzaleen Kofradiako Lehendakariari eskritura
egiteko ahalmena emonez. Kofradiako eraikina bi
solairutan banatutako 170m2ko lokala da eraikin
nagusia eta 12m 2 inguruko beste txikiago bat.
Proiektua borobiltzeko eta Kofradiaren eraikinei
erabilera emateko ideia ugari daukoz Udalak: erabilera
anitzetarako gela, herriko elkarteentzako egoitzak,

EA

ELANTXOBE

herriko txokoa...
Aipatzekoa da, noiz sortu zan argi ez dagoen arren
Elantxoben Arrantzale eta Nabigatzaileen San Nicolás
de Bari Kofradiak eragin ikusgarria izan ebala arrantza
sektorearen garrantziagatik, 1980ko hamarkadan
sektorearen gainbehera areagotu egin zan arte. Azken
bost urteetan kofradia "bizirik" mantentzen eben bi
arrantzuntziak (Ogoño-2008 eta Beti Anaitasuna-2010)
arrantzaleen erretiroagaz batera desagertu egin ziren
Elantxobeko portutik.
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B herriak
EREÑO

E

reñoko Udalak aparkaleku barri bat egin dau erdigunean bertatik ibili eta uri azpiegiturak
hobetzeko, herriak etorkizunean izango dauazan beharrizanei erantzuteko.
Ereñoko turismo potentzialak, Ereñozar aztarnategi
arkeologikoa berreskuratzeko eta balorea emoteko
proiektua eredu lez eta inguru naturala eta
paisajistikoa berezko baliabide lez, eta udalerriaren
dinamizazio sozio-kulturala sustatzeko apostuak, epe
ertain-luzera garatuko diran ekimenei jagokezan
aurrikusten diren beharrizanek azpiegitura eta zerbitzu
egokiak beharko dabez . Baldintza horrexegaz Ereñoko
Udalak aparkaleku barri bat egin dau Elizalden, 16
plaza barri dira, erdigunean, plazan eta herriko sarreran
dagoan parkina dagozanei gehitzeko. Udalak herritik
ibiltzea hobetzeko asmotan erosi eban lurrean egin
da aparkalekua, zati batean kurba haundi bat kendu
eta ibiltzeko lekua zabaldu eban. Orain geratzen dan
lur saila aprobetxatu da aparkalekua egiteko, uri
ahalmena indartu eta udalerriko zerbitzuak
haunditzeko.

ERRIGOITI

E

rrigoitiko Udalak La Villa auzoko ekipamendu sozio-kulturalak osatuko dauz. Zentro
logistiko polibalentea amaituta egongo da datorren udarako. Eraikin barria, herriaren erdierdian dago, batetik, udalerriko biltegi eta mantenimendurako jarduerarako erabiliko da
eta bestetik, aparteko sarrereagaz, gizarte erabilerarako.

Urte biko kudeaketaren ostean, Errigoitiko Udalak hasi dauz, jendeak
eskatzen izan dauan zentro logistiko multifuntzionala egiteko
beharrak. 1200m2 daukoz, zati bat lurpean izango dau begietarako
eraginik ez izateko eta solairu bi izango dauz. Behekoa, herriko
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eguneroko mantenimendurako behar
diran gauzetarako izango da, leku librea
be eukiko dau barruan ibilgailuak
mobidu ahal izateko. Bigarren solairuan,
berbaldiak, antzerkia, zinema edo
hitzaldientzako aretoa, bulegoak eta
komunak egongo dira. Hementxe
antolatu ahal izango dira herritar
guztientzako jarduerak (ume, gazte zein
nagusi); baina ekintza politikoak galazota
dagoz. Ingurua be konpontzeko
sarbideak eta aparkalekua egingo dira.
Beharron aurrekontua 300.000 eurokoa
da; Eusko Jaurlaritza, BFA eta poligono
industrialeko enpresen diru laguntzak
izango dauz.

B herriak
Foruko Udala adinekoen segurtasunaz eta bizi baldintzez arduratuta, euron ongizatea

FORUA

eta segurtasuna bermatzeko proiektuak aztertzen dabil. Hemendik gitxira ipiniko dau
martxan lehenengoa, bakarrik bizi diren 65 urtetik gorakoen etxebizitzetan suteen aurkako
sistemak ipintzea, hain zuzen. Lehenengo fasea prebentzio-ikuskaritza izango da, izan
leitekezan arriskuak ezagutzeko.
Herritarrek udalaren azalpen-eskutitz bat jasoko dabe.
Ostean, enpresa espezializatu bateko tekniko bik
etxeetan izan leitekezan arriskuen prebentzioinspezinoaren ikerketea egingo dabe. Gizarte langileak
joango dira eurekaz pertsonen ahalmen kognitiboa
baloratzeko. Bigarren fasean, ke-detektagailuak ipiniko
dira etxebizitzetan, horretarako ez da obrarik egin
behar eta aldatzen dan bateriaz funtzionatzen dabe.
Udalak ordainduko dau instalazinoa eta
mantenimendua. Hirugarren eta azken fasean, etxeen
krokisa burutuko da ebakuazinoetarako.

Ibarrangeluko Udalak, auzoak hobetzeko helburuari jarraituz, Durukizeko saneamendu-

IBARRANGELU

sarea barriztea amaitu dau, ur-batzea edo bertara heltzeko bidea, eta laster amaituko dau
herriko argi barriak ipintzea. Gainera, Ibarrangelu Lagako hondartzeagaz lotuko dauan
oinezkoentzako ibilbidea egiteko beharrak be emon dauz, oinezkoen segurtasuna eta
mobilidadea bermatzeko.

Durukiz auzoak itxura barria dauko eta zerbitzu
hobeak, hobetzeko beharrak amaituta. Aurrezpenenergetikodun farolak ipintzeko dira, Led bonbila
sistema bategaz argi kutsadurarik ez izateko.
Saneamendu-sare nagusia auzora eroan da, bertarako
bidea be zabaldu egin da, euri-urak dreinatzeko
sakonunea haundiak kenduta. Beharron aurrekontua
205000 izan da, horretarako Ibarrangeluko Udalak
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren
diru-laguntzea izan dau. Beharrak egiteko
Ibarrangeluko Udalak herrian behar barik egoazan
herritarren kontratazioa bultzatu dau. Bestalde,
Ibarrangelutik Lagara doan oinezkoentzako ibilbidea
egiteko proiektua emon dabe. Eskumaldeko udalek
sustatzen daben ibilbide-sarearen barruan dago,

inguruan mugikor tasuna, segur tasuna eta
akzesibilitatea indartzeko. Martxorako amaituta egotea
aurrikusten dabe.
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B herriak
KORTEZUBI Kortezubiko Udalak barruti (tabernea) eta Lendako ( barrutibasorantz) oinezkoen bidearen

sarrerea lotuko dauazan espaloia egingo dau, oin dala gitxi berreskuratu dan ibilbidea
jarraitzeko. Helburua bertara heltzea erraztu eta Gernika-Lumo oinezko ibilbidearen
jarraipena da.
Udalerriko lehengo ibilbideetatik doan
oinezkoentzako bidea berreskuratu eta konpondu
ostean, Kortezubiko Udalak 2012an errepideagaz
paraleloan joango dan bide barri bat egingo dau,
Barrutitik bidearen sarrerara. 1,5 metroko espaloia
zabalduko da, 160 metrotan. Holanik, Kortezubi eta
Gernika-Lumo loturea bermatuko da oinez Barrutitik.
Udalak Ingurumen eta Landa Inguruen
Minesterioagaz laguntzea kudeatzen dabil, Biosfera
Erreserba sareentzat dagoan garapen jasangarrirako
laguntza programaren bidez. Aurrekontua
30.000koa da.

MENDATA Mendatako Udalak eraginkortasun eta energia aurreztearen alde egiten dau eta

jasangarritasunerako eta udalerriak berak behar dauan energia sortzeko aukerak aztertzen
dabil. Lehenengo pausoa auditoria energetikoa burutzea izan da, Elizaldeko udal eraikinen
kontsumoa eta energia beharrak aztertzeko, baita erabilgarritasun ikerketea be eraikinotan
Biomasaz hornitzeko berogailu sistemea ipintzeko.
Auditoria energetiko baten bitartez, udala, Elizozte,
Taberna Barri eta Artape, udal eraikinen energia
kontsumoa eta euren burua hornitzeko behar daben
energia aztertuko da. Plana biomasa erabiliko dauan
berogailu sistemea ipintzea da, lurpeko udal hoditeria
isolatu sare baten bitartez, ur beroa ekoiztu eta
hornitzeko; gerora, Eleizalden eraikiko diran etxebizitza
tasatuetan be sistema bera ipintzea aurrikusten da.
Helburua jasangarritasun energetikoa eta euren burua
hornitzea da. Horregaitik, energia minieolika
(aerosortzaileak) sistema baten bidez energia sortzeko
erabilgarritasun ikerketea egitea be planteatzen da,
biomasa-kalderak funtzionatzeko beste argindar
sortzeko. Gainera, energia aurreratzeko, Marmizen
indukziozko 16 bonbila ipiniko dauz herriko argietan,
2009.ean Mendaturin egin eban moduan, holanik
energia aurrerapena %55 izango da.
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B herriak
Morgako Udalak datozen 10 urtetarako herriaren diseinua egiteko, udalerriko Arau

MORGA

Subsidiarioak aldatzea behin- behinekoz onartu dau. Horretarako, herritarrak informatzeko
prozesua zabaldu dau eta auzorik auzo emongo deutse guztiaren berri biztanle guztiei.
Urtarrila 16an zabalduko da alegazino epea.

Udal planteamenduan umeentzako jolas lekuak,
aparkaleku barriak, kirol instalazinoak eta herriko
argiak hobetzea dagoz. Etxebizitzari jagokonez,
baserriak etxebizitza barriak sortzeko aprobetxatzea
proposatzen dabe. Morgan hainbat baserrik lur sail
asko hutsik daukoz nekazaritzeko beharrak utzi
dabezenean. Baserriaren metro koadroak izango dira
kontuan, zenbat etxebizitza barri atara jakin ahal
izateko. Bizitza bikorako 7500 m2 lur beharko dira
(bakotxak gutxienez 150 m 2 ) eta 3 edo 4
etxebizitzarako 15.000m2 . Gainera, Morgan beste
60 etxe barri inguru be aurrikusten dira udalerriko
baserri gune nagusietan, Oñarte auzoan, 4-5,
Meakaurren 9-10, Meakan 5 eta Andra Marin 45,
tasatu eta libreak.

