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“Balio estrategiko handia duten nekazaritzako
lurrak babestea ezinbestekoa da, bere horretan
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Nekazaritza eta Lurralde
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13. Orr.

Duela hogeita bost bat urte, jada, Iñaki Txueka Nekazaritza
eta Ingurugiro Departamentuko diputatua zela, “Gipuzkoako
Nekazaritzako lurzoruak babesteko irizpideak” izeneko
azterketa-plan bat egin zuen Aldundiak. Azterketa hartan
Gipuzkoako lurren sailkapen bat egiten zen eta ondorioen
artean honako hau jasotzen zen:

2 MILIOI ABELTZAINTZA
SEKTOREARI
LAGUNTZEKO

ABERE OSASUNA
18. Orr.

16. Orr.

DIGITALIZACIÓN DEL
SUELO RURAL

EKUADOR,
EMANDAKOA ITZULIZ
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24. Orr.

ELIKADURA
JASANGARRIA

LANDA GARAPEN
PROIEKTUAK

28. Orr.

30. Orr.

HERRI TXIKIAK
BABESTEA GURE
LEHENTASUNA
25. Orr.

ALBISTE LABURRAK
31. Orr.

ARGITARATZAILEA:
Gipuzkoa plaza z.g. 20004, Donostia.
943 112 198 / 943 112 054
ERREDAKZIOA ETA DISEINUA: ARAZI
ARGAZKIAK: Eurogap, Etorlur, Kaiku, Los Ríos Fundazioa, Irekia

“…nekazaritzarako lurzorua oso baliabide urria da eta
nekazaritzatik at dauden erabilerek arriskutan jarri dute. Hirilurzoru gisa sailkatu ez den lurzoru-mota honek guztira ez
du Gipuzkoa osoko azaleraren %5 gainditzen eta, horretaz
gain, nekazaritzarako bokazioa dutenak ere ez dira %2ra
iristen. Beraz, lurzoru-mota hau lehenbailehen zaintzen
hasi beharra dago, ez nekazaritzarako bokazio argia
duten kasuetan bakarrik, baita bokazio hori kritikoa den
kasuetan ere”.
“Es necesario preservar el suelo agrario de alto
valor estratégico, ya que en sí mismo resulta de
gran utilidad para el conjunto de la sociedad”

Azterketa horren helburua Aldundiaren bidez nekazaritzarako
lur horiek babesteko araudia sortzea zen. Baina, tamalez,
garai hartan ez zen lortu. Hogeita bost urteren ondoren
ikara ematen du orduko mapak mahai gainean zabaldu eta
babestu behar ziren nekazal lur haietako askok zertan bukatu
duten ikusteak.

GURE LURRA aldizkaria
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurune eta Natur Ingurune alorra.

XABIER ARRUTI

Aldizkari hau
basoen ustiaketa
jasangarriaren
bitartez eskuraturiko
paperarekin sortua
dago.

Ordutik,
lurraldearen
antolakuntzaren
ikuspegitik,
gizartearen sentsibilizazioa modu esanguratsuan emendatu
da, zalantzarik gabe. Horrenbestez, gizartearen kezka hori,
alderdi politikoetara, erakundeetara edota administraziora
zabaldu da. Beraz, kezka horri erantzun dioten lanketak
anitzak izan dira: Lurzoru Legea, Lurralde Antolamenduaren
Gidalerroak, Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan
Sektoriala, Euskadiko lurzorua babesteko 2030erako
estrategia eta Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako
Legea, besteak beste.
“A pesar de los intentos por crear una normativa
para proteger el suelo agrario, durante los últimos
25 años se ha perdido gran parte del mismo en
beneficio de la industria, las carreteras y otro
tipo de infraestructuras”

Hogeita bost urteren ondoren
ikara ematen du orduko mapak
mahai gainean zabaldu eta babestu
behar ziren nekazal lur haietako
askok zertan bukatu duten ikusteak.

Horiek guztiek, lurzorua zaindu beharraren garrantzia aitortzen
dute, funtzio desberdin askoren artean, nekazaritzaren
bitartez elikadura-iturri baitira. Izan ere, bertatik bertara
nekazal produktuak ekoiztu eta kontsumitzeko aukera,
haratago doan beharra dela garbi ikusten da egun,
elikagaiak ekoizteko gaitasuna sendotzea ezinbesteko
ondorioztatzen delarik.
“La sensibilización sobre la ordenación
territorial ha calado en la sociedad, alcanzando
también a partidos políticos, instituciones
y administraciones”
Lurraren arazoa are eta larriagoa da Gipuzkoan. Lurralde
malkartsua izanik, mendi magalak saihestuz, lurraldea
zeharkatzen duten ibaien bi alboetako lur gozoz osatutako
zelaiak izan ohi dira garraiorako azpiegiturak, etxebizitzak,
industria-eraikinak eta bestelako azpiegiturak eraikitzeko
aukeraturiko guneak. Horrenbestez, nekazaritzarako
aberatsenak diren ia lur guztiak xahutu ditugu Gipuzkoan.
Arestian aipaturiko Lurzoru Legea, Lurralde Antolamenduaren
Gidalerroak, Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan
Sektoriala, Euskadiko lurzorua babesteko 2030erako
estrategia edota Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako
Legea, esaterako, hein batean arazoari aurre egin eta,
pixkanaka bada ere, nekazal lurra babesteko tresnak
gorpuzteko baliagarriak gertatu dira.
“Se han creado leyes que, al menos en parte,
otorgan herramientas de protección como
es el caso del Protocolo de evaluación de la
Afección Sectorial Agraria. Pero lo importante
es su aplicación. En definitiva, es algo que
requiere del esfuerzo y la voluntad por parte
de todos y todas.”

INPRIMATZAILEA: MICHELENA ARTES GRÁFICAS S. L.
ALE BAKOITZAREN KOSTUA: 1,38 €
Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartutako kostua.
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NEKAZAL LURREN BABESA

“Al reorganizar la Dirección de Agricultura y
Equilibrio Territorial de la DFG en la anterior
legislatura, se optó por crear el servicio de
Desarrollo Rural y Equilibrio Territorial, de cara
confeccionar un grupo de trabajo centrado en la
defensa del suelo agrario”
Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legeak nekazal
lurraren zainketari trataera berezi bat ematen dio,
administrazioei balio agrologiko bereziko lurrak defendatzeko
eta babesteko aukera eskainiz, “Nekazaritzaren Sektoreko
Eragina Ebaluatzeko Protokoloa” izeneko tresnaren bidez,
besteak beste. Edonola ere, araudia sortzearekin ez da
nahikoa, eraginkorra izan dadin, araudi hori betearazi eta
jarraipena egiteko antolakuntza administratiboa ezinbestekoa
gertatzen baita.
“El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de
Gipuzkoa establece en 1.600 hectáreas el suelo
agrario de alto valor, un tesoro a conservar”
Horrenbestez, hori guztia kontuan izanik, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Nekazaritza eta Lurralde Orekako Zuzendaritzaren
barne berrantolaketa egiterakoan, Landa Garapena eta
Lurralde Oreka Zerbitzu berria eta bereiztua sortzea erabaki
zen aurreko legealdian. Horren helburu zehatza nekazal
lurraren defentsan arituko zen lantalde bat gorpuztea zen,
Etorlur enpresa publikoa ere alboan izanik.
Egun, Gipuzkoako Nekazaritza eta Basogintzako Lurralde
Plan Sektorialak 1.600 hektarea jasotzen ditu balio
agrologiko altuko lur gisa, Gipuzkoako lurraldearen
%0,8 gutxi gorabehera. 1.600 Ha hauek altxor bat dira
gipuzkoarrontzako. Bere horretan dira altxorra. Izan ere,
berezko balioa dute eta zaindu beharrekoak dira. Beraz,
erabiltzekotan, soilik nekazaritzarako erabili beharko
liratekeen lurrak dira, gainerako erabilera posibleak ekidinez.
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Orain arte, ordea, nekazal lur aberats ugari erabili dira
bestelako azpiegiturak sortu edota industriguneak zabaltzeko.
Hala, industria edota garraioa bezalako helburuei lehentasuna
eman zaie gizarte edo ekologia mailako funtzioaren gainetik.
Horretaz aspaldi ohartu baginen ere, egun, paradoxa berria
aurkezten zaigu: energia berriztagarrien alde egiteko beharra
aho batez onartzen bada ere, haien funtzio ekologikoak ez
luke lur aberatsek betetzen duten funtzio ekologikoa zapuztu
behar. Hau da, horren beharrezkoak diren eguzki plakak
lur aberatsetan kokatuko balira, bateko onurak besteko
kaltea ekarriko luke. Gipuzkoak ez al dauzka beste eremu
egokiagoak eguzki plakak kokatzeko?
“Sabemos que es el momento de apostar por las
energías renovables, pero su función ecológica
contrastaría con la función ecológica del suelo
agrario de alto valor si las placas solares se
instalaran en él”
Lur horiek berezko garrantzia dute bere horretan,
nekazaritzarako erabiltzen ez badira ere edo bere erabilera
txikia bada ere. Hala, Nekazaritza eta Elikagaigintza
Politikako Legeak dioen bezala, “balio estrategikoa” eta
“gizarte mailako interesa” duten lurrak dira. Nekazal lurrak
okupatzeko eta erabiltzeko hamaika arrazoi topatu izan dira
aspalditik, errepideak zabaltzeko zela, fabrikak egiteko zela,
etxebizitza berriak egiteko zela… Garai bakoitzari zegozkion
lehentasunak, eta nekazal lurrak beti galtzaile. Oraingoan
energia berriztagarrien beharra dago baina, ez gaitezen
akats berdinean tematu eta, behingoz, balio estrategiko
handiko nekazal lurrak defendatu ditzagun!
“La Ley de Política Agraria y Alimentaria indica
que estas tierras tienen valor estratégico e
interés social per se. Por tanto, ha llegado el
momento de defenderlas”
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BASOTIK

Basotik, una apuesta por el futuro
de los bosques de Gipuzkoa

El 61,5% del territorio de Gipuzkoa es bosque. Es
el mayor porcentaje de la CAV, y mayor que la media
Europea que se sitúa en un 40%. Esto es gracias a la
labor de baserritarras e instituciones y a las medidas
que ha puesto en marcha la Diputación para favorecer
la actividad económica del sector forestal.
Se ha creado la Fundación Basotik, participada
100% por la Diputación, para la gestión avanzada de
los bosques de Gipuzkoa con tres objetivos principales:

1. Dar un salto cualitativo en el cuidado de los bosques
de Gipuzkoa, ofreciendo una gestión profesional,
homogénea y sostenible, que hará frente a la
fragmentación y al abandono existente.
2. Contribuir de forma decisiva a la lucha contra
el cambio climático, mejorando la capacidad de
sumidero de CO2 de los bosques de Gipuzkoa.
3. Reforzar un sector que genera 6.000 puestos de
trabajo en Gipuzkoa, favoreciendo su competitividad
y rentabilidad.

¿QUÉ HA IMPULSADO LA CREACIÓN DE BASOTIK?

PEQUEÑO TAMAÑO DE LA PROPIEDAD
Se calcula que la superficie total de bosque de Gipuzkoa
es de 95.000 hectáreas, repartida en 9.873 explotaciones
forestales. El 56% corresponde a bosques de menos de
5 hectáreas.
ELEVADA EDAD DE PROPIETARIOS
Y LA FALTA DE RELEVO GENERACIONAL
El 60% de los propietarios y las propietarias forestales
de Gipuzkoa es mayor de 60 años.
UN INDICADOR PREOCUPANTE
La superficie de bosque no gestionado, es decir,
abandonado, en Gipuzkoa alcanza un 16% del total de
los bosques.

“Desde
la
Diputación
de
Gipuzkoa hemos realizado una
inversión inicial de 2 millones
de euros y prevemos destinar
8 millones de euros más en los
próximos 5 años. Es una apuesta
a largo plazo que fortalecerá la
gestión forestal de Gipuzkoa”.
Jabier
Larrañaga,
diputado
de
Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
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“La masa forestal de Gipuzkoa
es la columna vertebral de
nuestro medio-ambiente y una
herramienta clave para mitigar
el cambio climático. Por eso
es fundamental asegurar una
buena gestión de los bosques”.
Markel Olano, diputado general de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

“La Diputación quiere atajar el
creciente riesgo de abandono
de
bosques
en
Gipuzkoa,
asegurando una gestión adecuada
de la masa forestal, bien a través
de la gestión integral de la
superficie, especialmente la no
gestionada, bien favoreciendo
mecanismos para mejorar la
rentabilidad de las explotaciones
gestionadas por sus propietarios”.
Arantxa Ariztimuño, directora de
Montes y Medio Natural de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

¿Qué ofrece
la Fundación Basotik?
Basotik ofrece a las personas propietarias de
bosques de Gipuzkoa la opción de ceder sus
bosques, manteniendo la propiedad del terreno,
y delegar su cuidado, gestión y comercialización,
a cambio de una contrapartida económica.
Basotik ofrece asimismo la opción de comprar
créditos para compensar las emisiones de carbono,
una opción dirigida a las empresas y sectores que
quieran reducir su huella ecológica. La absorción y
fijación del CO2 de los árboles gestionados por
Basotik se traducirán en créditos que podrán ser
utilizados y comercializados con este fin.

REDUCIDA RENTABILIDAD QUE SE MATERIALIZA
A MUY LARGO PLAZO
Los turnos de los bosques, desde su plantación hasta
su comercialización, pueden tener una duración siempre
superior a los 35 años, por lo que es una inversión cuyo
retorno no se materializa hasta pasados esos años.
ENFERMEDAD DE LA BANDA MARRÓN
La enfermedad de la banda marrón, ha afectado a más del
40% de la superficie de pino radiata plantada suponiendo
esta especie el 30% de la superficie forestal total del
territorio.

¿A quién está dirigida la
Fundación Basotik?
1. A las personas propietarias de explotaciones forestales
no gestionadas o abandonadas.
2. A las explotaciones gestionadas de forma no rentable o
que tengan problemas de sucesión. Se da el caso por
ejemplo de personas que reciben en herencia parcelas de
bosque pero que desconocen cómo afrontar su gestión y
en algunos casos hasta la localización.
3. A las explotaciones rentables que quieran formar parte
de una entidad más grande, y favorecerse de una mayor
retribución gracias a su economía de escala.
4. A las empresas y sectores que quieran reducir su huella
de carbono.
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BASOTIK

¿QUÉ BENEFICIOS VA A
OBTENER EL PROPIETARIO
O LA PROPIETARIA QUE CEDE
LA GESTIÓN DE SU TERRENO
FORESTAL A BASOTIK?
1. RENTABILIDAD
Basotik aspira a agrupar bajo su gestión en torno
a 40.000 hectáreas de bosque, una masa forestal
importante que le permitirá potenciar su rentabilidad
a través de una economía de escala. Además de las
nuevas vías de negocio que se pueden derivar de los
servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques, como
la absorción de CO2.
2. SERVICIO DE GESTION
Basotik se encargará de la gestión integral de los
bosques que se le hayan cedido, y se hará cargo de su
plantación, limpieza, transformación y comercialización
de la madera y productos forestales.
3 MAYOR SEGURIDAD
• Mayor seguridad en el cobro (cobro anticipado).
• Mayor garantía para el propietario ante posibles
enfermedades,
inclemencias
metereológicas,
catástrofes naturales etc.

¿Cuál será el modo de proceder
de Basotik con las personas
propietarias de bosques?

Basotik, una apuesta pionera
para hacer frente al cambio
climático en Gipuzkoa

Basotik calculará el valor del terreno forestal en base a unos
criterios como el valor de vuelo, tamaño, características del
terreno, estado de la explotación, accesos, normativas….

“En Gipuzkoa queremos dar el paso a modelos
económicos más sostenibles basados en recursos
renovables, reciclables y biodegradables, apostando
por la bioeconomía”. Markel Olano, diputado general de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Firmará un contrato con la persona propietaria del terreno
para ceder la gestión integral de esos terrenos a Basotik.
La persona propietaria comenzará a recibir una
contraprestación desde el primer año de la cesión de
sus terrenos que se liquidará a la finalización del turno
de los bosques.
Asimismo, cada propietario o propietaria podrá consultar
el estado de su contrato, y hacer el seguimiento de sus
bosques, viendo su rendimiento económico así como su
contribución medioambiental conociendo los niveles de
absorción de las emisiones de CO2.
La gestión de las tierras podrá ser recuperada al término
del contrato, si así se desea, o podrá volver a cederse su
gestión íntegra a Basotik si así se desea. También habría la
posibilidad resolver el contrato antes de término.

¿Cuándo se abrirá el plazo para
realizar las primeras consultas
de Basotik?
La fundación Basotik ha iniciado su andadura en junio
de 2022 con una inversión inicial de 2 millones de
euros. A partir de ahora se formará el órgano directivo
y se trabajará para que en 2023 arranque su actividad.
Mientras tanto las personas interesadas podrán inscribirse
o pedir más información en el teléfono 943 431 870 o en el
correo basotik@basotik.eus

Con la creación de Basotik la Diputación apuesta por
desarrollar, también en este ámbito, el modelo de los
países europeos más avanzados, como Finlandia, Suecia
o Alemania. “Todos ellos cuentan con estructuras de
gestión colectiva del patrimonio forestal, algunas
impulsadas desde el ámbito privado y otras desde el
público, que han permitido mejorar la competitividad
y garantizar la existencia de un patrimonio forestal de
gran valor. La concentración de superficie gestionada
de forma homogénea se ha mostrado como una
fórmula adecuada para garantizar una política
forestal avanzada y sostenible medioambiental,
social y económicamente, que queremos aplicar
también en Gipuzkoa”. Arantxa Ariztimuño, directora de
Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Datos destacados:
•

El 61,5% del territorio de Gipuzkoa es bosque.
- Es el mayor porcentaje de la CAV.
- Mayor que la media Europea: 40%.

•

Se calcula que la superficie total de bosque de
Gipuzkoa es de 95.000 hectáreas, repartida en
9.873 explotaciones forestales.
- El 16% no está gestionada, es decir, abandonada.
- El 56% se corresponde a bosques de menos de
5 hectáreas.

•

El sector forestal de Gipuzkoa genera 6.000
puestos de trabajo.

•

Basotik estima que puede llegar a gestionar hasta
40.000 hectáreas de la masa forestal de Gipuzkoa.

•

La Diputación va a destinar 8 millones de euros
en los próximos 5 años para poner en marcha la
Fundación y consolidar su actividad.
WWW.GIPUZKOA.EUS/BASOTIK

Entre las actividades que realizará la fundación Basotik,
además de la comercialización de la madera, estará la gestión
y comercialización de créditos para compensar el carbono.
Esta puede ser una opción interesante para las empresas y
sectores que quieran reducir su huella de carbono.
Y es que, además del CO2 que absorben y retienen los
árboles, hay que tener en cuenta el que se almacena y
sustituye por productos procedentes de la madera. Esto evita
el uso de otros materiales de origen fósil como el plástico,
el acero o el aluminio, reduciendo así la huella ambiental.
No hay que olvidar tampoco la importancia que tiene hoy en
día la biomasa como recurso energético renovable para su
utilización en la calefacción de edificios, etc.
La Diputación involucrará y sensibilizará a la sociedad
guipuzcoana y a los agentes económicos y sociales sobre
la conveniencia de asegurar una gestión sostenible de la
masa forestal, facilitando un entorno y paisaje rural atractivo
y de alto valor ecológico, y pondrá en valor la contribución
que hacen los y las propietarios forestales al conjunto de la
sociedad.
“Queremos seguir asumiendo desde la Diputación un
papel de liderazgo compartido en la construcción de
una Gipuzkoa más verde y sostenible, acorde con los
desafíos globales que afrontamos”. Jabier Larrañaga,
diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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GAZTEAK BASERRIRA GAZTENEK PROGRAMARI ESKER

Sektorea gaztetzeko bideari
eutsiko dio Aldundiak

Andoni
Barandika

Gipuzkoako 17 nekazari gazteri enpresa-plana
martxan jartzen lagunduko die Aldundiak

Zerk erakarri zaitu baserri mundura?

Gipuzkoako
lehen
sektorearen
etorkizuna bermatzea Aldundiaren
erronka nagusienetako bat da, eta
ondorioz, beste hainbat proiekturen
artean, gazteak sektorera erakarri eta
laguntzeko asmoz ‘GazteNek’ programa
jarri zen martxan duela 16 urte Eusko
Jaurlaritzarekin eta sektoreko beste
hainbat erakunderekin elkarlanean.
Geroztik, urtero errepikatu da programa

Laguna eta biok elkarlanean daramazuen proiektua
da beraz?

hau, eta horri esker, asko izan dira
sektorera hurbildu diren edo gurasoei
erreleboa hartu dien nekazari berriak,
Gipuzkoan 306 zehazki.
2022ko
deialdian
17
nekazari
gazte izango dira programa honen
onuradunak, 9 emakume eta 8 gizon.
Aldundiak, guztira 735.410 euro
bideratu ditu, eta euren enpresa planak

HERRIA

IZENA

ABIZENA

JARDUERA

ALTZAGA

ANDER

DEL RIO

BARATZAGINTZA

ASTEASU

ENEKO

AGIRRE

BARATZAGINTZA

AZPEITIA

ITXASO

AGIRRE

ARDIAK

EIBAR

ANDONI

BARANDIKA

HARAGI-BEHIAK

ESKORIATZA

IÑAKI

ASTIASARAN

HARAGI-BEHIAK

GETARIA

ENAITZ

OSTOLOZA

MAHASTIGINTZA

GETARIA

PAULA

OSTOLOZA

MAHASTIGINTZA

IRUN

OIHANA

RECALDE

FRUTAGINTZA

LEZO

LORETO

ALVAREZ

BARATZAGINTZA

OIARTZUN

ALBA

CHAVES

BARATZAGINTZA

URNIETA

MIKEL

GOENAGA

ESNE-BEHIAK

ZALDIBIA

ANDER

MURUA

HARAGI-BEHIAK

ZARAUTZ

IÑIGO

LAZKANO

MAHASTIGINTZA

ZARAUTZ

NEREA

LAZKANO

MAHASTIGINTZA

ZARAUTZ

MAIDER

REZABAL

MAHASTIGINTZA

ZEGAMA

ANA ISABEL

MUÑOA

FRUTAGINTZA

ZIZURKIL

LEIRE

IRAOLA

HARAGI-BEHIAK
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martxan jartzen laguntzeko izango
da: bakoitzaren batez besteko prima
43.259 eurokoa da. 17 horietatik 4
proiektu berriak dira eta beste 13ak
lehendik martxan zegoen ustiategi
batean instalatuko dira. Gazteek 5
urterako epea dute euren enpresa-plana
garatzeko eta instalazioa burutzeko.