M

MUNDAKA

undakako Udalak barriro zabalduko dau herriko turismo bulegoa, barriztu ondoren.
Zabalagoa, akzesibleagoa eta gidari-turistikoaren zerbitzu barriagaz, herria eta eskualdea
bisitatzeko.
Ostalaritzarentzako eta herriko dendentzako turismoa
diru iturri haundia da, horrexagatik Udala turismo
bulegoan harrera eta jarduerea hobetzen
ahalegintzen da; izan be, %27 egin dau gora eta 9.181
bisitari euki dauz. Zerbitzuaren ikerketa baten
ondorioz berregin da bai itxurea, bai antolakuntza.
Urtarrilean, Mundakak barriro zabalduko dauz herriko
turismo bulegoaren ateak; lokal zabalagoa da,
hobeto banatuta dago eta gidari turistiko zerbitzu
barria dauko, horretarako tekniko barri bat hartu dau.
Proiektuan 58.200 inbertidu dabez, bulegoan,
harrera-gela, mostradorea eta informazio-materiala
eukiteko tokiek 60m2 hartzen dabez. Ekimen hau
dala eta, Herriko Surf Taldearen bulegoak Mallona
gimnasiora eroan dira, holanik kirol jarduera guztiak
batera egongo dira eta kirol instalazinoen eskaintza
hobeto aprobetxatuko da.
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B herriak

MURUETA Muruetako Udalak amaitu dauz udaletxe barri abadetxean eraikitzearen lehenengo faseko

lanak eta abadetxe zaharra udaletxe antzak hartzen hasi da. Egindako beharrekin etxearen
oinarrien sendotza, barruko egitura eta forjatuak, teilatu berria eta kanpoko hormen
atonduteak burutu dira. Berrizte beharrak martxoan hasi ziren eta bederatzi hilabetez
luzatu dira.

Hurrengoan, barruko esparruaren banaketarako
hormateriari eta elektrizitate, arotzeria, iturgintza eta
albaineltzari ekingo zaio. Bigarren fase hau 2012-13
urteetan egin nahi da, baina, beharbada, epeak
berplanteatu egingo dira zeren, udalak dioenez, krisi
ekonomikoak ezarten dituen mugak kontutan hartu
beharko baitira.

MUXIKA

Abadetxea izenaz deituriko eraikina XIX. mendekoa
da. Parrokoaren bizilekurako erabili izan zen urteetan
zehar, baina jatorriz udalarena izan zen. Guda Karlista
garaian herriak egin behar izan ebezan ordainetarako
nahikoa dirurik ez eta udalak eleiz parrokiaren eskutik
lortu eban mailegua. Maileguaren parte nagusia Eleiza
berriaren (1852) ondoan zegoen herriko etxea,
abadetxe bihurtuko zena, parrokiari emanez
amortizatu zen. Azken urteotan hutsik eta zaharkituta
gelditu zen. 2005ean Udalak, parrokiarekin akordioak
adostu eta berreskuratu egin eban, Udaletxearen
egoitza barria bertan egiteko.
Udaletxe barriagaz Eleizalde-Goierriko hiri nukleoa
kontsolidatu egin nahi da, inguru honetan, batzen
diren gainontzeko ekipamenduekin batera herriko
zentrogunea osatuz.

Muxikako Udalak, krisi egoerari eta honen ondoriozko langabeziari aurre eginez herrian
enplegua sustatzea dau helburu. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako 4000 planaren bitartez,
hiru langile barri kontratatuko dauz. Asmoa da herriko langabetuak laguntzea, hauek
izango baitira enplegu hauek eskuratzeko aukera izango dabeenak.

Muxikako Udalak enplegua sustatzen dau herrian,
lanpostuak sortuz ezegonkortasun ekonomikoa
daukaten herritarren artean, langabezian daudenen
artean. Guztira 3 pertsona kontratatuko dira, 2 peoi
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eta administrari laguntzaile bat. Behargin hauen
kontratazioagaz, enplegua sustatu eta bide batez,
Muxikan udal zerbitzuak hobetuko dira. Behargin
hauek herrian mantentze-lanak eta garbiketa lanak
burutuko dabez peoien kasuan. Muxika herri zabala
dala kontutan hartuta, auzo ezberdinen gune
publikoak zaintzeko beharrek esfortsu handia
suposatzen dabe.
Lanpostuak urtarriletik aurrera sortuko dira. Hiru
lanpostuetatik bat 18-30 urte bitarteko herritarrei
zuzenduta dago, gazteen kontratazioa be bultzatuz
herrian. Kontratuak bost hilabeterako izango dira
urtarriletik aurrera, eta Muxikako Udalak GizarteSegurantzaren ordainketa burutuko dau. Lanpostu
hauek Lanbide enplegu bulegotik bideratuko dira.

B herriak
Nabarnizko Udalak, herrian enplegua sortzeko helburuagaz eta aldi berean zerbitzu

NABARNIZ

hobeagoak eskeintzeko asmoz, langile barri bien kontratazioa kudeatu dau, langabezian
dauden herritarrak laguntzeko.

Krisi egoerari erantzun aktiboa emanez, Nabarnizko
Udalak enplegua sustatzen dau herrian, lanpostuak
sortuz aukera gutxien daukaten herritarren artean.
Nabarnizko herritarrek ofizial eta peoi lanpostuak
izango dabez aukeran, hauexek baitira Udalak
eskeinitakoak. Behargin hauek herrian mantentzelanak eta garbiketa lanak burutuko dabez, Nabarnizen
zerbitzuak hobetuz. Lanpostuak urtarriletik aurrera
sortuko dira. 18-30 urte bitarteko herritarra izatea eta
langabezian egotea dira baldintzetariko batzuk. Baina
beharrizan gehien dabezenei aukera gehiago
eskeintzeko, baldintza hauek nabarmendu dira:
langabezia-saria kobratu barik egotea eta Sarrerak
Bermatzeko Errenta jasotzen egotea. Enplegu hauek
sortu ahal izateko Nabarnizko Udalak Eusko

Jaurlaritzagaz kudeatu dau diru-laguntza.
Lehen be beste peoi lanpostu bat sortu eban Udalak,
guztira 3 behargin gehiago herrian.

Sukarrietako Udalak aurrera daroa Kanala auzoa eta Laidako Arketa auzoa lotuko dauazan

SUKARRIETA

oinezkoentzako bidea egiten. Otsailaren azkenetarako amaituko dabela aurreikusten da,
helburua inguruan herritar eta bisitarientzako paseolekua egitea da, udan batez be
hondartzara joateko asko erabiltzen dana.

Arketatik Kanalara doan oinezkoentzako bidea
errepide nagusiagaz paraleloan joango da, baina
babestuta egongo da oinezkoek segurtasun osoz ibili
ahal izateko. Bide barri hau errekearen eskumaldeko
udalek sustatutako bide-sare baten parte da.
Sukarrietako Udalak daroa oso-osorik Kanalako
Jatetxea ingurutik Laida hondartzako Arketara doan
bidea. Ingurumenean eragin txikia izateko egurrezko
hesiak ipiniko dabez. Beharren aurrekontua
405.000koa da, Udalak Gobernu Zentralaren, Eusko
Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntzea dauko. Bide barri hau batez be udan asko
erabiliko dala aurrikusten dabe, autoa hartu barik joan
ahal dalako hondartzara bertara.
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AMALUR
Lur Aberats

EGOIN: UNA EMPRESA CON MADERA
INNOVADORA
T

ecnológicamente avanzada, pero cercana y fiel a los valores de siempre. Comprometida con el entorno natural
y el desarrollo sostenible, Egoin, ubicada en Natxitua-Ea, es una empresa familiar, que ha conseguido situarse a
la cabeza de la innovación en la construcción en madera, también en los mercados internacionales.
Egoin nace en el año 1990 como empresa especialista
de estructuras de madera, en un momento en el que
la carpintería de armar estaba en su punto cero,
debido fundamentalmente a que, en el Estado, el
hormigón armado había hecho desaparecer la madera
para usos estructurales en edificación permanente.
Pero este hecho no fue suficiente para evitar su
irrupción en el mundo de la madera estructural.
Las palabras de Peio Gorroño, gerente y propietario
de Egoin transmiten amor por la madera, pasión por
su trabajo y un profundo sentido de responsabilidad
empresarial. Este talante se torna esfuerzo, valor,
riesgo, capacidad innovadora y conciencia
medioambiental en la gestión, claves que han llevado
a la empresa a la cabeza en la innovación en la
construcción en madera. Su Casa VITA, concebida,
proyectada y construida, por Egoin, es la primera
vivienda, del Estado, energéticamente autosuficiente.

Egoineko lan taldea, sortze eta elaborazio fase ezberdinetan.
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URREMENDI: Zergatik sortu zan Egoin proiektua,
gaur egun Busturialdeko enpresarik haundienetako
bat?
PEIO GORROÑO: 300 urteko baserri baten jaiotzea,
aparteko egurrezko egituradunean, zentroeuropearrek
eta nordikoek egurraz eraikitzen ebela ikustea, antzinako
ofizio galdua berreskuratu gurea eta pare bat bezero
euren eraikinetan egurra erabiltzeko prest, horreexek
eroan euskuen armatzeko aroztegi enpresa sortzeko
abenturara. 80. amaierako krisiak be euki eban zer ikusia,
ideia barriak atara behar ziran gure jendearen
ekonomiak bizirik irauteko. Hasiera kuriosoak izan
ziran. Baserritik zenbaki kontrolik aurreratuenera
pasatu ginen. Ausardia eta erabagi hareri esker
daukagu lortu dogun garapena.

AMALUR
Lur Aberats
U : Eg u r ra , b e r t a n b e h e ra e g o n d a n a
hamarkadatan eraikuntzan, zeuen enpresa
jarduerako lehengaia dozue. Zer aldatu da?
P.G: Kalkuluaren ahalmen teknikoa aldatu da batez
be, egitura eta montaia oso gatxak eta konplexuak
egiteko injenieritza, zenbaki kontrola dauken
makinekaz. Errealitate barri honek arkitektoak, ate
eta lurrean ipintzeaz gain, gainerakoan be egurra
erabiltzera eroan dauz araututako eraikuntzan. Egurra
sikatzeko teknología barriak sartzeak, tratamendu
biozidek, marrazketa eta kalkulu programen
garapenak, egurraren injenieritzaren eskola
espezifikoak sortzeak, Egoinen eta sektoreko beste
enpresa batzuen garapena erreztu egin dabe,
armatzeko arotz beharra edo zurajea, ilusinoz hasi
dogunona eta egurraren ospe txarra kendu gura
dogunona, beste material batzuk eta XX. gizaldiko
armatzeko arotzen kalitate profesional eskasak
emondakoa.
XIX. gizaldira arte harria eta egurra izan dira
eraikuntzan oinarrizko materialak eta beraz, antzinako
profesionalizazino apartak hainbat zuraje eraikin utzi
deuskuz, kalitate tekniko eta profesional oso onekoak.
Burdina agertu zanean eta beranduago hormigoia
emon zan aldaketa teknologikoa material horreetara.
Geldiro-geldiro egurra lantzen eben profesionalak
desagertzen joan ziran eta XX.mendeko egurrezko
eraikuntza kalitate baxuagokoa izaten hasi zan;
horregaitik, egurrak ospe txarra izan dau gizaldiaren
erdialdetik hona.