2022ko
Gazte Planaren
onuradunak
Badator GAZTENEK BERRI
Ia hogei urteko ibilbidearen ondoren, Gaztenek
egitasmoaren analisi bat egin da, eta orokorrean
emandako emaitzak onak badira ere, hobetu
daitezken arloak identifikatu dira. Hori horrela,
berrikuntza batzuk txertatu dira, horien artean
aipatzekoa da, lidergoa, ekintzailetasuna,
digitalizazioa eta berrikuntzan sakontzeko
helburuarekin, Mondragon Unibertsitateko Leinn
graduko hainbat ikasgai izango dituztela GazteNek
programako onuradunek. Aurtengo ikasturtea
esperimentazio eta trantsizio urtea izango da, eta
hurrengo ikasturtetik aurrera sartuko dira indarrean
behin betiko aldaketak, zeinari GAZTENEK
BERRI deituko zaion. Berrikuntzen helburua lehen
sektorera datozen gazteek etorkizuneko merkatu
aukerak aprobetxatu eta erronkei aurre egiteko
formatzea da.

• 30 urte
• Eibar
• Aberdeen Angus arrazako txahalak
loditzean eta salmenta zuzenean saltzean
datza bere enpresa-proiektua

Gaztetatik gustatu zait mendian lan egitea eta nekazal
mundua. Derion egin nituen ikasketak mundu honetan
sartzeko baina azkenean industrian lan egiten hasi nintzen.
Bertan Jol ezagutu nuen. Jol baserritarra da ere eta bere
proiektuak erakarri ninduen. Jolek Angus arrazako behiak
ditu eta salmentan zuzenean saltzen ditu bere produktuak.
Bere lan-bizimoduak erakarri ninduen abeltzain izatera.

Bai hori da. Esan dudan bezala Jol tailerrean ezagutu
nuen eta lagun egin ginen. Oso ondo moldatzen gara
elkarlanean eta orain elkarte bat sortu dugu, Itturrua Goikoa
Abeltzaintza izenekoa.. Biok batera lan egiteak abantaila
ugari ematen digu adibidez ganaduaren maneiuan, belarrak
egiterako orduan, itxiturak egiterakoan, asteburu eta oporrak
hartzeko aukera...
Bi asteburutik bat jai hartzen dugu. Honek gure familia eta
lagunekin elkartzeko aukera ematen digu eta astelehena
heltzean lan egiteko irrikitan gaude. Lan egitea gustatzen
zaigu baina oporrak eta jai egunak izatea ere!
Jol eta nire pentsamendua oso antzerakoa da naturarekiko
eta horrek biok batera lan egitea errazten du.
Kontaiguzu, zertan datzan enpresa-proiektua?
Gure proiektua Aberdeen Angus arrazako txahalak loditzea
eta salmenta zuzenean 5kg-ko loteak saltzean datza. Gure
okelak ziurtagiri ekologikoa du, gure okelaren kalitatea
ziurtatzen duena, pentsu gutxi eta belar ondo ugari erabiliz.
Basoek eta larreek ematen diguten baliabideak aprobetxatzen
ditugu (hesolak, forrajea, ura...), gure animaliek erabiltzen
dituzten lurrekin oreka bat mantentzeko.
Euskal txerri arrazako txerriak ere ditugu, jaiotako txerrikumeak
bizitarako saltzeko.
Mendiko behor batzuk ere maneiatzen ditugu. Mendia garbi
mantentzea da gure helburua. Gero eta sasi eta ote gehiago
dago eta gure mendiek ganadua behar dute biodibertsitatea
bermatzeko. Denok elkarbiziz oreka ekologiko bat duen
paisaia lortu dezakegu eta horren bila gabiltza.
Garrantzitsua
deritzozu
Aldundiak
bezalako laguntzak bultzatzea?

GazteNek

Bai! Asko eskertzen ditugu Aldundiak ematen dituen
laguntzak. Laguntza hauek bultzada ematen digute gure

Denok elkarbiziz oreka
ekologiko bat duen paisaia
lortu dezakegu eta horren
bila gabiltza”
proiektua aurrera eramateko. Denok dakigu nekazal mundua
zelan dagoen, laguntza hauek ongi etorriak dira.
Zer esango zenioke lehen sektorean lanean
hastearekin zalantzan dauden gazte horiei?
Zalantzarik gabe aurrera egitea. Lan polita da, gogorra ere
bai, baina ondo antolatuz gero lan duin bat izateko aukera
izango dute eta benetan norbera betetzeko aukera. Gure
paisaiak eta inguruak baserritarrak behar dituzte, ongizatea
lortzeko eta gure inguruak aberasteko.
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INICIATIVA KAIKU BERDEA

GAZTEAK BASERRIRA GAZTENEK PROGRAMARI ESKER

Oihana
Recalde
Fraisoro Nekazaritza Eskolan
egin zenituen ikasketak eta orain
GazteNek programaren bitartez
zure enpresa-proiektua martxan
jartzera zoaz. Argi izan duzu beti
lehen sektoretik bizi nahi duzula?
Ez, ikasketa gehiago egin eta lanbide
desberdinetan aritu nintzen hasiera
batean, eta ondoren ikusi nuen,
osabaren adibidea jarraituz eta
gurasoen laguntzarekin, etxean nituen
lursailei etekina ateratzeko aukera polita
zela sagardotarako sagar ekologikoa
ekoiztea, bizimodu polita izan zitekeela.

• 23 urte
• Irun
• Sagardotarako sagar ekologikoak
ekoizteko Sagarrek enpresa sortuko du

Zertan
datza
zehazki
enpresa-proiektua?

zure

Nire enpresa-proiektua, Euskal Herriko
barietateko sagardotarako erabiltzen
diren
sagarrondoak
ekologikoki
ekoiztean datza, sistema klonala
erabiliz. Irun udalerrian Olaberria eta
Meaka auzoan kokatuko dira sagastiak,
guztira 6,7 hektarea izango dira,
eta sagarraren salmenta inguruko
sagardotegiei zuzendua izango da,
adibidez Ola sagardotegiari.

Garrantzitsua deritzozu Aldundiak
GazteNek bezalako laguntzak
bultzatzea?
Bai, oso garrantzitsua iruditzen zait
lehenengo sektorean gazteak sartzea,
azken finean sektore hau gabe ezin
genukeelako bizi. Gainera, azkeneko
urteetan zehar sektore hau ahaztuta
geratu da, baserritar asko jubilatzen ari
dira eta ez dago jarraipenik. Sektorea
bultzatzeko
Aldundiak
ateratako
GazteNek programak, gazteak animatu
eta ekonomikoki laguntzen ditu,
sektorea galtzea saihestuz. Gaur egun
Aldundiko laguntzak beharrezkoak
dira, bestela oso zaila izango
litzateke nirea bezalako enpresa planak
aurrera ateratzea.
Zer
esango
zenieke
lehen
sektorean lanean hastearekin
zalantzan dauden gazte horiei?
Sektore honetan lan egiteko lehenengo
gauza da zure gustukoa izan behar
dela. Ez da sektore erraza, eta lana
batzuetan gogorra izan arren, gero
bere alde onak dauzka, gogoz lan
eginik gauzak lortzen baitira. Ametsak
badauzkazue jarraitu egin behar dira
eta laguntza eskatu, adibidez Gaztenek
programak laguntza bikaina eskaintzen
du. Bizimodu polita bihurtu dezakezu
zure lana.

Kaiku Berdea: la gran apuesta
por las ganaderías lecheras
Las ganaderías unen sus fuerzas para crear una alianza
por la sostenibilidad ambiental, económica y social con el
apoyo de la Diputación
Se trata de una iniciativa que agrupa a 25 entidades de la
cadena de producción láctea, entre cooperativas, centros
tecnológicos de I+D+i, centros de gestión y centros
industriales, de Euskadi, Navarra, Cantabria y Cataluña, un
total de 603 explotaciones.
El proyecto está liderado por la entidad Kaiku Berdea,
en colaboración con la catalana Llet Nostra Més y la
cántabra AGC Agrocantabria Sostenible. Se marca el
objetivo y compromiso de alcanzar la transformación hacia
la sostenibilidad ambiental, en línea con los objetivos
establecidos en la agenda 2030 de la Comisión Europea.
El proyecto tratará de ofrecer productos cada vez más
respetuosos con el medio ambiente, transformando toda la
cadena de valor: el transporte, las fábricas, los almacenes…
Con ello, se reducirá el consumo de agua, se emitirá menor
cantidad de CO2 y los envases serán más sostenibles.
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•

La excelencia ganadera familiar: busca la mejora de la
competitividad de las explotaciones ganaderas y aúna
actuaciones basadas en la búsqueda de la excelencia,
y el compromiso con el medioambiente, el bienestar
animal, la calidad, la formación, el empleo y la promoción
del sector.

•

NetZero: actuaciones enfocadas a una energía más
renovable, un transporte verde y planes de eficiencia
que posibiliten la reducción de la huella ambiental.

•

Compromiso circular: actuaciones que optimizan la
gestión de recursos y de residuos.

•

Trazabilidad y seguridad alimentaria. actuaciones
para innovar en sistemas de trazabilidad que sigan
garantizando la calidad del producto y que hagan
accesible toda la información al consumidor.

•

Compromiso social: actuaciones que contribuyen a la
realización de acciones que favorezcan un impacto en
la sociedad y que se dirigen especialmente al desarrollo
de personas, la gestión de la diversidad y la apuesta
por la igualdad.

6 son los objetivos principales de Kaiku Berdea:
1. Mejorar la competitividad de las explotaciones
ganaderas familiares.
2. Fomentar e impulsar medidas para la reducción de
la huella ambiental.
3. Acelerar la transición a una movilidad sostenible e
inteligente.
4. Promover métodos de producción con un enfoque
circular y sostenible.
5. Garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad.

GazteNek
programak
gazteak animatu
eta ekonomikoki
laguntzen ditu”

Estos objetivos se irán consiguiendo con la ejecución de los
diversos proyectos que se agruparan en los siguientes ejes
de actuación:

6. Abordar el proceso de transformación digital de
nuestro ecosistema lácteo.

Así, en 2027, en lo relacionado con el proceso de
transformación industrial y logística, se espera alcanzar
una reducción del 60% de las emisiones, en línea con el
compromiso NetZero 2050, así como una reducción del
45% en el consumo de agua y el impulso de la economía
circular y la minimización en más de un 50% de los
residuos generados.
El proyecto está alineado con los objetivos
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ya que
pretende hacer que las granjas sean más
competitivas, rentables, sostenibles y
atractivas para las nuevas generaciones.
Por ello, contará con el apoyo de la
institución foral.
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XXI. GIPUZKOAKO SAGARDO LEHIAKETA

Sagardogileok, zorionak!
Aburuza sagardotegia
izan da aurtengo
irabazlea
Ekainaren 22an ospaturiko
Gipuzkoako XXI. Sagardo
Lehiaketan Aburuza sagardotegia
irten zen garaile, txapela, aurtengo
garaikurra (kizkia) eta 3.000 euroko
saria eraman zituelarik etxera.
Merkatu aukera berriak
Xabier Arruti, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritzako eta
Lurralde Orekako zuzendariak, sagardogileen lana goraipatu
zuen: “Gure sagardogileek atsedenik gabe egiten duten jarduna
aitortzeko helburuarekin egin zen lehen aldiz txapelketa hau
duela 21 urte, eta egun ere lan hori balioan jartzen jarraitzen
dugu”. Berrikuntzaren eta kalitatearen alde egin duten bidea
ere azpimarratu zuen zuzendariak: “sagardogileok, merkatu
aukerak aprobetxatu eta berrikuntzari heldu diozue, kalitatearen
etengabeko hobekuntza oinarri izanik, eta hori zoriontzekoa da.
Aldunditik alboan izango gaituzue”.

Irabazlea:
ABURUZA

Urrea:
ABURUZA

Zilarra:

Euskal Sagardoaren aldeko apustua

AKARREGI

GURUTZETA

Markel Olanok gogorarazi zuen lehiaketa honen helburu
nagusia bertako sagarrarekin egindako sagardoa, Euskal
Sagardoa jatorri-izendapena, balioan jartzea, sustatzea eta
saritzea dela: “Sagardoa, nazioartean posizionatzen gaituen
Gipuzkoako produktu izarra da, txakolinarekin eta gaztarekin
batera, balio kultural, gastronomiko eta ekonomiko handikoa”.
Ondorioz, Aldundiak hainbat neurrirekin sagardogintzaren
sektorea sustatzen jarraituko duela gaineratu zuen Diputatu
Nagusiak; horien artean, urtero bertako sagarrondoa landatzeko
300.000 euroko dirulaguntza lerroa, Gipuzkoan % 100 sagar
autoktonoarekin ekoiztera iristea baita helburua. “Horrela,
sektore bat, paisaia bat, izaera bat eta kultura bat sendotzen
ari gara; eta benetan harro sentitzeko modukoa den zerbait
da hori”.

ALTZUETA

LIZEAGA

ALORRENEA

PETRITEGI

BEGIRISTAIN

ZELAIA

ETXEBERRIA
ISASTEGI

Brontzea:

OIHARTE

GAZTAÑAGAK

SAIZAR

ITXAS-BURU
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BERRIKUNTZA

“Sagardoa latetan
saltzen ari gara, atzerrian
gehienbat, eta hemengo
zenbaitek ere interesa
erakutsi dute”

ZAPIAIN

Fraisoro Laborategiko dastatze-panelak 1.000 dastatze bete ditu
Ekitaldian, Fraisoro, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Nekazaritza Kalitateko eta Berrikuntzako Laborategia
zoriondu zen, Fraisoroko dastatze-panelak 1.000
dastatze saio egin baititu aurten. 2013az geroztik

Urrea, zilarra eta brontzea kategoriak lortu dituzten sagardogileak

sektorearen bidelagun izan da Fraisoro, sagardoaren
kalitatean eragin nabarmena izan du gainera. Egindako
lanaren esker ona adierazteko errekonozimendu txiki bat
egin zitzaion lan-talde osoari.

JOSEBA LASA
Tolosako Isastegi
Sagardotegiko sagardogilea

Gizartea, eta honekin merkatua,
etengabe ari dira eraldatzen,
ekoizleentzako
aukera
berriak
sortuaz. Aldundian, berrikuntzaren
aldeko apustua egiten duten ekoizle
orori laguntzeko prest gaude,
etorkizuneko erronkei elkarrekin
aurre egitea baita gure helburua.
Joseba Lasa, Tolosako Isastegi
Sagardotegiko
sagardogilea,
berrikuntzaren aldeko pausoa eman
duen ekoizleetako bat da, eta Basque
Culinary Center-ek bigarrenez
kaleratu duen “Gastronomiaren
100 talentu gazteak” zerrendako 13
gipuzkoarretako bat izan da.
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2 MILIOI ABELTZAINTZA SEKTOREARI LAGUNTZEKO

2 milioi euroko laguntza bideratu
du Aldundiak abeltzaintza
sektoreari laguntzeko
Ukrainiako gerrak,
energiaren kostuak
edota pentsuen prezioak
baldintzaturiko egoerari
aurre egin ahal izateko,
azpisektore ezberdinetako
abeltzainak suertatu dira
dirulaguntzen onuradun
Lagundutako azpisektoreak honakoak dira:
•

Behi azienda (haragia, esnea eta gizendegiak).

•

Ardi eta ahuntz azienda.

•

Behi azienda suharra.

•

Txerri azienda (gizendegiak eta txerramak).

•

Untxi ustiategiak.

•

Hegazti ustiategiak (errutzaileak eta haragitakoak).

•

Haragitarako zaldi azienda.

Maider Intxausti
Behorrak. Idiazabal
Ojarbin behorrak ditugu, “Euskal Herriko Mendiko Zaldia”
arrazakoak. Inbertsio handi baten aldeko apustua egin dugu,
gure afizioa profesio bihurtzeko asmoz, familiatik datorren
zaletasuna da eta. Covid-19aren krisiak eta, orain, prezioen
gorakada ikaragarriak (pentsu, gasoila, argindarra …)
bete-betean harrapatu gaitu. Horrenbestez, horri guztiari
aurre egiteko oso beharrezkoak dira Aldundiak emandako
laguntzak, beti izaten dira ongi etorriak. Gure lurra zaindu
eta gure parajeak garbi, berde eta txukun mantentzeko
ezinbestekoa den Baserriari ia ba denen artean eusten
diogun! Eskerrik asko eta animo denei!

Egungo egoera ekonomikoa kontuan hartuta, Foru Aldundiak,
Gipuzkoako abeltzaintza sektoreari laguntza zuzenak
bideratu dizkio. Izan ere, horiekin, arazo logistikoek eta
energiaren zein lehengaien garestitzeak bereziki kalteturiko
azpisektoreak babestu nahi dira.
Hala, lehen sektorek zituen “erronka estrukturalei”
pandemiaren ondoriozko geldialdi ekonomikoa gehitu
zitzaien, eta, ondoren, Ukrainako egoeraren ondorio diren
hainbat faktoreren larritzea gertatu da. Beraz, helburua
abeltzaintza alorreko profesionalei arnasa ematea da,
besteak beste animalia-pentsua garestitzearen ondorioz
arazo sakona pairatzen ari baitira.

•

Hasierako deialdia 1,7 milioi eurorekin atera
bazen ere, eskaera guztiei erantzun ahal izateko,
1.983.244 euro bideratu dira azkenean.

•

Onuradun kopurua: 452

•

Bataz beste jasotako laguntza: 4.387 euro

•

Gutxieneko laguntza: 560 euro

•

Gehieneko kopurua: 15.000

Arantxa Sorrondegi
Haragi-behiak. Urkizu (Tolosa)
Gure arbasoek hasi zuten lan hau ilusio handiz eramaten dugu
aurrera. Dena den, ematen dizkiguten dirulaguntzengatik ez
balitz, ezinezkoa izango litzateke, batez ere gaur egungo
egoera ikusita. Beharrezkoak diren dirulaguntza hauengatik
ez balitz prezioen gorakadak ikusita ia ezinezkoa litzateke
bertatik bizitzea. Gure ondorengoek ere gure ilusio eta
gogo berarekin jarraitzea gustatuko litzaigukeen arren, gaur
egungo aldaketa eta testuinguruaren ondorioz gero eta
zailagoa ikusten dugu. Horregatik laguntzak ematen jarraitu
beharko litzateke, bizimodu honek aurrera jarraitu dezan.

Jesus Mª Agirresarobe
Hegazti erruleak. Usurbil
Ustiategi txikia gara eta, hasiera hasieratik, helburua argi
izan dugu: garai bateko ekoizpen eredua jorratzea. Hala,
gertukotasunean oinarrituriko jarduera garatzen dugu,
kimikorik gabe eta lege zaharrean egiteko moduari eutsiz.
Egungo egoerarekin, ordea, zailtasunak areagotu egin
zaizkigu. Izan ere, pentsu edota erregaien prezioek eragin
zuzena dute gure bideragarritasunean. Horrenbestez,
Aldundiaren laguntzak guztiz beharrezkoak dira, egoera zail
honi aurre egiteko bultzada izatearekin batera, etorkizunean
ere aurrera egiteko hauspoa baitira.

Laguntzen ebazpena: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/23/c2204104.pdf
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ABERE OSASUNA

Gipuzkoa tuberkulositik libre
dagoen eremu izendatu du
Europar Batasunak
2022ko otsailaren 18an, Europar Batasunak
Euskal Autonomia Erkidegoa tuberkulosi
gaitzetik libre dagoen eremu izendatu zuen.
Lorpen hori, ordea, ez da
egungo lanari erantzuten dion
emaitza soilik; hastapen zailenetatik
abiatuta, urte luzeetan zehar
Gipuzkoako lurraldean buruturiko
kudeaketaren ondorioa ere
bada.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Abere Sustapen
eta Osasuneko atalburua den Iñigo Agirre albaitariak,
lorpenaren garrantziari neurria jartzen dio, aurrerantzean
ere
kontrolerako
programek
jarraipena
izango
dutela azpimarratuz.
Zer garrantzi dauka Gipuzkoa tuberkulositik libre
izendatu izanak?
Animalien osasun bermeak ezinbesteko garrantzia
dauka animalien osasun eta ongizatean, abeltzainen
bideragarritasunean eta tuberkulosiarekin gertatzen den
bezala, zoonosia den gaitz baten kasuan, baita gizakion
osasunean ere.
Gaixotasunen ezberdinen aurrean, bermeak maila
ezberdinekoak izan daitezke. Oinarrizko bermea animalia
bakoitzaren kalifikazioa da baina hori baino garrantzitsuagoa
da ustialeku batek bere osotasunean eskaintzen duena:
ustialekuaren kalifikazioa. Goreneko osasun bermea berriz,
eremu jakin bateko ustialeku guztien kalifikazio egokiak
eskaintzen duena da. Horixe da hain zuzen ere, otsailean
Europar Batasunak Euskal Autonomia Erkidegoari onartu
zion izendapena.
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Duela 40 urte inguru, egoera oso
ezberdina zelarik, osasun programak
martxan jarri zituztenei zor diegu egungo
egoera, besteak beste Gipuzkoako
Foru Aldundiko abelgorrien osasun
programaren arduraduna zen Joxe Mari
Plazaolari. Atzokoa bailitzan gogora
ekartzen ditu orduko gorabeherak.
“Hasiera
hartan,
borondatezko
kanpainak
ziren
eta
egundoko
zabalkunde lanak egin genituen
abeltzainen
gehiengoa,
bere
borondatez,
programan
sartu
zedin. Izan ere, asko ginen osasun
kanpainen beharrean sinetsi eta horren
alde lan egin genuenak politikari,
albaitari, abeltzainak… Abelgorrietan
tuberkulosia oso zabaldua zegoen eta
baita bruzelosia ere, ondorioz abelgorri
positibo asko aurkitzen genituen eta
horiek epe jakin batean hiltegira eraman
beharra zegoen. Urteren batean 3.000
behitik gora kendu behar izan zen.