U: Zein behar egiten dozue?
P.G: Egoinek proiektu zehatz baten parte hartzeko,
egurra izan behar da nagusi, geure oinarrizko
materiala dalako eraikuntzan. Egoinen beste ezaugarri
bat malgutasuna da merkatuan agertzen diran
hainbat arkitektura proiektu segiduteko. Haundiak
edo txikiak, errezak edo gatxak, proiektuen ardatzak
jarraitzen doguz geure sormena egunerokoan sortzen
diren arazoei aurre egiteko ipinita. Txakur habia,
familia bateko etxebizitza, lantegi bat, eskola bat,
haurtzaindegia edo denda batetik hasi eta auzoko
elizara edo ejerzitoaren kuartelera, baita baserri,
landaetxe, bodega edo taldeko etxebizitzak alturan
be. Egitura dana egurrezkoa da, batzuetan beste
material batzuekaz estalia, egurra dan-dana tapatu
arte.
U: Badaukozue zeuen produkturik?
P.G: Gauza bat da egurrez eraikitzen doguna eta beste
bat eraikuntzetarako erabiltzen diren sistemak.
Egoinek eraikuntza sistema ezberdinak erabiltzen
dauz, betiko armatzeko arotz beharra, zurajea, argi
handiko egur laminatua eta EGO-CLT deitzen diren
egurrezko egitura panel haundiak. Honeek hormak,
solairuak eta eraikinen estalpeak gogortzeko balio
dabe. Panelak egiteko egurra bertoko pinu egurra da
%80. Egoin da produktu hau sortzen dauan enpresa
hurrengo orrialdera doa
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bakarra merkatu frantses-espainiar-portugaldarrean.
Produktuek Europear zertifikazioak daukez eta
markatuta daude. Ingurumenaz konprometitutako
enpresa garenez, BKSI/PEFC ziurtagiria dogu eta
"Zaintza Katean" sarean hartzen dogu parte.
U: Esan ahal da egurra material modernoa eta
berritzailea dala?
P.G: Eraikuntza sistemak betiko eraikuntzan
oinarritzen badira be, barrikuntzea eskaintzen daben
bestelako egurrezko produktuekaz be egiten dogu
behar. EGO-CLT panelak esate baterako. Egoinen
produkto hori, produktu ekologiko, barritzaile eta
estratejiko lez aurkezten dogu, geure basoetako
materialari urtenbidea emoten deutsolako eta gainera
montatzen erreza eta arina dalako.
U: Zein egur mota erabiltzen dozue?
P.G: Radiata pinua da CLT panelak egiteko erabiltzen
doguna. Egoinen batez be egur brietsuak erabiltzen
doguz, batez be radiata pinua. Industrian pinua da
eraikuntzarako materialik egokiena. Pinu egur eta
izei nordikoek ospe haundia dauke gurean eta geure
pinu egurrak, ostera, ez, xelebrea da. Baina aurriritzi
hori baztertu egin behar dogu. Gure egurra, bere
ezaugarri eta akatsakaz, maite behar dogun
egurra da.

U: Busturialdeak, basogintzan tradizinoa dauko;
egur hornitzaile ona da?
P.G: Busturialdean radiata pinu landaketa asko dagoz,
onak CLT panelak egiteko, holako material asko behar
dabe eta. Esaterako, 200m2 etxe batek 100m3 beharko
dau, horretarako 200 m3 enbor behar dira, basoaren
1ha gitxi gorabehera. Eskualdeko baso azalerea zehatz
mehatz zenbatekoa dan jakin barik (10.000 bat ha)
eskualdeko egurragaz Busturialdeko eraikuntza behar
guztiak egin leitekez egur gehiago behar izan barik. Egur
hori birsortu egiten da eta iturri oso ona izango litzateke
eraikuntzarako material ekologikoa egiteko. Ingurumen
abantailei jagokenez, egur hori isolatzailea da, beraz etxeek
energia gutxiago kontsumitzen dabe, 6-8 aldiz gitxiago.
Estatuko eraikin guztiak energetikoki eraginkorrak balira,
petrolio eta gas kontsumoa asko murriztuko geunke eta
planeta garbiagoa izango litzateke.
Baina gauza bat dira egurraren berezko ezaugarriak eta
beste bat erabiltzen dogun egurrak behar dauazan
baldintzak. Egoineko egurraren baldintzak dira: zuzen
ebakita egotea, ondo kalibratua Egurrez hornitzeko
gure itxaropen guztia Muxikako Ebaki enpresan daukogu,
Lekeitiko Maderas zarratu zanetik.

Zierbanako Digipen eraikuntzaren
egitura eta proiektua
amaituta.
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Vita etxea, Egoinek Ean eraikitako etxebizitza
barritzailea da, guztiz ekologikoa eta etorkizunari
begira dagoena, energetikoki eraginkorra.

U: Egurra industriarako ekoiztea eta basoaren
oreka bateragarriak dira?
P.G: Bai, gaur egun desoreka badago be. Basoek
emoten daben egurra baino gutxiago mozten da eta
egurra zahartu egiten da. Pinuaren kasuan, 40 urtetik
gorako pinua harrotzen hasten da eta ez dau balio
zerrrategietarako. Egurraren industriak jarduera
haundiagoa behar leuko, basoetan sortzen dan egur
guztia kontsumitzeko.
U: Egoin enpresa serio eta lehiakor lez ezagutzen
da; zelan lortu dozue irudi hori? Ze eragin izan
dau barrikuntzeak eta teknologiak egurra
erabiltzen dan eraikuntzan?
P.G: Egoinen betiko oinarriak daukoguz, segurtasuna,
berbea bete, zentzua gure gizartean desargertzen
dagozan baloreak eta mantendu behar diranak.

Horrexek egiten dau ezberdin Egoin. Horrexek eta
kalitateak eta EGO-CLT panelak moduko produktu
barritzaileek, arin eraiki eta inguruan eragin gitxikoak.
Nor edonork lorategian edo etxe inguruan, etxe
edo enpresa garapen bat egin gura badau arin eta
garbi, hor txe dago moduluko eraikuntza.
Gure beste produktu barritzaileetako bat,
ingurumenari errespetua zor deutsona, VITA etxea
da, etxebizitza ekologikoa da eta bere burua energiaz
hornitzen dau. Egoinen inguruan dago eraikita, Ean.
Hurreko etorkizuna kontuan izanda dago eraikia,
aldaketa klimatikoari eta ingurumen arazoei aurre
egiteko prestatua. Estatuan eraiki den holako
lehenengo etxea da, geure modulu prefabrikatuekaz
eraiki dogu.
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SLOW FOOD GURE KOSTALDEAN, ITSASOAREN
ZAPOREA GORDETEKO AHALEGINA
G

ure kostaldearen benetako zaporea gordetea, bere izatea, danon ardurea da. Slow Food filosofiaren oinarrizko
baldintzea horixe da. Gure arrantza portuetako txalupen irudi xarmangarria, Kantauriko antxoen zapore aparta
edo kontserbagileen esku beharra dira Slow mogimenduaren baloreak. Mariano Gómez da Estatuko Slow
Food-en presidentea.
URREMENDI: Itsasoa eta baliabideak ikertu eta
ezagutzen gatx diran ondareak dira, baina
gordetea, kontserbatzea beharrezkoa da. Slow
filosofia da lortzeko bide bat? Zelan aplikatzen
jako itsasoari Slow filosofia?
MARIANO GÓMEZ: Tresna bat da. Ikerketa
zientifikoek erakutsi dabe baliabideak agortzen
badoguz etorkizun latza izango dogula. Eta itsasoan
gertatzen dana dogu horren erakusle. Ardureak guk
geuk kontsumitzaileok be badoguz. Ezin dogu beti
antolatzaile haundien eskuetan utzi. Erosteko orduan
exijidu egin behar dogu, neurriak errespetatu, txalupa
txikitxuetan omega 3n aberatsa dan arraina dakarren
bajurako arrantza baloratu, gero eta gitxiago geratzen
diran arrantzaleen egurrezko txalupak...
U: Itsasoan gehiegizko arrantza egoerea dago,
arrantzarako metodo industrialak erabiltzen dira,
espezie batzuk galbidean dagoz... Eragin ahal
dogu merkatuan jateko ohiturak aldatzeko?
M.G: Jateko ohiturak aldatu baino gehiago, geure
jateko ohiturak izan direnak ez galtzea da kontua.
Ondo dago globalizazinoagaz arrain osasuntsu eta
hobe gehiago izatea, baina gure espezieak be badira.
Kostalde eta berezko itsasoko kultura dogun
herrialdea gara.
Orain dala hamarkada gitxirarte arrantzatu diran
espezieak ondiño badagoz, baina ez dira
kontsumitzen. Kantauri itsasoa aberatsa da arrain
azuletan. Egin dagigun, ba, ahalegina arrainak,
errezetak eta betiko arrantza sistemak berreskuratzen.
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Mariano Gómez Estatuko Slow Food-eko presidentea.

U: Slow Foodek betiko arrantza eta espezieak
baloratzen dauz; ze proiektu garatu dau betiko
arrantza arduratsua eta arrantza teknika
jasangarriak laguntzeko?
M.G: Slow Fooden Slow Fish deitutako saila dago,
urte birik behin arrantza sisteman munduan eredu
dan azoka antolatzen dau. Genoban burutzen da urte
bakoitietan. Sentsibilizazino kanpainak be egiten dira,
hegalaburrarena edo espezie basatien hazkuntzarena,
Asian krustazeoekaz eta itsaskiekaz egiten dan
moduan. Espezieak ezagutu eta gordeteko kanpainak
be egiten doguz eta ezjakintasuna dala eta, baliabide
onak eta osasuntsuak ez galtzekoak be bai.

AMALUR
Itsasgora
U: Busturialdean Bermeoko kontserbera bik
sustatzen dabe Kantauriko antxoa Slow Food
barruan.

Geure itsasoko ohiko produktuak Slow Food filosofiagaz
bat datoz.

U: Gure arrantzaleekaz eta arrantza sektoreko
eragileekaz hartuemonak izaten dozuez
horretarako?
M.G: Jakina. Eragileekaz eta horretan beharren
dabilzan udalekaz. Euskadin produktu bi daukoguz:
hegaluzea eta Kantauriko antxoa, elaborazino
sistemak babestuta dagoz biak. Urte askotan ez dogu
semi-kontserbarik jan, antxoaren gaineko datu
negargarriak zirala eta. Arrantzaleek eurek euki daben
errespetuari esker, antxoa-arrantza berreskuratzea
lortu da eta kontsumitzaileok barriro be gozatuko
dogu gure gastronomiako altxor haundiagaz:
antxoagaz.