Tuberkulosiari
aurre
egiteko
prozesuan,
Gipuzkoako
Nekazaritza Ganbarak Danimarkara 1983an antolatutako
bidai baten partaideak Parisen, Joxe Mari Plazaola tarteko.

Izendapen honen ondorioz abeltzainek zer ondorio
izango dituzte?
Lehendabizikoa eta garrantzitsuena, osasun eta diru galera
handiak eragiten dituen gaitz batetik libratu direla. Halere,
libre bihurtze hau urte askotan egindako lanaren ondorioa
izan denez, Gipuzkoako abeltzainek ez dute momentu
honetan aldaketa nabarmenik somatuko.
Aldaketa nagusienak abelgorrien osasun kanpainak
egitean eta abelgorrien mugimenduen inguruan izango
dituzte. Abelgorrien mugimenduari dagokionez, animaliak
ustialekutik ateratzeko baldintzak malgutu egingo
dira, ez baita irteeran tuberkulina frogarik egin behar
izango eta horrek kostu murrizketa zuzena eragingo dio
abeltzainari. Abelgorrien sarrerarako baldintzen kasuan,
eremu libreetatik egindako sarrerak malgutu egingo diren
bitartean, eremu ez libreetatik egiten direnei baldintzak
zorroztu egingo zaizkie.

Mendiko
larreetarako
gidak egitea
ezinbestekoa
izango da

Aldundiak garrantzi handia ematen
dio lurraldean zehar mugitzen diren
abelburuen kontrola zehatza izateari.
Horretarako,
lanabesa,
aspalditik
beharrezkoa den gida da, abelburu
bakoitzaren mugimenduen berri ematen
duena, alegia. Izan ere, gida horri
esker, abelburuen osasuna bermatzeaz
gain, komunitarioak diren mendiko
larreen ustiaketa egokia ematen dela
ziurtatu daiteke. 2023 urtean indarrean
sartuko den PAC berrian, gainera,
kontrol administratiboaren beharra
azpimarratuko da.

Zorionez,
administrazioak
apustu
sendoa egina zuen osasun kanpainen
alde eta kalte ordainak emateko dirua
zegoen. Behiak kendu beharraren berri
ematen nuen bitartean behi berriak
ekartzeko zeuden laguntzen berri
ere ematen nien. 1985etik aurrera
kanpaina derrigorrezkoa egitea erabaki
zen eta estatu mailan lehendabizikoak
izan ginen horrelako erabakia hartzen.
Laburbilduz, gauzak oso ongi egin
zirela iruditzen zait. Eragile guztien
inplikazioa oso handia izan zen eta
behar izan genituen baliabideak
eman zizkiguten lana egoki egiteko.
Abeltzainak izan ziren protagonista
nagusiak, beraiek jasan behar izan
zituzten hasiera hartako zorigaitzak
baina baita orain ganaduak duen
osasun egoera bikainaren onura eta
abantailak ere. Hainbeste urtetako
lanari esker Gipuzkoa gaur tuberkulosi,
bruzelosi, leukosi eta perineumoniatik
garbi dagoen lurraldea da”.

Horrenbestez, gidak behar bezala
kudeatzen
direla
bermatzeko
esfortzu
berezia
egingo
du
Aldundiak, diru-laguntzak jaso ahal
izateko ezinbestekoak gertatuko
direlarik.
Bide
batez,
gidak
modu erosoan ateratzeko aukera
ezberdinak errazten ditu Aldundiak:
•

Nekagip App-aren bitartez.

•

Eskualdeko Nekazaritza
Bulegoetan.

•

Albaitarien bitartez.

Beste aldaketa nabarmena osasun kanpainen inguruan
izango da. Pixkanaka, aztertu beharreko ustialeku kopurua
gutxiagotu egingo da eta baita aztertu beharreko animalia
kopurua ere. Aurrerantzean, osasun kontrolak ustialeku
bakoitzak duen arrisku mailaren araberakoak izango dira.
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PAGOETA

ABERE OSASUNA

Hegazti-gripeari aurre egiteko bidean
Gure lurraldearen inguruan hegaztigripearen kasuak ugaritu diren
heinean, Gipuzkoan ere hainbat kasu
atzeman dira jada. Kasu guztiak hegazti
basatietan izan dira, eta gaitza zabaldu
ez dadin lanean dabil Aldundia.
Gizakiarentzako arriskutsua ez bada
ere, patogenotasun handiko hegazti
influentzaren H5N1 birusa (IAAP) ahalik
eta azkarren detektatzeko helburua
bere egin du Aldundiak. Beraz, etxeko
hegaztien osasuna bermatzeko hartu
beharreko neurriak ere garrantzitsuak
dira, gaixotasuna ustiategiren batean
sartuz gero, eragingo lukeen galera
handia izango litzateke eta.
Hegazti-sektorea,
hiru
foru‑aldundietako
eta
Eusko
Jaurlaritzako animalien osasunaren
arloko
agintaritza
eskudunekin
lankidetzan, honako hau egiten ari da:

NEKAGIP APP
Lehen sektorearen tramiteak
nabarmen errazten dituen
mugikorrerako aplikazioa.

•

Animalien
egoera
klinikoa
egiaztatu, infekzioaren diagnostiko
goiztiarra egiteko.

•

Hegazti-ustiapenen biosegurtasun
neurriak indartu, bereziki hegazti
basatiekin kontaktua ekiditea
helburu dutenak. Horien artean,
etxe-hegaztiak
konfinatzea
gomendatu da.

Gainera,
autokontsumorako
hegazti biziak dituzten pertsonei
nahitaez erregistroan alta eman
behar
dutela
jakinarazi
zaie:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/
gunean edo Eskualdeko Nekazaritza
Bulegoetan egin dezakete.
Horrenbestez, egoeraren bilakaera
gertutik zaintzeko eta unean uneko
egoerara egokitzeko deia egiten
du Aldundiak.

Zerbitzuak:
Animalien
identifikazio,
errolda liburu eta
behi aziendaren
erregistroa.
Ustiategietako
informazio orokorra.

Landare Berezien 18. Azoka
ospatu da Iturrarango
Lorategi Botanikoan
Aldundiak bultzaturiko
lehenengo azoka 2003
urtean ospatu zen eta,
COVID-19ak beharturiko
egokitzapenen ondoren,
aurrez aurrekora itzuli
da indarberrituta

Pagoetako Parke Naturalean kokaturiko Iturrarango Lorategi
Botanikoaren helburu nagusia sektoreko aditu, profesional eta
landarezaleei eta publikoari, oro har, landare munduaren aldaera
aniztasuna ezagutzera ematea da, beronen kontserbazio eta
sustapenean laguntzeko. Landare Berezien Azokak helburu
horri erantzuten dio.
Urteotako esperientziaren ondoren, landare azoka erreferente
bihurtu da. Gainera, hasieratik izan du azoka honek bertako
mintegizaleak landare berriak egitera animatu eta bultzatzearen
helburua. Bide batez, merkatua, bertan ekoiztutako landare
berriekin aberasteko. Horrenbestez, landare ekoizlearen eta
zaletuaren elkargune, eta landaretza sektoreko profesionalen
arteko elkargune bihurtu da Azoka.

Ospaturiko edizio hauetan zehar 127.924 bisitari bertaratu dira Azokara, aurtengoan 45 mintegiren partaidetza izan delarik jaso delarik.

20

21

DIGITALIZACIÓN DEL SUELO RURAL

La Diputación sigue con la
apuesta por la digitalización
de los terrenos rurales
de Gipuzkoa

Estamos satisfechos con la respuesta que ha tenido el plan y sobre todo con la
valoración positiva que han realizado los y las propietarias de los terrenos, ya que
responde a una necesidad imperiosa. Los próximos años seguiremos convocando
ayudas para la digitalización”. Arantxa Ariztimuño, directora de Montes y Medio Natural
de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Los y las orexarras ven la
digitalización como una
herramienta eficaz para la
transmisión del conocimiento

En 2022 se suman 15 municipios
más al proyecto de digitalización

La Diputación georreferenciará en
los próximos diez años los límites de
terrenos rurales de Gipuzkoa mediante
GPS y para ello prevé destinar
300.000 euros al año. Se trata de una
apuesta estratégica de la institución
foral, la cual se llevará a cabo mediante
convocatorias de ayudas anuales
dirigidas a ayuntamientos.
En 2021 fueron 9 los ayuntamientos que
solicitaron la ayuda ( Ataun, Olaberria,
Orexa, Mendaro, Zumarraga, Azkoitia,
Abaltzisketa, Legazpi y Zegama), en
los cuales ya se están desarrollando
los trabajos de determoinación de
los límites, cofinanciados al 50% por
la institución foral con aportación de

173.000 euros. Este año han sido
más los municipos beneficiarios de las
ayudas para la digitalización, en total
15 municipos han solicitado la ayuda.
Las ayudas de la Diputación Foral
de Gipuzkoa serán repartidas
en dos años. Los ayuntamientos
recibirán la mitad en 2022 y la otra
mitad en 2023

Procedimiento a seguir para la
digitalización de los suelos rurales:
Cada año la DFG
ofrece ayudas dirigidas
a los ayuntamientos y
son estos los que han
de solicitarlas.

Los puntos de las
localizaciones
se
recogerán
mediante
GPS
con
las
coordenadas X e Y del
sistema UTM.

AYUDA (€)

ELGETAKO UDALA

5.308

ATAUNGO UDALA

25.000

MENDAROKO UDALA

7.641

ZUMARRAGAKO UDALA

18.941

AZPEITIKO UDALA

15.577

AIAKO UDALA

21.042

ANOETAKO UDALA

10.535

BALIARRAINGO UDALA

En la foto Josune Malkorra y Estanis Ariztimuño, dos
orexarras con terrenos colindantes que se beneficiarán
del proyecto de la digitalización del terreno rural,
junto a Jabier Olaetxea, trabajador de la Asociación
de Propietarios Forestales de Gipuzkoa y encargado
de recoger las localizaciones mediante GPS. Orexa
ha sido uno de los nueve primeros municipios que
han solicitado las ayudas de la Diputación para dicho
proyecto. “Nos animamos a participar en este proyecto
de la Diputación principalmente para no perder el
conocimiento de los y las orexarras sobre los terrenos
y sus límites, ya que la consideramos una herramienta
eficaz para la transmisión de este conocimiento” ha
aclarado Eneko Maioz, impulsor del proyecto en Orexa.
Además, ha subrayado que, en general, los y las
propietarias de los terrenos han respondido muy bien.

5.996

AZKOITIKO UDALA

19.162

OREXAKO UDALA

5.534

OLABERRIAKO UDALA

4.229

BEIZAMAKO UDALA

6.066

ALBIZTURGO UDALA

5.014

BEASAINGO UDALA

3.152

DEBAKO UDALA

5.975

Son muchos los que se están
animando a beneficiarse del proyecto al ver

159.179

que a sus vecinos les ha resultado sencillo”
Eneko Maioz, impulsor del proyecto en Orexa

RESULTADO: A cada
propietario y propietaria
de terreno se le entregará
el plano topográfico y
la ortofoto de sus terrenos,
tanto en papel como en
formato digital. En él se
expondrán los mojones,
así como los elementos
indicados por el propio
propietario y propietaria
del terreno (como paredes,
algún árbol.... puntos que
ayuden al propietario a
identificar mejor el terreno);
es decir, información que
ayudará a conocer mejor
los terrenos.

Camino
carretil

X: 43.274180
Y: -2.114459

Retenedor
ANTES

22

Monte
Publico

o
min
Ca retil
car

Los ayuntamientos que
resulten beneficiados
adjudicarán la obra.
Se formará un grupo
de
trabajo
entre
la
Diputación,
el
Ayuntamiento
y
la
empresa que realiza
los trabajos.

A cada propietario y
propietaria de terreno
se le hará llegar los
mapas y la información
catastral actual y los y
las propietarias de los
terrenos se encargarán
de determinar los límites
definitivos
con
los
terrenos colindantes.

BENEFICIARIO

X: 43.273977
Y: -2.109341

X: 43.272844
Y: -2.114319

X: 43.272414
Y: -2.109137

Monte
Publico

AHORA

X: 43.29874
Y: -2.256137
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EKUADOR, EMANDAKOA ITZULIZ

HERRI TXIKIAK BABESTEA, GURE LEHENTASUNA

“Gure helburua
Ekuadorren
nekazaritza eskola
bat zabaltzea da”
JOSE ANTONIO AGIRRE
Gipuzkoa-Los Rios Fundazioko lehendakaria

AXEL GARCIA
Ingeniari agronomoa
Axel eta Jose Antonio, ekimeneko sustatzaileak

Hainbat izan dira Gipuzkoako ustialekuetara lanera etorri
diren ekuadortarrak eta horren esker ona adierazteko,
zer hoberik bertako nekazariei eta gizarteari laguntzea
baino? Hori horrela, Ekuadorreko nekazariak formatzea
helburu duen proiektu baten parte egin da Aldundia.
Egitasmoaren motor diren Jose Antonio Agirre,
Gipuzkoa-Los Rios Fundazioko lehendakaria, eta Axel
Garcia, ingeniari agronomoarekin elkartu gara xehetasun
guztiak ezagutzeko.
Jose Antonio, Fundazioak hainbat proiektu ditu
eskuartean Ekuadorren, eta orain, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren laguntzarekin nekazaritza
proiektu bat martxan jartzera zoazte. Zertan
datza proiektua?
Ekuadorrera apaiz moduan joan zen nire anaiak sortutako
irabazi asmorik gabeko erakundea da Larratxo (edo
Gipuzkoa-Los Rios Fundazioa). Bertako biztanleen
ongizaterako hainbat proiektu ditugu eskuartean,
desgaitasuna duten haurrentzako eskola bat eta egoera
zaurgarrian dauden adingabeko gazteentzako zentro
bat besteak beste. Orain, Aldundiaren laguntzari esker,
nekazaritza proiektu bat abiatzera goaz. Aldundiak
Axel Garciarekin jarri gintuen harremanetan, ingeniari
agronomoa izanik eta antzeko proiektuetan Brasilen ibilia
izanik, egokia zelako proiektua gidatzeko.
Axel, uztailean Ekuadorrera bertaratuko zara hiru
hilabeteko ezta?
Bai, horrela da. Helburua Ekuadorko Babahoyo herrian
nekazaritzarako eskola bat zabaltzea da eta horretarako
ingurunea ezagutu, aukerak aztertu eta memoria bat
egingo dut lehendabizi. Gainera, Aldundiko Mikel Azpiri
Nekazaritza eta abeltzaintzako Sustapen eta Osasun
zerbitzuburuaren eta Fernando Diez Landare Alorreko
teknikariarekin harreman zuzena izango dut, txostena
garatzeko aholkularitza eskainiko baitidate.
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Jose Antonio, ondo ezagutzen duzu zuk Ekuadorko
errealitatea, hainbatetan bertaratu baitzara, baina
zein da bertako nekazarien egoera?
Bertako nekazarien egoera oso larria da. Beren denbora
guztia inbertitzen dute eta trukean miseri bat ordaintzen
zaie, egoera oso prekarioa da. Formakuntzaren bitartez
kooperatiba bat sortu nahi dugu, non nekazariak ekoizpenetik
hasi eta komertzializaziorako prozesu guztia euren kabuz
egiteko gai izango diren: lurra landu, produktua transformatu,
paketatu, eta baita komertzializatu ere. Horrela, bitartekariak
ekidin nahi ditugu, irabazi nagusiak nekazarientzat izan
daitezen. Etorkizuneko proiektu egonkor bat da bilatzen
duguna, Ekuadorko nekazarien bizi-kalitatean onerako
eragingo duena.

Herri
txikietako
udalei
laguntzeko
asmoz, idazkari kontu-hartzaileekin talde
dinamikak burutzen ere ari da Landa
Udalerrien
Zuzendaritza.
Apirilaren
8an, esaterako, udaletako lanpostuen
egonkortze plana izan zuten aztergai
Donostian eginiko topaketan.

Herri txikien garapenean
bidean urrats berri bat
eman du Aldundiak
Gipuzkoako udalerri txikietako udalei lege
aholkularitza eskainiko dien zerbitzu berria
jarri du martxan foru erakundeak
Aldundiak lege aholkularitza zerbitzu berri bat eskainiko
die Gipuzkoako herri txikietako udalei. Landa Udalerrien
Garapenerako Zuzendaritzak 2.500 biztanle azpiko
herrietako udalen egoera aztertu ostean, egoera hobetzeko
sortutako erremintetako bat da, eta Aldunditik udal hauei
eskaintzen zaien zerbitzua hobetzea du helburu, bai lan
karga gutxituz eta baita kostu ekonomikoak murriztuz ere.

Orain arte udal gehienek lege aholkularitzarako kanpo
zerbitzuren bat zuten kontratatuta, bakoitzak bere aldetik,
honek suposatzen zien gain-kostuarekin, orain, ordea,
zerbitzu hau erabat doan izango dute, eta aurrezten duten
diru partida hori zuzenean inbertsioetara bideratu ahal izango
dute, azken batean, onuradun zuzenak herritarrak izango
direlarik.
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HERRI TXIKIAK BABESTEA, GURE LEHENTASUNA

“Herri txikietako udalei
eguneroko lanaren
kudeaketa eraginkorrago
egiteko tresnak ematea da
Aldundiaren helburua”
Jon Ander Azpiroz
Landa Udalerrien
Garapenerako Zuzendaria

NIRE ETXETXOTIK

Herri txikietako udalen egoeraz
arduratuta
Landa
Udalerrien
Grapenerako zuzendaritza sortu zuen
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2019an,
hauek egungo beharretara eta
etorkizuneko erronketara egokitzeko
asmoz. Bide horretan, lehenengo
funtzioa diagnostiko bat egitea izan
zen, eta, jarraian, datu horiek oinarri
harturik, lagungarri zaizkien zerbitzuak
identifikatu eta berauen eskura jarri
dira: udalerri txikien arreta gunea,
administrazio kudeaketaren laguntza
zerbitzua eta administrazio elektronikoa
ezarri
eta
bultzatzeko
laguntza
zerbitzua, besteak beste.
Udalerri txikietako udal langileei
laguntzeko
asmoz,
lege
aholkularitza
eskainiko
dien
zerbitzu berria jarri berri duzue
martxan. Zertan datza?
Aldundiak
udal
txikien
eskura
jarri duen zerbitzu hau Lefebvre
argitaletxeak udalei zuzenduta daukan
laguntza zerbitzu integral bat da,
ohiko datu base juridiko bat baino
haratago doana. Zerbitzu honetan
barneraturik daude, batetik, Tokiko
Zuzenbidearen datu basea (legedia,
jurisprudentzia, doktrina, espediente
ereduak,
kontsultak…);
bestetik,
“Mementos”
eskuliburu
digitalak;
eta, azkenik, aholkularitza juridikoko
zerbitzua, non udalek toki errejimeneko
kontsulta juridikoak online planteatu
ditzaketen eta espediente ereduak
eskatu ditzaketen.
Zerbitzu bateratu
gara orduan?

batez

ari

Bai, zerbitzu oso batez ari gara,
zeinak udal langileei denbora eta lana
aurrezteaz gain, ziurtasun juridikoa
emango dien. Udal txikiek, baliabide
urriagoekin garatzen duten eguneroko
lanaren kudeaketa eraginkorrerako
ezinbesteko tresnak ematea da
Aldundiaren
helburua.
Horrela,
herritarrei eskaintzen zaien zerbitzua
hobetu, eta bertako biztanleen bizi
kalitatea hobetzeko helburuarekin.
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Estualdietan
sendo
Bi urteko astinalditik irteten ari ginela uste genuenean, burua altxatzeko astirik
gabe, Errusiak Ukrainari eraso egin zion, eta horrek ere mundu mailako ondorioak
izan ditu. Azken hilabeteotako gatazka armatuak ere denon poltsikoetan
eragin du. Bakarren batena gizenduko zen orain ere –Espainiako gobernuak
erregaitarako emandako laguntza jada jan dutenena, esate baterako–, baina
gehienonak arindu ederra hartu du. Dardarka uzten gaitu argindarraren fakturak,
izua ematen digu gasarenak, zorabioa eragiten gasolindegira joan beharrak.
Sentipen horiek guztiak biderkatu egingo zaizkie lehen sektorean dihardutenei.
“Den dena aldatzen da, ez bada momia; aldatzen da azala, aldatzen mamia”
kantatu zuen Imanol Lartzabalek. Momia bezalatsu daude lehen sektoreari
ordaintzen zaizkion prezioak, fosildurik.
Munduaren edozein bazterretatik iristen zaizkigu jakiak. Zenbat eta urrunagotik
etorri, orduan eta gehiago dira gastuak eta bitartekariak; baita, noski, ingurumenari
eragiten zaizkion kalteak ere. Egoera ustez ezohiko honen aurrean –ustez diot,
beti zerbait badugu eta– ulerbera izatea egokitu zaigula pentsatu dugu. Zer
egingo dugu, bada? Nork iragar zezakeen halakorik? Hau ere pasatuko ahal
da! Baina nola eska dakieke ulerkortasunik hornitzaileek urtetik urtera gehiago
estutzen dituzten ekoizleei? Nola izango da jasangarri erosleentzat lehengaiak
askoz garestiago izan eta ekoizleei duela hamar urteko prezio bera ordaintzen
dien merkatua?
Ekonomiaren aparraldietan ahulenak ere arnasa hartzen du batzuetan.
Krisialdiak iritsitakoan ikusten da nor den indartsu, nor dagoen egoera makurrei
aurre egiteko prestaturik. Erosleentzat lehengaiak hainbeste garestitu diren
honetan, berriz ere argi geratu da ekoizpenean indartsu diren ekonomiek eusten
diotela ondoen. Guk ere hobe dugu ekoizleak zaintzea, estuasunean sendo
iraungo badugu.