M.G: Bai, behar itzela egiten dabe, bermeotarren
berezko zintzotasun horregaz; lehenengo
momentutik esan eben eurek bereiztuko ebela
kontsumitzen hasi barri zan antxoa Kantauriko antxoa
zanaz, aparteko etiketa eta informazio argi eta
garbiagaz kontsumitzailearentzat.
Pentsetan dot gure arrantzaleei eta kontserbereei
eskerrak emoteko momentua dala, 5 urte egon behar
izan dabe betiko baliabideak esplotatu barik,
baliabideekaz eta arrantza produktuekaz hartu eben
konpromisuagatik.
U: Zelan erabili ahal dogu burua eta apetitoa
erabagi arduratsuak hartzeko?
M.G: Errezetak emon baino inportanteagoa da
egunero behar egitea eta informazinoa euki eta
kulturea sortzea. Danon artean gustuaren heziketa
ez galtzea lortu, batez be umeena... Gurasook gure
seme-alaben heziketa ikastoletan ere lagundu behar
dogu. Umeek ikasi behar dabe urtaro bakoitxak bere
jakiak daukozala eta emoten deuskuezan produktu
asko eta dotoreak, ez daukela ez usainik, ez zaporerik
eta ez daukela zer ikusirik produktu horren benetako
ezaugarri organoleptikoekaz. Eta nahiz eta ezertarako
denborarik ez dogun gizartean bizi, bertoko
Al gusto 2011 nazioarteko azoka
gastronomikoan, Slow Food
Food
mugimenduaren barne, Bermeok
stand-a izan dau, herriko produktuak
ezagutzera emanez.

hurrengo orrialdera doa
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produktuak berreskuratu behar doguzala, bertoko
jakia, osasuntsua dalako. Bertoko produktuak indartu,
herrikoak, gozoenak direlako eta galtzear egon
direlako. Arrantzak, batez be Euskadin eta
Busturialdean arrantzaleei eta kontserbereei zuzeneko
erosketea egiteko konpromisua eskatzen dau.
U: Slow Food menuan egon badago gure
kostaldeko arrainik?
M.G: Bai horixe, babestutako produktuak dagoz, beste
batzuk gomendatuak eta beste batzuk ondiño
ikertzen dagozanak. Slow Foodek egiten dauazan
kanpainetan, kontsumitu behar ez diren espezieak
hartzen dira kontuan, alebinen tailaren gaineko
kanpaina esate baterako, batzuetan ohitura
burugabeek eraginda kontsumitzen direnak,
gozoagoak izan leitekez baina espezieak bizirik irautea
kolokan ipintzen dogu.
Arrain azulak edo arrantzaleek eurek saltzen
dabezanak jan behar dira, gure kasuan, jatetxe askotan
be aparteko moduan prestatzen dabez arrainak.
U: Zer egin da horretarako?
M.G: Dana da heziketa, maitasuna eta errespetua.
Gauzak zelan egin behar diren lantzen dogu,
arrantzaleei maitasuna eta errespetua izanda eta
amamak kontuan hartuta, eurek dira antzinako

errezeten jabe, lehen jaten zan arraina gomutan
dabenak, zelan prestatzen zan... Gure gastronomia
eta sukaldeko kulturaren transmizinoan egin behar
da indarra, kontserbatzeko, gordeteko eta balorea
emoteko: zer arrantzatzen zan, zelan, erabiltzen
ebezan betiko artisau- sistema.
U: Slow filosofiak globalizazinoaren aurrean
ondare naturala, materiala eta espirituala
gordetzen daben herriei be erreparatzen deutse.
Gure eskualdea aberastasun eta kultura aniztasun
iturri da?
M.G: Tradizinoa dala eta turismoari jagokonez, leku
erakargarriak dira. Bisitariei balore eta erakarpen
zoragarria eskaintzen deutse. Herri honeek barik gure
jateko ondarea galduko geunke. Lastimea da eurotako
askotan arrantza ontzi tradizional bakarra geratzea.
Horregaitik, jarduerea kontserbatzeko erakarpen
turistikoa eta arrantzaleen beharra sustatu behar dira
batera, horreexek dira milaka urteetako arrantza
jardueran azkenak.
U: Gure herriek, berezko izatea daukenak,
Elantxobek, Mundakak edo Bermeok, Slow
mugimendutik hur dagozala?
M.G: Hainbat adibide dagoz Euskal kostaldean. Baina
batzuetan danon arduragabekeriagatik, izan zanaz
egin behar dogu berba ez kontserbatu ahal izan
dogunaz. Gure kostaldeko herritxuak gorde behar
doguz, gurea, bertokoa gordeta, nazioartekoagoak
gara.

Mundakako portuan arrain
freskoa saltzen.
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KALITATEA
Sidra con Eusko Label

Sidra con
Eusko Label
ELABORADA 100% CON MANZANA
DE EUSKADI

La Sidra con Eusko Label es una sidra natural producida 100% con manzana de Euskadi y controlada de principio
a fin. Por un lado, se ha controlado la producción de manzanas de sidra, se ha inspeccionado a los productores,
los manzanales de éstos y han sido registrados en los listados de Kalitatea. El reglamento también recoge cómo
tiene que transportarse la manzana a los centros de elaboración y por último se controla la elaboración, envasado
y etiquetado. Kalitatea es el organismo de control responsable de verificar que todos los extremos del reglamento
se cumplen.
Kalitatea hace numerosos análisis de producto en múltiples
laboratorios y universidades. En total, se analizan 15
determinaciones, desde la acidez, grado alcohólico, pH, ácido
málico hasta los azúcares, cenizas y fenoles.
Como todos los productos con Eusko Label, las cuestiones que se
deben cumplir para poder elaborar sidra natural con Eusko Label
están recogidas en un reglamento técnico de producto que ha sido
elaborado por una mesa de trabajo formada por productores de
manzana de sidra, elaboradores de sidra natural, técnicos,
representantes de la Fundación Kalitatea y administraciones. Ahora,
a Kalitatea le corresponde controlar y certificar este producto. En
ese sentido hay que reseñar que los sistemas de control de las
marcas públicas y oficiales funcionan, y si se ve que no se cumple
algún extremo del reglamento se actúa en consecuencia tomando
las medidas necesarias ante incumplimientos.

Datos
La nueva campaña de la sidra natural (20112012) ha comenzado bien. Después de
recoger y prensar la manzana, los mostos se
encuentran en este momento en los
depósitos o kupelas. Las sidrerías que van a
elaborar sidra natural con Eusko Label son
27; 20 en Gipuzkoa, 6 en Bizkaia y 1 en Araba.
Entre tanto, como resultado de la campaña
2010-2011 se han elaborado 841.000 litros
que pueden obtener el Eusko Label.
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La Sidra Natural del País Vasco con Eusko Label se envasa en una
botella aprobada por Kalitatea que asegura la fácil identificación
del producto y la adecuada protección del deterioro del mismo por
su exposición a la luz. La identificación y el etiquetado del producto
certificado se realizará con etiquetas numeradas y controladas.

Eusko Label es una garantía de origen y calidad para el
consumidor, y a su vez debe de ser para los productores
una herramienta de valorización de su trabajo, ofreciendo
así mayor competitividad en el mercado.

KALITATEA
Euskal baserriko oilaskoa

Euskal baserriko
oilaskoa

Libre hazitako Baserriko oilaskoak, antzinako eran
hazitako oilaskoen zaporea du.
Zerealez osaturiko elikadura naturalak, %65etik gora
artoa, atlantiar arraza eta hazkunde mantsoak, hiltzeko
garaian duten gutxienezko 81 egun heldutasunak
eta artisau erako ekoizpen sistemak erabat ziurtatzen
dio kontsumitzaileari okela osasungarri, samurra eta
zaporetsua, merkatuan aurkitu ohi denaren aldean
oso ezberdina.
Eusko Labela duen benetako Baserriko Oilaskoa,
osorik edo zatika merkaturatzen da eta, beti, Eusko
Label-Kalitatea zeinuarekin adierazten da.
Oilasko osoen kasuan, izterrean edo hegalean
ezarritako eraztunean ageri da zeinua, eta zatien
erretiluetan, berriz, zenbakidun etiketan.

Eusko Labela duen baserriko oilaskoak produktore
eta teknikarien laguntzarekin garatutako araudi
zorrotza betetzen du. Araudian arraza, produkziosistema, elikadura, hautaketa eta produktua
markatzeko modua definitzen dira.
Eusko Labela lortu nahi duten oilaskoak Euskal
Autonomia Erkidegoan kokatutako ustiapenetan
hazitakoak izan daitezke soilik eta araudian ezarritakoa
bete behar dute.
Gainera, produkzio-mugen gehieneko neurriak
bereziki zainduko dira eta, ustiapen bakoitzaren
ezaugarrien arabera, produkzio-kopuru mugatua
izango da.
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KALITATEA FUNDAZIOA

ERREZETA:
EUSKAL BASERRIKO OILASKO BETEA
OSAGAIAK:
- Euskal baserriko oilasko bat.
- Golden motako 3 sagar (karamelu likidoan egosiak).
- 150 g gaztaina-pure naturala.
- 12 tipulin.
- 100 g onddo.
- Baso bat ardo zuri.
PRESTAKETA:
1. Sagarrak prestatu eta gordinik lau zatitan ebaki. Flan batentzako bezalako karamelua egin, ura gehitu
eta hantxe sagarrak egosi.
Gaztaina-purea egiteko, gaztainak -zurituak eta gordinak- estali arteko esnetan egosi behar ditugu.
Puregailutik pasa eta gatza bota.
2. Oilaskoari hezurrak kendu behar dizkiogu, bizkarretik hasita bularrezurra atereaz. Izterrak eta hegalak
markatuta utziko ditugu.
Oilaskoaren barruan gaztaina-pure kopuru
ugari samar bat jarriko dugu, eta horren
inguruan sagar egosiak. Oilaskoa itxi eta lotu
egingo dugu, bere formarekin utziz.
3. Oilaskoa betiko erara erreko dugu 50 edo
60 minututan, koipea kendu, ardo zuria
gehitu eta erretakoaren zukua aterako dugu.
Saltsa horretara, tipulin glasatu batzuk eta
koipea kendu ondorengo saltsa horretan
gorritutako 100 g onddo botako ditugu.
4. Sokak kendu eta oilaskoa bero-bero
zerbitzatu, bere saltsarekin.

Geure zura sustatzen dugu

BAZKIDEAK:

135
ENPRESA

47 Zerrategiak
( SECOMA/ SOGESA )

4 Egur

birrinketa
enpresak

14 Enbalaje

enpresak ( AFEI )

10 Bigarren
eraldaketa

35 Errematanteak
( AREFOR )

25 Basolanak
E u s k a d i k o
Basogintza Elkarte
konfederakundea
EZMko kidea da, eta
berarekin batera,
bere elkartekide
diren 5.000 baso
jabeak.

www.mahaia.org

Euskadiko Zur Mahaia Elkartea euskal basogintza eta berari lotuta dauden zuraren
industrien topaketa gunea den elkarte profesionala da, baita bere kontsulta zentroa ere.
Sektore honen egituratze organoa eta ordezkaritza tresna da, basogintza kudeaketa
iraungarriaren eredupean, gizartearen eta sektorearen mesedetan ekintzak gauzatzeko
helburuaz.

PROIEKTUAK:
Ikerkuntza:
- Radiata pinuaren karakterizazioa.
- Haritz amerikarraren karakterizazioa.
Basogintza kudeaketa iraungarria:
- Zaintza katea.
- PEFC Euskadi baso txikiei egokitutako
euskal mendien ziurtapenerako.
Eraikuntza iraunkorra: UPV-EHUko Eki
House proiektuarekin kolaborazioa Solar
Decathlon nazioarteko txapelketan.

Zuraren ezagutzaren sustapena:
- UPV-EHUren "Eraikuntzaren ingeniaritza"
masterra.
- Maderia, Sociedad Española de la
Madera-rekin lankidetza.
- Egurtek, zurezko eraikuntza eta
arkitekturari buruzko nazioarteko
sinposioa.
- Bioterra, Produktu Biologikoen
Europear azoka Ficoban.
Rokfor proiektua: Eraikuntza
iraunkorraren sustapena, Europak
"merkatu nagusi"tzat hartzen duen saila.