Xabier Euzkitze
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ELIKADURA JASANGARRIA

Etorkizuneko Gipuzkoako
elikadura jasangarria izan
dadin lanean
Mundu mailan sorturiko erronka nagusietako bati erantzunez,
Aldundiak sustatuta, elikadurarekin loturiko hainbat eragile
buru-belarri dabiltza gipuzkoarron etorkizuneko elikadura
jasangarriaren ezaugarri egokienak zehazten eta hura
lortzeko jarraitu beharreko urratsak aurreikusten.
Izan ere, elikadura jasangarriaren gaia Aldundiaren
Etorkizuna Eraikiz ereduan txertatzen da, kudeaketa,
sozializazioa eta komunikazioa ardatz direlarik. Horrenbestez,
eta Gipuzkoaren berezko ezaugarriak kontuan izanda, maila
ezberdinetan aurkezten diren erronken aurrean emandako
erantzunekin bat egiten duen lehentasuna da elikadura
Aldundiarentzat.
•

Mundu mailako erronkei erantzunez, Nazio Batuen
Erakundeak 2030rako Garapen Jasangarrirako
Helburuak finkatu ditu.

•

Europako Batzordeak ‘Baserritik mahaira’
estrategia argitaratu du. Bertan, elikadura sistema
jasangarrien erronkak azpimarratzeaz gain, pertsona,
gizarte eta planeta osasuntsuaren arteko lotura
nabarmentzen da.

•

Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia
2030, eta gastronomia eta elikadura Euskadiko
ekonomiarako sektore estrategiko gisa bultzatzen,
sustatzen eta garatzen jarraitzea helburu duen
Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan
Estrategikoa 2024aren bitartez.

Elikadura
Gipuzkoaren
elikadurarekin lortuta:

berezko

ezaugarriak

•

Erreferentea da gastronomiaren munduan: Michelín
izarrak, industria…

•

Gastronomiari loturiko kultura.

•

Sektorearen inguruko eragileak: hezkuntza, teknologia,
ikerketa eta abarrekin lotuta.

•

Lehenengo sektore indartsua.

Horrenbestez,
etorkizuneko Gipuzkoako elikadura
jasangarria izan dadin, diziplina anitzeko eragile askoren
parte hartzea beharrezkoa da, haien arteko koordinazioa
ere ezinbestekoa delarik. Hori gauzatu ahal izateko,
lehenengo urratsa misioa zehaztea da, horretarako, antzeko
estrategietan eskarmentua duen
Mariana Mazzucato
ekonomistaren eredua garrantzitsua gertatu delarik.

Gipuzkoako Foru Aldundiak
etorkizuneko elikaduraren
inguruko misioa zehaztu du:

2040. urtean, Gipuzkoak, jasangarria, osasungarria,
eskuragarria eta lehiakorra izango den elikadurasistema izango du, bertako ekoizpenerako gaitasuna
maximizatu eta kontsumo arduratsua sustatuko
duena, lurraldearen kultura eta nortasuna proiektatuz.

Sebas Zurutuza,
Estrategia zuzendari
nagusia

Estrategia zuzendari nagusia den Sebas Zurutuzak emango dizkigu
zehaztasunak:
Zergatik da lehentasuna etorkizuneko elikadura Aldundiarentzako?
Elikadura, elikagaiak irenstetik haratago doan prozesua da eta, horretan,
aldagai ezberdinen garrantzia oso handia da. Izan ere, etorkizuneko elikadura
deritzogunarekin, gipuzkoarron osasunarekin batera, Gipuzkoaren osasuna
ere bermatu nahi da.
Bide horretan, zeintzuk izan dira emandako urratsak?
Eragile ezberdinen iritziak barneratu dituen prozesu parte-hartzailea burutzen
ari gara eta, dagoeneko, misioa finkatu dugu.
Zein da?
2040. urtean, Gipuzkoak, jasangarria, osasungarria, eskuragarria eta lehiakorra
izango den elikadura-sistema izatea, bertako ekoizpenerako gaitasuna
maximizatu eta kontsumo arduratsua sustatuko duena, lurraldearen kultura eta
nortasuna proiektatuz.
Nola egiten da hori?
Dagoeneko, landu beharreko 5 eremu nagusiak identifikatu ditugu:
•

Kontsumo arduratsua sustatzeko.

•

Bertako ekoizpen primario jasangarria bultzatzeko.

•

Elikadura- eta gastronomia-industria lehiakorra izateko.

•

Balio-kate eraginkor eta zirkularragoa izateko.

•

Sozialki arduratsua den elikadura-katea izateko.

5 eremu horietako bakoitzean hainbat helburu zerrendatu ditugu eta, orain, haiek
lortzeko urratsak eman behar ditugu. Hori bai, abiaturiko bidea arrakastatsua
izan dadin, eragile guztien inplikazioa ezinbestekoa gertatuko da, eta Aldundia
horretan saiatuko da.
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LANDA GARAPEN PROIEKTUAK

ALBISTE LABURRAK

Landa eremuen garapena
sustatzen jarraitzeko 2,1
milioi euroko bultzada berria

GURE LURRA kongresuaren
5. edizioa urriaren 26an
ospatuko da
“GURE LURRA 5 Sembrando Futuro” kongresuaren
5. edizioa urriaren 26an ospatuko da Donostiako
Kursaalean. Foru Aldundiak antolatzen duen ekitaldi
honen helburua lehen sektorearen errealitatea
herritarrei hurbiltzea da batetik, eta Gipuzkoaren
ongizaterako duen garrantziaz kontzientziatzea,
bestetik. Baserritarrek, adituek, sektoreko eragileek,
ordezkari instituzionalek, askotariko pertsona ospetsuek
eta herritarrek, hainbat gogoeta eta esperientzia
partekatuko dituzte bertan; beraz, sektoreko lagunok
galdu ezinezko hitzordua izango da.

Lurralde oreka sustatzen duten proiektu kolektiboak 800.000
eurorekin laguntzearekin batera, baserri-bideak egokitzeko
1.300.000 euro bideratuko ditu Aldundiak
Gipuzkoako udal, toki erakunde txiki, landa garapeneko
elkarte, eta nekazaritza elkarte eta kooperatibei
zuzenduriko dirulaguntza horien bitartez, Gipuzkoako
landa eremuetako ekonomiaren garapen integrala
sustatu nahi da. Horrenbestez, helburua gorpuztuko
duten proiektuak anitzak izan daitezke: garatzen ari diren
edo garatu nahi diren jardueren ekonomia eta ingurumen
arloko errendimendua suspertuko dutenak, edota
nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren merkaturatzea eta
eraldaketa hobetuko dutenak, besteak beste.

GAZTELUKO OSTATUA
Egin den inbertsioari esker, ostaturako eredu bideragarri bat
lortu da, erabilera eta funtzio anitzak beteko dituen espazio bat
sortuz. Azken urteetan itxita egon da eta, obra honekin, tabernajatetxea, Herri Kirolen museoa, Almitza sega elkartearen egoitza
eta ganbaran erabilera anitzetarako espazio bat eraiki dira.
Proiektuaren lehen helmena Gazteluko herria bera da, herriko
biztanleengan izango duen eragin positiboa nabarmena izango
baita. Azkenik, ostatuaren zerbitzua ere esleipen prozesuan
dago eta udarako martxan egotea espero da.

Bedaio auzoraino Banda Zabala
eramatea lortu da Aldundiaren
eta Tolosako Udalaren
elkarlanari esker
Zuntz optiko bidez Tolosako Bedaio auzoa osatzen
duten kale etxe multzoetara eta baserrietara banda
zabala barreiatu da, eta ondorioz, abiadura azkarrean
nabigatu ahal izango dute hemendik aurrera
bertako bizilagunek.

Beraz, kasuan kasu, azpiegituretarako inbertsioak
burutu, makina eta ibilgailu berriak erosi edo,
nekazaritza-zerbitzuak modernizatu eta digitalizatzeko
laguntzak dira. Izan ere, horien bitartez, Aldundiarentzako
lehentasunezkoak diren 3 jomugei erantzun nahi zaie:
•

kalitatezko nekazaritza produktuak merkaturatzea,
tokiko merkatuak eta banaketa-zirkuitu laburrak
sustatuz.

•

komunitateek eskatutako zerbitzuak eman eta
baserritarren bizi-kalitatea hobetzea.

•

landa eremuaren eta hiri eremuaren arteko arrakala
digitala murriztea.

Landa eremuaren garapen sozioekonomikoa sustatzeko
helburuarekin laguntza jaso duten bi adibide esanguratsu:

Landa eremuaren garapen
sozioekonomikoa sustatzeko
erabiliko diren 800.000 euroez
gain, 1.300.000 euro erabiliko ditu
Aldundiak 81 baserri bide egokitu
edo lehenengo aldiz ormigonatu/
asfaltatu ahal izateko.

Jakina da ekintza hau burutzea oso konplexua dela,
bai ekintza administratiboetan eta baita obra lanak
burutzerakoan ere. Gainera, Bedaioko egoera larria
eta berezia zenez, Tolosako Udalak ahalegin handia
egin du emandako trataerarekin asmatzeko.
IDIAZABALGO BASERRITARRAK
Herriko abeltzainek osatzen duten San Blan Elkarteak erabiltzeko
segadora eta hileradora erosteko inbertsioa burutu da. Elkarte
honek, makinaria honi esker, inguruko herrietako baserritarrei
belar-lanak egiteko zerbitzua ematea ahalbidetuko du. Larreak,
larre moduan mantentzeko, belarra moztu eta biltzeko lana gero
eta neketsuagoa da baserritar askorentzat, baina larre hauek
Goierri eskualdeko lehenengo sektorea mantentzen laguntzen
dute, eta Gipuzkoa zein Euskal Herriko paisaiaren parte
garrantzitsua dira.

Tolosako Udaleko ordezkaritza bat, alkatea buru zela, eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Lurralde
Orekako zuzendaritza taldea Telefonica enpresako
ordezkariekin bilerak eta etengabeko gestioak egin
behar izan dituzte Bedaiorako aurreikusita zeuden
hedapen epeak aurreratu ahal izateko. Ez nahi bezain
azkar baina azkenean lortu da.
Olatz Peon, Tolosako alkatea, eta Iñaki Labaka, Aldundiko Nekazaritza
eta Lurralde Orekako aholkularia, Bedaion.