GEURE ALTXORRAK
UNA NUEVA VISITA A SANTIMAMIÑE
El yacimiento y el conjunto rupestre paleolítico de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi) ha sido el vértice de la
arqueología prehistórica vizcaína a lo largo del siglo XX. Santimamiñe es una de las expresiones más espectaculares
del arte rupestre de los cazadores paleolíticos del País Vasco. Este aspecto de Santimamiñe, unido a ser el punto
de arranque de los estudios sobre las ocupaciones paleolíticas en Bizkaia, explica que este conjunto rupestre
haya gozado de una atención inusitadamente alta
por parte de diversos investigadores. Así, a día de
hoy, no es exagerado afirmar que Santimamiñe es
una de las cuevas con arte rupestre mejor conocida
de la región Cantábrica.
La paulatina modificación de las ideas sobre los
cazadores-recolectores del Paleolítico superior, sobre
su actividad gráfica y sobre cómo encararla, o la
misma posibilidad de aplicar en Santimamiñe
algunos procedimientos de documentación
recientes, además de las diferencias de enfoque
según los autores, son los elementos que ayudan
a justificar un nuevo estudio.
Recientemente ha salido a la luz lo que
consideramos el estudio más completo del arte
prehistórico contenido en la cueva de Santimamiñe.
Editado por la Diputación Foral de Bizkaia en la
Revista Kobie, serie Anejos nº 11 con el título: Una
nueva visita a Santimamiñe. Precisiones en el
conocimiento del conjunto parietal paleolítico, es
el resultado de un trabajo sistemático de
documentación e investigación de todo el
contenido artístico paleolítico de las paredes de la
cueva de Santimamiñe.
Los autores del estudio, César González Sainz
(Universidad de Cantabria) y Rosa Ruiz Idarraga
(Universidad de Deusto), han trabajado partiendo
de lo ya establecido en los trabajos anteriores por
T. de Aranzadi, J. M. de Barandiaran y E. de Eguren
(1925), o por X. Gorrotxategi (2000) y han ampliado
nuestro conocimiento del potencial de la cueva al
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Gernikako Batzar Etxea.
Calco de bisontes de la Cueva de Santimamiñe.

revisar y cotejar el número de pinturas-grabados
citados, y establecer el grado de conservación de los
mismos.
El texto ahora editado consta de 170 páginas a color
en las que se recogen y comentan setenta motivos
gráficos (bisontes, caballos, oso, ciervos, cabras,
signos ) dándose de ellos su calco y su fotografía
(cap.4). Todo ello se completa con un exhaustivo
estudio de la evolución del arte prehistórico de
Santimamiñe en el Magdaleniense cantábrico (cap.
5) y con la analítica del marco cronológico del
conjunto artístico (cap. 6). Este trabajo, que es una
de las actuaciones orientadas a la actualización del
conocimiento sobre Santimamiñe, está integrado en

el proyecto promovido por la Diputación Foral de
Bizkaia para reevaluar el potencial de los yacimientos
arqueológicos de Bizkaia, con especial incidencia sobre
aquellos que fueron excavados en la primera mitad
del siglo XX.
Este estudio ahora editado, el primero de una serie
dedicada a la cueva, será seguido por otra monografía
en la que se describe y comenta los resultados de los
trabajos de reevaluación del potencial arqueológico
realizados en la cueva entre los años 2004 y 2007.
MUP
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MUNDUTIK ZEHAR

Antonio Pou

TRAS DEL OSU
Exceptuando las zonas costeras, la mayoría de los
valles Asturianos son mucho más encajados, menos
dulces y amables, pero no menos bellos, que los de
Euskadi. Un osu geológico, gigante, los labró a
zarpazos aprovechando las idas y venidas de las
glaciaciones del último millón de años. No pudo, o
no quiso, acabar con el asombroso macizo de los
Picos de Europa y aún parece que le entró la vena
artística al labrar los valles vecinos, como Somiedo,
que están justo al poniente de aquellas imponentes
masas calcáreas.
José María de Pereda, en su Peñas Arriba, describía
la espeluznante cacería de un osu. Para los
montañeses del siglo XIX la sola mención de la palabra
provocaba pavor, aún reconociendo que nada hacía
mientras no se metieran con él. Hoy el osu sigue
vagando por los valles de Somiedo, refugiándose
como puede de la marea turística, degradado su

papel al de un tímido protagonista de los videos de
naturaleza en un escenario natural espectacular. Pero
uno se resiste a renunciar a su mítica fiereza y mientras
conduzco por las estrechas y tortuosas carreteras de
la zona, entre escarpadas laderas y frondosa
vegetación, miro de reojo a recovecos y sombras, por
si hubiese alguno acechando.
La carretera atraviesa aldeas de calendario, en las que
el tiempo parece haberse detenido; por eso sorprende
encontrar un lugar como Puebla de Somiedo, en un
ensanche del valle, con un aire moderno que recuerda
a una estación invernal de lujo. Muy bien preparado
para el turismo, es un excelente lugar desde el que
planear la exploración de la zona.
Sobre un mapa y unos folletos del Parque Natural de
Somiedo, ante una olorosa tabla de quesos regada
con sidra abundante refrescada en el arroyo (que aún
Casa vaqueira de la braña la Pomacal.
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no siendo guipuzcoana se deja beber), se barajan
muchas y atractivas opciones. La mayor parte de ellas
implican recorridos a pie puesto que muchos caminos
están reservados al tránsito local.
Los valles de los rius Saliencia y Valle arrancan de un
paisaje de alta montaña de aspecto pirenaico con
picos de más de 2000 metros y numerosos lagos
glaciares. Sus laderas están tapizadas de hayas y los
fondos del valle de magníficos pastos donde engorda
a placer una raza de vacas autóctonas de color canela
y gran belleza.
El ganado constituye la riqueza tradicional de la zona.
Al llegar el buen tiempo el ganado se traslada a los
pastos de altura en un proceso de trashumancia de
valle que se viene realizando desde tiempo
inmemorial por los llamados Vaqueiros de Alzada.
Estas gentes, cuyo origen, forma de vida y leyendas
han dado lugar a una cultura totalmente peculiar, se
subían en verano con enseres y familia a las brañas.

Parece que las brañas son de origen medieval y en
un principio fueron terrenos sin propiedad que los
vaqueiros de alzada aprendieron a manejar para criar
el ganado y subsistir en verano, aunque ahora se
denominan brañas tanto los pastos de verano como
los de invierno. Sus típicas cabañas de piedra, los
teitos , techados con brezo y escobas, se siguen
utilizando y forman curiosas aldeas de verano como
la Braña la Pomacal, cauce arriba del riu Pigüeña.
Herederos del carácter nómada y libertario, poco
sujetos a normas, las fiestas de los vaqueiros de alzada
en las brañas de verano atraían a las gentes de
pueblos vecinos, a la par que provocaban la ira de
obispos y sacerdotes del siglo XVIII. Curiosamente, la
mayor parte de los ingresos de los vaqueiros de alzada
no procedía del ganado si no del comercio y del
transporte, negociando con asturianos y leoneses.
Acércate a Somiedo, un lugar precioso, donde aún
queda la impronta de vaqueiros y osos.
Entrañas plegadas dejadas al descubierto por el río Saliencia.
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PERTSONAIA
Gonzalo Beaskoetxea

"ZESTA PUNTEA ETA JAI ALAI NEURE PARTE DIRA.
KIROL HONEK BARRIRO BE DUINTASUNA IZAN
DAGIAN BORROKAN NABIL."

Gonzalo Beaskoetxeak zesta punteari daukotson

pasinoak igo eban gorenera eta betiko lotu kirol
honeri, historiari eta bere kulturari. Kirol ibilbide
arina euki eban. 14 urtegaz txapeldun olinpikoa
izan zan eta geroago munduko txapelduna. "Geure
geurea" dogun kirola maite dau eta ondiño
kantsetan dabil beharrean. Muxikan bizi da
Ameriketatik etorri zanetik eta egunik egun zesta
punteak eukon ospea berreskuratzen ahalegintzen
dan Gernika Jai Alai Pilota Eskolaren nagusia da.

URREMENDI: Noiz hasi zinen zesta puntan?
GONZALO BEASKOETXEA: Hasieretako gomuta
ahaztezinak daukodaz. Kasualidadez hasi nintzen,
ume guztiek moduan. Besteak frontoian sartzen
ikusten nebazan eta neu be ikusminez sartzen nintzen.
Frontoian sartu eta probatu nebanean, hain lotuta
geratu nintzen, neure bizitzako gauzarik
garrantzitsuena izan dala. Lehenengotan frontoian
sartzean apartekoa begitandu jatan, beste mundu
baten banengo lez. Zesten usaina, pilota pilotariak
kantxan, ikuskizun itzela, nik neuk sekula ikusi bakoa.
Hain zan kirol ezberdina, arina eta ederra, zestaren
menpeko egin nintzela eta ez nintzen frontoitik
urteten.
U: Zer ezberdintasun dago orduko eta gaur
eguneko entrenamenduetan?
G.B: Guztiz ezberdina zan. Guk aukera gitxiago
geunkon. Entrenamenduak irabazi egin behar
genduzan. Zerratokitik serrina ekarri, baldosak garbitu,
markadora izan, pilota mutila entrenatzeko hori
dana egin behar genduan, baina gustura izaten zan,
ze egia esan ez genduan ia frontoitik urteten, eta
gainera, horixe zan gura genduana.
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'Gernika Jai Alai, arquitectura e historia' liburuaren aurkezpena
2008an.

U: Zer dala eta joan zinen Ameriketara?
G.B: Hastean ez zara planteatzen profesionala izatea.
Ameriketatik etozenen eredua geunkon, guretzat
jainkoak ziren. Lehen joko mailaren arabera jokatzen
zan. 13 urtegaz (gaur egun infantila) 20, 25 eta 30
urtekoekaz jokatzen neban, euren kontra be bai inoiz.
Bizkaiko txapelketa absolutua irabazi genduan eta
Espainiako Txapelketan Bizkaiko ordezkariak izan
ginen. Praka laburrak soinean, Madrilera, Zaragozara,
Bartzelonara joan nintzen. Gero, aurre-olinpiada
bat egin zan hainbat frontoitan eta Mexikon 68ko
olinpiadan parte hartu eben 4 pilotarietako bat izatea
lortu neban. Urrezko domina eskuratu genduan eta
Gernikara bueltatzean, nahiz eta nik neuk profesional
izatea ez gura, enpresak, txapeldun olinpiko batek
emoten dauan publizitatearen jakitun, 14 urtegaz
debutatzera behartu ninduen. Nire maisuak, Manolo
Verdascok, orduan ostatuan egoan nire etxean, ez
eban gura hain gazte profesional egitea, esplotatu
egingo nindutela eta. Eta arrazoia eukon. Orain
geldiroago joan behar nebala pentsetan dot eta
maisuari kasu egin. Halan da guztiz be, pozik nago
egindakoagaz.

PERTSONAIA
Gonzalo Beaskoetxea

Gonzalo Beaskoetxea, Beaskoetxea II. kantxan artista aparta.

U: 1968ko Mexikoko Olinpiadetako zein gomuta
dozu?
G.B: Olinpiadan 4 pilotarik hartu genduan parte,
Mirapeix anaiek, Ramon Arrienek eta neuk.
Esperientzia ikaragarria izan zan, betirako lagunak
egin nebazan. Bueltan Madrilen eta Estatuko hainbat
uritan harrerea egin euskuen. Gernikako Udalak be
bai. Harrerea eta omenaldia egin euskun. Jende askok
ez dau jakingo, baina Espainiako selekzio batek lortu
eban lehen domina olinpikoa Zesta Puntan izan zan,
1900eko Pariseko olinpiadetan, hain zuzen. Francisco
Billota madrildarrak eta Jose Amezola bizkaitarrak
lortu eben. 1924an, Misouriko olinpiadan, Zesta Punta
berriro be kirol olinpiko izateko zorian egon zan,
baina erakusketa kirol lez hartu eban parte. 1968 arte
ez zan barriro kirol olinpiko izan.
U: Kirol mailako zein lorpenegaz zagoz harroen?
G.B: Lehen mailan hainbeste urte egoteaz eta
Bolibarko Txikitoren aurka 200 partidutik gora jokatu
eta Uriarteren kontra beste hainbeste jokatzeaz. Egia
da 1977an Biarritzeko lehenengoko Guante de Oro
txapelketea irabazteko suertea izan nebala, eta
1979an Mundiala Enrique Berrojalbizegaz batera. 80
hamarkadan, bereziki gogoratzen dot Txapeldunen
torneoa irabazi nebala Durangon eta Gernikan,

Soroagaz eta Markoidagaz. Ondarres, Txikito eta
Uriarte pilotari ikaragarriak hartu eben parte. Horrek
danak izena emoten dau.
U: Ibilbide horretan zein da alderik gogorrena?
G.B: Niri ez jat gatx ezer egin, ezta etxetik kanpo
egotea be, ze egiten nebanak betetzen ninduen.
Maite duzun ofizoaren alde egiten dan edozein
sakrifizio gustura egiten da. Ameriketara estrainekoz
joan nintzenean be, ez jatan gogor egin, ze frontoira
heldu eta atsekabeak alde egiten eben.
U: Zelan hartzen zintuzteen Ameriketan? Zer
ziren pilotariak Ameriketako gizartean?
G.B: Ikusleek eta zaletuek ikaragarri jarraitzen ebeen
zesta puntea. Ameriketara joan nintzenean harrituta
geratu nintzen. Zesta Puntako pilotariok, NBAko edota
futbol amerikarreko jokalariek besteko ospea
genduan. Nik ez, gaztea nintzelako, baina pilotaria
horrekaz danakaz ibiltzen zan. Bariku baten Miamiko
frontoian 15.000 lagun egotea normala zan. Kalean
guztiek ezagutzen gintuzten. Sasoi haretan zesta
puntako jokalariek geunkon gizarte mailako
errrekonozimendua itzela zan.
hurrengo orrialdera doa
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PERTSONAIA
Gonzalo Beaskoetxea
aurreko orrialdetik dator
U: Zelan hartu zenduan Ameriketatik bueltatzeko
erabagia?
G.B: Ni uda askotan etortzen nintzen. Pilotari guztiok
gura genduan Mundiala jokatzera etorri, onenak
baino ez zirelako etortzen. Berton geratzeko, 88ko
greba ostean etorri nintzen. Greba ikaragarria, sasoiz
geratzen jakin ez genduana. 3 urteko greba izan zan
eta jendea beste bide batzuetatik joan zan. Zaleen
laguntza osoa izan genduan. Frontoietara joaten zan
jendeak partidatara joateari utzi eutson gure
eskabideak, aldarrikapenak bidezkoak zirela
pentsetan ebelako. Baina enpresak frontoia zarratu
eta salgai ipini eban. Orduantxe erabagi genduan
Gernikan eskolea sortzea, zesta puntea ez hiltzeko.
Juan Ramón Uria presidente zala eta ni monitore
sortu genduan. Garai latza izan zan.

U: Gonzalo Beaskoetxearen beste alderdi
ezezagun bat zesta puntearen historiaren ikerlari
eta idazle izatea da; zein da ibilbidea eta azken
ekarpena?
G.B: 1996an argitaratu zan Zesta Puntearen
eskuliburua, tresna baliagarria izango zelakoan idatzi
neban, arrakasta euki eban eta beste edizino barri
bat prestatzen nabil. 2005ean <<Historia de la Cesta
Punta>> liburua idatzi neban, Gernika-Lumoko
Udalak (Kultura), BBK eta Urdaibaiko Patronatuak
editatua. 2008an Gernika Jai Alairen 45.urteurrenean,
Lilia Maure arkitektu madrildarragaz batera <<Gernika
Jai Alai, Arquitectura e Historia >> liburua idatzi
neban, Nueva Europa SLek argitaratu eban. Nik Jai
Alairen alde sentimentala jaso neban eta Liliak
eraikinaren balore arkitektonikoa. 50.urteurrenerako,
bigarren partea aterako dogu. <<Pelotaris del Gernika
Jai Alai>> deituko da. Gustura, behar askogaz,
maitasunez eginda dago. Gernika Jai Alaiko 300
pilotari baino gehiagoren biografia laburra eukiko
dau. Holanik, historia egiten dogu eta beharbada
beste hirugarren, laugarren edo bosgarren bat be
atarako dot, Jainkoak osasuna emoten badeust.
Frontoi horrek askorako emoten dau, asko
Busturialdeari, asko Bizkaiari eta asko mundu osoari.
Beste zaletasun bat marrazketa dot. Jai Alaiaz zer
ikusia daukon proiektu baten dihardut. Gatxa izango
da, baina 50.urteurrenerako amaitu gura neuko.
U: Zergaitik nagusitzen da Gernika Jai Alai
frontoia Markinakoa, Durangokoa edo Zesta
Punta tradizinoa izan dan beste frontoietatik?

1979ko Munduko Txapelketaren irabazleak: Beaskoetxea IIBerrojalbiz bikotea.
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G.B: Gernika Jai Alaik, kantxak eta zestak eskualdeko
hainbat familiarentzat esangura haundia euki dabe
eta danok dira neure parte. Frontoi horreri lotuta
nago, gorputzaren luzapena dot. Eraikin ikaragarria
daukogu, museoa. Borrokan segidu behar dogu
frontoiak eta Zestak merezi daben duintasuna
lortzeko. Izan be, eskolak turistentzako erakusketak
burutzen dauz eta kantxara bajatu eta zesta
probatzeko aukerea emoten deutse. Danak geratzen
dira itsututa, eta ez dabe aituten kirol hau zergatik
ez dan gehiago zabaltzen.

PERTSONAIA
Gonzalo Beaskoetxea

Gonzalo Beaskoetxea marrazten, bere bestelako zaletasuna.

U: Liburuetan historia egiten dozu eta kantxan,
Eskolaren bitartez, etorkizuna garatzeko
beharrean. Zelan ikusten dozu Zesta Puntearen
etorkizuna?
G.B: Klubaren barruan, gure beharra gazteak
trebatzea da, pilotari baino pertsona lez lehenengo.
Erakusten deutsieguzan baloreak frontoia maitatzea
eta jagotea eta pilota eta Zesta Punteagaz zer ikusia

daukon guztia maitatzea dira, ze etorkizuna izateko
pertsonak inplikatu egin behar dira. Eskolea ondo
dabil eta kirol maila haundia dauko. 2011an seniorrak
oso ondo ibili dira. Sub-22 kategorian, munduko
txapeldun bat daukogu, Xabier Barandika (Mexiko,
2011ko azaroa) eta aurten Mikel Manzisidorregaz
batera Espainiako Txapelketa Absolutua eta Europako
txapelketa irabazi dauz, besteak beste. Urte ona izan
da. Eskoleak proiekzioa dauko. Eta urte barria hasten
danez, erakundeei eskatu gura neuskie Zesteari be
kanpotik etorritako kirolei emoten jakezan aukerak
ematea. Zestearen etorkizuna kirol eta kultura lez
landu behar da. Argi dago Zesta Punta erakargarria
dala turistentzat, 200 uritan arrakasta izan dauala eta
izan ahal dauala barriro be. Egunen baten Gernika
Jai Alai eraikin bat baino gehiago dala eta Zesta
Puntea kirola baino gehiago dala konturatzea gura
neuko. Gure gurea dogun kirol hau berrataratzeko
plan estratejikoa behar da. Guk egin dogu ba, eskolak
eta sortu dogun alkarte kulturalak batera. Proiektua
zabala da, haundia baina egingarria.
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KULTURAREN ARITIK

KORTEZUBIKO
ANDABIDEAK
Artikulu honetan jorratuko dogun gaia, heriotzearen
inguruko antzineko erritoei lotuta dago. Egia esan,
heriotzearen bueltako erritook eztira hain zarrak eta
bizirik iraun dabe oraintsu arte, batez be, landa giroko
herri txikietan. Norbere etxean itaundu ezkero, seguru
familiako nagusiren bat izan dala inoiz, tradizio eta
ohitura honeetako partaide edo laguntzaile, eta
seguru be badekola zer kontatu.
Baserrietan, zeregin asko izaten zan hain gertaera
latzaren aurrean, bai etxekoentzat baita gertukoak
ziran inguruko auzotarrentzat. Heriotzea une mugarria
zan herritar guztientzat, zenduaren senideak izan ala
ez, eta hiletek eginkizun eta betebehar asko ekarren
eurekin, funtsezkoak danak. Esaterako: auzoko eta
herriko guztiei ahoz aho hildakoren barri emon;
zenduaren gorpua prestatu; gaubelea antolatu;
gorpuari sakramentuak emoteko abadea ekarri; elizan
bertan be familiaren sepultureak atondu; mezak atera;
oblata meza eta haren osteko otordua prestatu; eta
abar. Zeregin asko egoan eta dana ondo araututa.
Zer egin, noiz egin eta nork egin. Luzea egingo
litzaiguke errito hauek guztiak jorratutea, beraz, bat
hartuko dogu aztergai: andabideak. Eta herri bat
hartuko dogu adibide: Kortezubi.
Hasteko, argitu beharra dogu andabidea bera zer dan,
eta izena bera be nondik jatorkon. Andabide, anderu,
andari, andaizara, andaburu... denek dauke jatorria
anda berbean, eta andak, hilkutxa eroateko makila
moduko euskarri batzuk ziran. Beraz, eratorriz,
andabidea gorpua zenduaren etxetik elizara
eroateko bidea zan; andari edo anderu, gorpueroalea; andaizara, gorpua estaltzeko izerea;
andaburu, gorpua elizara eroatean prozesioaren
burua edo aurrekoa; eta abar.
Gorpuak elizaraino eroateko egiten zan ibilaldia
neketsua eta luzea suertatzen zan, sarritan. Oinez
egin behar zan gehienetan, eta bide lokaztu,
aldapatsu eta eskasetatik gainera. Ibilbidea
40 URREMENDi