Lehenengo arlo horretan erabakigarria izan da Olatz
Peon Tolosako alkatearen papera, oso parte-hartze
aktiboa izan baitu barreiaketaren esleipen prozesuan.
Batetik, obra esleitu zitzaion enpresako ordezkariekin
bildu zen eta Bedaio inkomunikatuta ez geratzearen
garrantzia helarazi zien. Bestetik, barreiaketa egiteko
obren baimenak izapidetzeko garaian, bai Tolosako
Udalari zegozkionak, eta bai foru erakundeari,
berehala tramitatuak izan zitezen arduratu zen. Beraz,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Tolosako Udalaren
arteko elkarlanak Bedaioko bizilagunei Banda
Zabalaren onurez gozatzeko aukera erraztu die.

Landa garapen proiektuetarako laguntzen ebazpena: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/23/c2204104.pdf
Baserri bideen laguntzen ebazpena: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/25/c2203215.pdf
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Nuevo sistema de pase
de pesca diario
La principal novedad de este
año es que la Diputación
ha puesto en marcha un
nuevo sistema que obliga a
conseguir un pase de pesca
diario. Gracias a este método
se recogerán nuevos datos
para conocer el número de

personas que sale a pescar,
y así mejorar la gestión
de la pesca. En Gipuzkoa
se practica una pesca
responsable en la que la
pesca sin muerte se impone a
la pesca tradicional.

Baso-izurriteak eta gaixotasunak
saihesteko lurreko tratamendua
Basoak ezinbesteko ditugu,
ondorioz, baso sektore
indartsu eta jasangarri baten
aldeko apustu irmoa dugu.
Hori horrela, urtero bezala,
baso izurriteak saihesteko
oxido kuprosoa lurretik
aplikatzeko aukera eskaintzen
du Aldundiak. Beraz, horren
erabilera egiteko, Aldundiak
argitaraturiko foru-aginduan

zehazturiko baldintzetan
erreparatu, eta eskaera
egin beharko da. Izan ere,
eskaera egiteko epea zabalik
dago. Aplikazioa uztailaren
29ra bitarte egingo da eta
baldintzak betetzen dituzten
eta interesa duten baso
jabeek aurrez jakinarazi
beharko diote Aldundiari.

Más de 100 personas voluntarias
participaron en la gran limpieza
de la costa de Geoparkea
En el marco de la Semana de
los Geoparques Europeos,
el 29 de mayo, se llevo a
cabo una jornada voluntaria
de limpieza y recogida de
plásticos y residuos en los
acantilados del Biotopo
Deba-Zumaia, en la zona
de Elorriaga, con el objetivo
principal de sensibilizar a
la ciudadanía acerca del

“Este trabajo es uno de los mejores
regalos que Gipuzkoa puede hacerse
a sí misma”

gran valor medioambiental
del entorno y concienciar
e implicar activamente a
las personas a través del
voluntariado. Se llenaron
un total de 32 sacos que
posteriormente fueron
sacados en helicóptero.
La Diputación desea
agradecer a todas las
personas voluntarias.

En 2025 se cumplen mil
años de la primera referencia
documental en la que
aparece escrita la palabra
Gipuzkoa. Por ello, con el
apoyo de la Diputación Foral,
algunos ayuntamientos,
empresas y colectivos, la

Partaidetza-dinamikak ari dira
beren fruitua ematen
Lehen sektoreko adituen
erreferentziazko hausnarketa
foro estrategiko bat izateko
helburuarekin, partaidetza
dinamikak burutzen ari
da Aldundia sektoreko
eragile eta ordezkariekin,
sindikatuekin, elkarteetako eta
erakundeetako ordezkariekin
eta adituekin. Lan-bilerak
egiteaz gain azpisektoreko
ezberdinetako enpresetara

Aldundiak 3,1 milioi euro bideratu ditu
aurten, baso-jabe partikularrek basoetan
egiten dituzten lanak laguntzeko
Gipuzkoako Foru Aldundiak
Gipuzkoako basoak
mantendu, hobetu eta
garatzeko 3.107.090 euro
bideratu ditu 2022an, iazko
kopuru bera, eta laguntza
hauek baso-jabe partikularrek
beraien basoetan egiten
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dituzten lanak laguntzeko dira.
Horien bidez, basogintzasektorea bultzatu eta
belaunaldien arteko erreleboa
sustatu nahi da. Izan ere,
Aldundiak baso sektore
indartsu eta jasangarri baten
aldeko apustu irmoa baitu.

bisitak ere egiten dira,
eredu ezberdinak ezagutu
eta elkarrengandik ikasteko
helburuarekin; Basatxerri,
Iparlat-Kaiku eta Euskaber
enpresetan izan dira
dagoeneko. Aldundiak lehen
sektore sendo eta indartsu
bat du helburu Gipuzkoan,
etorkizuneko erronkei
elkarlturik aurre egingo diena.

editorial Xibarit ha querido
legar una huella que
garantice la sostenibilidad
de la memoria de Gipuzkoa
como pueblo, mediante la
publicación de la colección
de libros titulada “Colección
Gipuzkoa”.

Las universidades gallegas visitan
el proyecto Oreka Mendian
Las universidades gallegas
han visitado Gipuzkoa con
objeto de conocer de primera
mano el proyecto Oreka
Mendian. 16 ganaderos y
personas vinculadas a las
universidades de Santiago de
Compostela y La Coruña han
podido conocer en el Parque
Natural Aizkorri Aratz el detalle
del proyecto Oreka Mendian
(Life). Así, reconociendo la
gestión ejemplar que realiza
la Diputación, han reconocido

tanto las inversiones de
mejora realizadas en los
montes y sobre todo el
modelo de gestión basado
en la colaboración entre la
Diputación y ganaderos en
los montes de Gipuzkoa. La
Dirección de Montes y Medio
Natural de la Diputación Foral
de Gipuzkoa había visitado
previamente las tierras gallegas
para conocer el proyecto Life in
Common Land.

Nuevo servicio de recogida
de ganado abandonado
La Diputación ha puesto
en marcha un servicio
experimental de recogida
de animales abandonados,
que circulan sueltos y
descontrolados por el monte.
Por primera vez se pondrá
en marcha un servicio de

estas características y la
intención es identificar a
estos animales y trasladarlos
a las instalaciones de la
institución foral. Este servicio
será prestado por la empresa
Giabeko SL y el periodo de
prueba será de un año.
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Gipuzkoako Foru Aldundiko
ateak zabalik

Eman zure iritzia eta
irabazi sagardo
kaxa bat:
Gure Lurra aldizkariaren 6. alean gaude eta zure iritzia garrantzitsua
zaigu hobetzen jarraitu ahal izateko. Hori dela eta, anima zaitez behean
topatuko duzun galdetegia betetzera; erantzun guztien artean Euskal
Sagardoa jatorri-deituradun sagardo kaxak zozketatuko ditugu. Irailaren
5ean burutuko da zozketa eta irabazleekin harremanetan ipiniko gara
etxera sagardo kaxa bat helarazteko.
• EPEA:
Abuztuaren 31a osatzeko azken eguna.
HEMENTXE ZOZKETARA LOTURA:

INFORMAZIO BULEGOA ETA ERREGISTROA
TELEFONOA

TELEFONOA

943 112 198

943 431 154

ESKAKIZUNAK
Gertubide

HELBIDEA

HELBIDEA
Gipuzkoa plaza z.g., laugarren solairua.
20004, Donostia

ORDUTEGIA

ORDUTEGIA

https://labur.eus/jkBAM

Arreta orduak: astelehenetik
ostiralera, 8:30etatik 14:00etara

HERRIA

TELEFONOA

EMAILA

Azpeitia

943 415015
943 415016

Julian Elorza 3, behea.
20730, Azpeitia

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara

oca_azpeitia@gipuzkoa.eus

Bergara

943 415068
943 415065

Urteaga 21, behea.
20570, Bergara

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara

oca_bergara@gipuzkoa.eus

Elgoibar

943 415079
943 415077

Kalebarren, 1-2.
20870, Elgoibar

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara

oca_elgoibar@gipuzkoa.eus

Aldizkariaren bertsio
digitala kontsultatu:

Hernani

943 415086
943 415087

Ibaiondo poligonoa 27, 2. pisua.
20120, Hernani

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara

oca_oiartzun@gipuzkoa.eus

www.gipuzkoa.eus/eu/web/landaeremua/aktualitatea/argitalpenak

Ordizia

943 415099
943 415100

Santa Maria 4, behea.
20240, Ordizia

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara

oca_ordizia@gipuzkoa.eus

Tolosa

943 415127
943 415121

Nafarroa Hiribidea 6-2.
20400, Tolosa

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara

oca_tolosa@gipuzkoa.eus

Zarautz

943 415147
943 415148

Mitxelena 87.
20800, Zarautz

Arreta orduak: astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara

oca_zarautz@gipuzkoa.eus

Harremanetarako: gurelurra@gipuzkoa.eus
Hurrengo aleak emailez jaso nahi dituzu?
Lagundu iezaguzu paperaren erabilera murrizten. Gure Lurra aldizkariaren hurrengo aleak email bidez jaso nahi badituzu, bidali iezaguzu mezu bat.
Postaz jasotzeko zerrendatik kendu eta email bidez jasotzekora gehituko zaitugu.
Gure zerrendetatik baja eman

Gipuzkoako parketxe sarea
Helbidea: 20567 Aranzazu, Guipuzkoa
Telefonoa: 943 78 28 94
Webgunea: gipuzkoanatura.eus
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Etorlur
Helbidea: 1, Ibaiondo Ind., 27, 20120 Hernani
Telefonoa: 943 33 75 56
Webgunea: etorlur.eus

Aldizkaria Gipuzkoako lehen sektoreko eragile eta ustialekuen jabeei dago zuzendua. Zu zerrenda horretan zaitugulako jaso duzu aldizkaria.
Dena den, ez baduzu aurrerantzean jaso nahi aukera duzu baja emateko, goian aipaturiko helbidera idatziaz.
Gure zerrendetan alta eman
Gure Lurra Aldizkariaz gain, Gipuzkoako Landa Inguruneko sailetik aldikako komunikazio ekintzak burutuko dira. Zure email edo/eta telefonoa bidali
iezaguzu hartzaileen artera gehitu zaitzagun.

2022ko Gure Lurra Kongresua
Urriaren 26an, asteazkena,
ospatuko da Donostiako
Kursaal aretoan. Gonbidatuta
zaudete! Gorde data zuen
agendetan eta zatozte lehen
sektorea eta herritarren
arteko topagunera!

El Congreso Gure Lurra se
celebrará el miércoles,
26 de octubre, en el Kursaal
de Donostia. ¡Te esperamos!
Guarda la fecha en tu agenda
y acércate a este encuentro
entre el primer sector
y la ciudadanía.