neketsuagoa egiten zan are gehiago, auzo eta baserri
sakabanatuetako herrietan, ibilaldia askoz luzeagoa
egiten baitzan. Gorpuek etxetik elizaraino egiten eben
ibilbide hori, behin eta barriro eginez, ohikoa
bihurtzen zan eta denboraz baita finkatu be. Hain
funtzio garrantzitsua betetzen eben bideok
(zenduaren gorpua elizara eroan) auzotar guztiek
izaten ebela eurok mantendu, zaindu eta garbituteko
ardurea. Horrexegatik, sarritan, auzolanak antolatzen
ziran, andabideetan sasiak kendu, bazterrak garbitu
eta abarreko lanak egiteko. Edozein momentuan
(sarritan heriotzeak ez baitu abisurik emoten)
erabiltzeko moduan egon behar zan prest. Bide hori
hain garrantzitsua bihurtu zan, ezin ebala inork eremu
hori okupatu. Herritar guztiek euken eskubidea
erabiltzeko, eta ordainean ardura be zainduteko.
Bada aipatzekoa dan pasadizoa andabideak
erabiltzeko eskubide honen bueltan. Joxe Miguel de
Barandiaran Jaunak erregistratu eban 1923an,
Kortezubiko baserri baten gertatutakoa. Behin,
Landeta aldeko Gerio baserrikoek bertako zendutako
baten gorpua elizara eroan behar izan ebela eta, euren
betiko andabidea jarraituz, Fraduko baserrira heldu
ziran. Andabidea erabilgaitz egoalako edo baserriak
andabidearen zati bat hartzen ebalako, etxea sahiestu
beharrean, ataritik sartu eta atzeko kortatik atera ziran
baserria zeharkatuz euren ibilbidea jarraituteko.
Benetan kuriosoa.
Aldenduen egozan baserriek euren andabide propioa
eukitzen eben auzoko bide nagusiagaz bat egin arte.
Beraz, andabide asko egon leikez (baserriak beste)
eta ezin doguz danak zehatz-mehatz deskribidu.
Gainera, bideok, andabidak izatez gain, auzobide,
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basabide zein burdibide funtzioak betetzen ebezan
be bai. Aintzat hartu dogun Kortezubiren kasuan,
Santiagoko elizaraino eta kanposanturainoko
andabide adar nagusiak aipatuko doguz. Kontuan
izan, oraingo kanposantu barria egin orduko,
Kortezubiko hilerria elizaren atzekaldean egoala,
tenpluaren ondo ondoan.
Honeek ziran Kortezubiko andabide nagusiak: Barrutia,
Basabele Lenda eta Ganeko auzotarrentzat andabidea
zuzen-zuzen joian Elizalderaino egungo bide
generaletik, auzook bidearen hegalean dauz eta;
Kortezubiri jagokozan Elorrija auzoko baserrietakoek,
bide bi eukezan elizara eta kanposantura heltzeko:
Bata, Garakatorretik Lapikotera eta gero handik
errepide nagusira; eta bestea, Arkoanetik igarota
errepidera. Terlegizetik be, bi bide egozan: gorantza
eginda Santa Anarantza eta handik elizara; eta aldats
behera eginda, balnearioa eta Elizaldea lotzen daben
errepideraino eta handik Santiago elizara. San Esteban
ermitaren bueltakoek, ermitaren ondotik egiten eben
eta eleizara ailegatzeko honen ondoan egoan
Eleizmendi izeneko zubitik egin behar eben
Gazteategiko baserrien ondotik. Barrutibasokoek
Aretxabasorantza jotzen eben, handik Aretxatik
Ganeko auzora heltzeko, bertan bide nagusiagaz bat
eginez. Barrutibaso behekoek be baeuken euren
andabide txikitxoa Labaderoaren ondotik gorantza
eta handik Ganera. Eta azkenez. Basondo eta Omako
baserrietakoek. Honeek euken biderik luzeena eta
beraz neketsuena. Oma eta Basondo zeharkatu
ondoren Lezikako baserritik egiten eben Zurbaran
baserriraino eta handik Landetara eta Santa Anatik
elizara.

Etxetik elizarainoko ibilbideak baeukazan une
bereziak eta errito zehaztu batzuk. Abadea eta
anderuak izaten ziren protagonista nagusiak prozesio
honetan eta eurek markatzen eben bidea eta
denbora. Prozesio hau zenduaren etxearen etartean
hasten zan. Bertan hartzen eben gorpua anderuek
eta jartzen zan komitibaren buru abadea
monagiloagaz. Anderuek eurena, gorpua eroan.
Abadeak be berea, sobrepeliz izeneko jantzi zuriagaz
bere otoitzak egiten. Eta monagiloak gurutze handia
bere eskuetan.
Anderuek mutil solteruak izaten ziran normalean.
Generalien lau eta ibilaldia luzea bazan zortzi, txandak
egiteko (Oma aldetikoak ia beti izaten ziran zortzi).
Ibilaldian zehar geldiuneak egiten ziran kurtzietan,
nonor hildako lekuetan eta kaminorako urteeretan.
Geldiune honeetan beti egiten ziran otoitzak edo
erresponsoak (Aitagurea, gloriak, Ave Mariak, Pater
Nosterrak, eta abar). Ermitaren batetik pasatzerakoan
Pater Nosterrak egiten ziran bereziki eta bidegurutze
handietan baita.
Elizara heltzerakoan elizpean erresponsoa egiten
zan. Ondoren, bi meza eta tartean nokturnoak
izeneko kantak. Jarraian, anderuek kanposantura
eroaten eben gorpua. Hilotza lurperatu ondoren,
beti egiten zan otorduren bat familiak antolatuta.
Otordu horretan anderuek tratamendu eta konbite
berezia eukiten eben. Bapo egiten zan jana eta ia
beti Simonaren tabernan, Eleizaldean.
Egun, sasiek eta basatzak jan egin dabez andabide
asko, eta galtzear dagoz. Gure ondasun kulturalaren
elementu garrantzitsua doguz andabideak, oraintsu
arteko usadio eta ohituren lekuko. Berreskuratu eta
zaindu behar geunkez. Zorionez, Kortezubin bada
andabideren bat berreskuratuteko asmoa, San
Estebanetik elizara doana hain zuzen be, eta, antza
danez, horretan dabil lanean Urdaibaiko Biosferaren
Erreserbako Patronatoa. Ez dogu barriro ikusiko
anderurik ezta gorpurik bertatik igarotzen, baina
pasealeku ederra bihurtu leike.
Alberto Zarrabeitia Bengoa
Gernikazarra Historia Taldea
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ETEN DIGITALA EZABATZEKO ERRONKARI
EKIN DIO EUSKALTELEK, AUTOBUS EDO
IKASGELA IBILTARI BATEN BIDEZ
· EAE osoan zehar ibiliko da, hainbat talde sozial eta ekonomikori ikastaroak emanez.

EUSKALTEL

· Euskaltelen autobusak azken belaunaldiko 15 ordenagailu eta Euskaltelen datu-sarearen
bidezko konexioa ditu.
Teknologia berrietako trebakuntza eta haien
hedapena bultzatzen dituen ekimen bat egingo du
Euskaltelek, Fundazioaren bidez, euskal gizartean
eten digitala ezabatzeko: Euskaltelen autobusa.
Helburu hori lortzeko, EAEko herrietako talde sozial
eta ekonomikoei zuzendutako hainbat ekintza
diseinatu ditu. Hainbat ikastaro emango dira
autobusean, eta, publiko-motaren arabera, kasu
bakoitzean interesgarrienak diren gaietan
sakonduko da.
Gizarte orokorraz gain, enpresa txiki eta ertainak
ere badira Euskaltel Fundazioaren trebakuntzaproposamenaren helburu. Hori dela eta,
industrialdeetara joango da Euskaltelen autobusa,
bai eta sektore- eta enpresa-elkarteetara ere, IKTek
negozio-estrategian duten zereginari buruzko
ikastaroak emateko. Segur tasuna, posta
elektronikoa, mugikortasuna, webguneak eta beste
hainbat gai landuko dira ikastaroetan.

Ekipamendua
Trebakuntza-erronka horri aurre egiteko,
abangoardia teknologikoko ekipamendua du
Euskaltelen autobusak. Sareari konektatutako azken
belaunaldiko 15 ordenagailu ditu, lanpostu
bakoitzeko bat, eta 36 hazbeteko 3 telebistapantaila. Konektibitateari dagokionez, Interneteko
konexioa du, Euskaltelen datu-sarea erabilita.
Lantzen diren edukiak eguneroko bizitzako
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan
jartzen dute arreta: Telebista Digitala, Banda Zabala,
Internet, etab.
Ekimen eta proposamen berritzaileen bidez EAEko
gizarte digitalaren enpresa eragile izateko helburua
du operadoreak, eta helburu horretan sartzen da
Euskaltelen ikasgela ibiltaria ere.

GEURE KIROLAK
Surf-a Busturialdean neguan

SURF-A BUSTURIALDEAN, NEGUKO KIROLA
S

urf-a eta uda batera doaz, baina Busturialdean negua da surf-a egiteko sasoirik onena.
Hamarkadeetako surf-a, kale egindako esperientziak eta Mundakako olatu famatuaren
jokabidearen ikerketa zientifikoak Busturialdeko itsasoak, gure itsasoak, modari eta
nazioarteko surf-zirkuituen programazioen presinoari aurre egitea ekarri dau. Gure
kulturan ez dago berberdika ibiltzerik, ezta gure naturan be. Gure olatuak neguan
ikaragarriak dira.
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GEURE KIROLAK
Surf-a Busturialdean neguan
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GEURE KIROLAK
Surf-a Busturialdean neguan
aurreko orrialdetik dator
Mundaka surfaren nazioarteko jomuga da. Ezkerreko
olatu ospetsuak, surfer mugimendua sortzen dau
urte osoan. Kaleetan, ohikoa da kirolariak edo zaleak
surf taula eskuan dabela ikustea, neopreno jantziak
soinean, itsasora joaten edo handik etortzen. Uda da
zortea probatzeko sasoirik onena, eta taula
estrenaikoz hartzen dabenentzat be bai. Izan be,
udan eskaintzen dabe hainbat ikastaro surf-eskolek.
Baina surf zaleek gurago dabe negua. Orduantxe
hartzen dabe olatuek %100, urteko haundienak izaten
dira. AZTI-Tecnaliak burututako ikerketa zientifikoek,
Mundakako udalaren aholkulari zientifikoa lez, dinoe:
Mundakako olatua  perfektua da surferako urteko
hiru egunetik bat sasoirik onena abendutik martxora
bitartea izanik.
Irizpide zientifiko honeek oinarritzat hartuta burutu
da neguko surf txapelketearen egutegi barria;
Mundakak berrikuntzea, olatua, surfaren elitea eta
surf-zaletasuna alkartu gura dauz. Beraz, surf zaleak
zorioneko dagoz. Praktikatzen dabenek surfer
txapelketa haundi bitan parte hartzeko aukerea
izango dabe, eta zaleentzat interes bikoitza,
txapelketak jarraitzeko eta etxetik parte hartzeko.
Mundakako lehenengo on-line surf txapelketa,
txapelketa zabala da, sari bikoitza dauko, tuborik
oneneari eta bideo grabazinorik onenari. Gura dauan
guztiak hartu ahal dau parte, txapelketarako atera
dan web orrian: www.mundakatubes.biz, olatuaren
paseoaren gaineko bideo bat eskegi behar dau. Parte
hartzeko epea 2012ko urtarrilaren 12an amaitzen
da. Irabazleak diruaz gain Mundakan burutuko dan
Billabong 2012 txapelketan plaza bat eukiko dau
Wild card.
Mundaka Billabong Challengek, elite mailako
surfistak ekarriko dauz Mundakara. Ekimenera
nazioarteko tuboetan adituak diren 6 espezialista,
eta tubo europearretan adituak diren beste 6
gonbidatu dira, beste 6 surfista euskaldunen kontra
egingo dabe, eurotako bi Mundakako Surf Taldeak
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aukeratuak. Egun bitan burutuko da proba,
urtarrilaren 15etik martxoaren 31 bitartean,
Mundakako olatua surfeatzeko baldintzarik
onenetan izaten danean. Teknologia barriei eta
iragarpen metereologikorako aurrerapenei esker,
"txapelketea olatuari egokitu jako. Hile bi eta erdian
olatuaren eta borrasken zain egongo gara eta
baldintza metereologikoak onak direnean,
gonbidatuko doguz parte hartzaileak, bai Wild Card,
bai herriko, europako eta nazioarteko surflariak.
Billabongentzat ohoregarria da Mundaka laguntzen
segidutea; surfentzat leku inportantea da eta beti
izango da esan eban Craig Sagek, Billabongen
ordezkariak, proba bien aurkezpenean.
Txapelketa biekaz Mundakak surfaren sorterri lez
daukon izen ona goraipatu gura da, eta Mundakara
barriro be surf munduko izen inportanteak eta
zaleak etorriko dira. Gainera, ostatu eta zerbitzu
sektorearen garapen ekonomikoa indartzeko
baliagarriak izando dira ze neguan be bisitariak
ekarriko dabez. Kirolari jagokonez, Euskadiko surfer
kolektiboa sustatuko dabe.
Ibarrangeluko Laga hondartzea, Ogoño barrena
atzean dauala, Busturialdeko beste sokondo
xarmangarri bat da surfa praktikatzeko. Udan baino
jende gitxiago izaten da neguan; eskualdeko
hondartzarik basatienean, neguko olatu gogorrak
surfer saiatuak erakartzen dauz, olatuen enbatari
aurre egin eta taula gainean dauken trebetasuna
erakusteko. Herriko surfalariak jakin dabe errekearen
alderdi honen erakargarritasuna aprobetxatzen eta
turismoarentzako herriko surf mogimendua sortu
dabe. Horren eredu dira Ogoñope, Surf Eskolak
eskaintzen dauazan ikastaroak Laga Surf Camp Eskola
landaetxean egiten dauazan surf kanpamenduak
edo UR2000ko surf ikastaroak.
Dagoen eskaintzak eskualdeko baliabide naturalei
eta neguan dagozan eguraldi- baldintzei batuta,
Busturialdean Surfa neguko kirol bihurtu dau eta
Busturialdea-Urdaibaiko turismoa urtaro zehatz bat
baino gehiagora zabaldu dau.

Nueva Europa SL taldea osatzen dogun guztiok
Urremendi aldizkariaren irakurle guztiak agurtu gura
doguz guregan izan dozuen interesagaitik.
Aldizkarian modu batean edo bestean parte hartu
dozuen guztioi be eskerrak emon gura deutsueguz.
37 ale izan dira, ilusinoz beterik, ahalegin haundiz
eta behar profesionalagaz eginda.
Urremendi Aldizkaria egitea jarduera arduratsua izan
da guretzat, informazinoaren profesionalak garenez,
komunikabide guztiek dauken garrantzia baloratzen
dogulako.
Hasieratik buru belarri ibili ginen proiektuan,
inguruagaz konprometitutako enpresa garenez,
herri eta pertsona aniztasuna kontuan izanda
eskualdea batzean sinesten dogu. Horixe izan zan
Urremendi Aldizkaria ateratzeko gure filosofia.
Urremendiri esker hobeto ezagutzen dogu gure
ingurua, leku zoragarria inon bada, geure proiektuak
atera, beharra sortu eta gizartearen ongi izatea
indartzen segidu gura dogun lekua.

Laster arte.

Las personas que formamos el equipo de Nueva
Europa SL queremos despedirnos de todos los
lectores de Urremendi agradeciéndoos el interés con
el que habéis seguido la publicación de la revista.
También os damos las gracias a todas las personas
que de una u otra manera habéis colaborado con la
revista. Han sido 37 números en los que hemos puesto
ilusión, mucho esfuerzo personal y trabajo profesional.
Hacer la Revista Urremendi ha sido para nosotros un
ejercicio de responsabilidad, porque, como
profesionales de la información, valoramos la
importancia que tiene todo medio de comunicación.
Desde el principio nos volcamos en el proyecto,
porque, como empresa comprometida con nuestro
entorno, creemos en la importancia de cohesionar la
comarca desde el respeto a la diversidad de los
pueblos y de las personas. Esa fue la filosofía que nos
condujo a crear la propuesta de la Revista Urremendi.
Gracias a Urremendi conocemos mejor el entorno en
el que vivimos, un lugar maravilloso, donde queremos
seguir desarrollando nuestros proyectos, dar servicio,
crear empleo y contribuir al bienestar de nuestra
sociedad.
Hasta pronto.

BUSTURIALDEKO GAZTE PLANA
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¡ PON LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA EN TU
ESTABLECIMIENTO!
94 607 75 86
94 494 74 70
www.turismoa.euskadi.net
www.euskalit.net

Baserri Maitea, un servicio natural y transparente, de calidad
En Euskadi ya son 273 los establecimientos certificados con la "Q" de Calidad Turística, que certifica el servicio, las instalaciones
y la gestión de las empresas turísticas. Es un certificado que, con independencia de la clasificación oficial, recoge exigencias
tanto de producto como de servicio en unas normas de calidad, de aplicación exclusiva a las empresas turísticas. El restaurante
Baserri Maitea de Forua, certificado con la Q de Calidad Turística, ofrece garantía de satisfacción y de cumplimiento con las
expectativas de los clientes.
¿Cuáles han sido las razones por las que ha apostado
por algunos de los sistemas y programas de calidad
relacionados con el sector turísticos?
Alfonso Menoyo, gerente: Para ordenar la empresa a nivel
interno, fundamentalmente. No lo hemos hecho de cara
al exterior como una certificación sino por un tema de
mejora en la gestión.
¿Qué ventajas le ha proporcionado a su organización
el poseer un sistema de calidad turística certificado?
A.M: El objetivo que buscábamos, que es tener unos
procedimientos claros. Además, esos procedimientos nos
sirven para mejorar la capacidad del equipo y también
constituyen una herramienta de seguimiento. Al estar por
escrito, nos permiten identificar mejoras.
¿Qué mejoras internas se han producido como
consecuencia de la implantación?
A.M: En temas de la capacitación del personal. Utilizamos
los procedimientos como material formativo y también el
control de calidad a nivel interno, que lógicamente tienen
repercusiones externas.
¿Qué mejoras se han incidido directamente en la
satisfacción al cliente?
A.M: Donde se nota mucho es en la contratación de
eventos. La certificación Q nos ha llevado a tener un
procedimiento de gestión de eventos para el cliente, con
un contrato y unas acciones de seguimiento.
¿Cómo se dirigiría usted al sector turístico profesional
para que se animaran en la implantación de la Q de
Calidad Turística?
A.M: Es una herramienta que consolida algo que es tan
importante y tan necesario en el sector de la restauración
como es la profesionalización. Porque obliga a contar con
métodos y equipos realmente profesionales.
Creo que el proceso de calidad de la Q turística facilita un
posicionamiento más competitivo especialmente por las
ventajas que aporta a nivel interno. Damos un mejor servicio
porque la Q nos exige actuar de una manera más eficaz.

Alfonso Menoyo, gerente, y parte del equipo del Baserri Maitea.

¿Qué tipo de cambios ha introducido o piensa introducir
en su organización para fomentar la cultura de calidad?
A.M: El Baserri Maitea es un restaurante muy especial, para
nosotros tiene una parte emocional muy importante y eso
lo tratamos de reflejar en nuestra gastronomía, muy natural
y transparente, y el servicio es igual. Ahora estamos
empezando con EFQM, un paso hacia arriba en el tema de
procesos de calidad.

El Gobierno Vasco, junto con la Agencia Vasca de Turismo,
Basquetour, pone a disposición del empresario las
herramientas y ayudas necesarias para que sus
organizaciones sean más competitivas, mediante:
Programas de Buenas Prácticas: Cuyo objetivo es mejorar la
profesionalización de los empresarios y crear conciencia de
destino. Euskadi cuenta con 494 establecimientos que disponen
del Diploma de Compromiso con la Calidad Turística.
Programa Q Calidad Turística: Programa que garantiza la
satisfacción y de cumplimiento con las expectativas de los
clientes. Euskadi cuenta con 273 establecimientos certificados
con la Q de Calidad Turística.
Programa Modelo de Excelencia EFQM: Programa que
propone a las organizaciones elevarse a un nivel de excelencia
con la calidad. Euskadi cuenta con 14 establecimientos
participantes en dicho modelo.

IRAGARKIAK

SE VENDE TERRENO EDIFICABLE EN BERMEO.
VISTAS IMPRESIONANTES AL PUERTO Y
A LA MAR. 6500m DE TERRENO.
TLF: 616 936 343

SE HACEN TRABAJOS DE JARDINERÍA,
LIMPIEZA DE TERRENOS, CIERRES Y PODAS.
JUANJO CHAMORRO.
TLF: 650 202 374

SE VENDEN NAVES INDUSTRIALES Y DE
OFICINAS EN MUNDAKA A 300 m DEL PUERTO
COMERCIAL DE BERMEO. DIFERENTES
MEDIDAS Y PRECIOS. NEGOCIABLES.
TLF: 616 936 343

15 ARDI SALGAI, ARITXUAGAZ.
TLF: 946 276 601
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SE OFRECE DIRECTOR DE SEGURIDAD
PARA HOTEL, MUSEO, BANCO, FÁBRICA, ETC.
GERENCIA DE RIESGOS.
TLF: 607 417 175

SESIONES INDIVIDUALES
DE RELAJACIÓN PARA EL ESTRÉS Y
AUTOESTIMA. TERAPIA FLORAL Y
QUIROMASAJE. REYES.
TLF: 609 726 502

SE COMPRA TERRENO RURAL O PINAR.
ZONA URDAIBAI. MÁS DE 2HA.
TLF: 605 327 095

SE VENDEN SILLAS DE CONSULTA PARA
SALA DE ESPERA. PIEL MARRÓN.
TOTALMENTE NUEVAS.
TLF: 676 961 469

SE VENDE COCHE DE NIÑO SILVER CROSS.
GRANDE Y EN BUEN ESTADO.
TLF: 946 883 220 - 662 150 917

ESTÁS ABURRIDA DE COCINAR!!
NO TE PREOCUPES NOSOTROS COCINAMOS
POR TÍ Y TE LO LLEVAMOS A CASA.
BACALAO, CARACOLES, GUISADOS, CAZA...
RACIONES Y PRECIOS A CONVENIR.
TLF: 615 766 534

SE VENDE LEÑA DE ROBLE A DOMICILIO,
TROCEADA O A GRANEL.
JUANJO CHAMORRO.
TLF: 650 202 374

SE VENDE DÚPLEX EN CASCO VIEJO BERMEO
68 M2 , 2 HAB., 2 BAÑOS CON BALCÓN.
186.000. NEGOCIABLES.
TLF: 627 73 76 11
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