EDITORIALA
Gu geu

Jasangarritasuna, eraginkortasuna eta koherentzia dira datorren 2013rako
Bruselasek Ohiko Arrantza Politikaren erreformarako proposatzen dauazan ardatz
nagusiak. Hirurok ardatz unibertsalak dira, bizitzaren hainbat alorretan erabilita,
mundu hobera eramango gintzuzkeenak.
Arrantza, nekazaritza, abeltzaintza eta egurraren sektoreagaz zer ikusia dauken
beharrak, gure eskualdearen bere bereko jarduera ekonomikoak izan dira. Hauek
aberastasuna eta ongizatea ekarri dabez, baina gaur egun hiltzear dagoz, ekonomia
baldar honeri aurre egiteko, bestelako jarduera traktoreak topetan gabiltzan
bitartean.
Beharbada, (koherentzia + berrikuntzea) x (jasangarritasuna + eraginkortasuna)
da formulea, eskualde lez hazteko. Koherentzia, garenetik hastea dalako;
berrikuntzea, daukaguna eraldatzea hobetzeko; jasangarritasuna, gure balieabideak
ez amaitzea, gure seme-alabek etorkizuna izateko; eta eraginkorra izatea
produzitzea da, aberastasuna eta ongizatea sortzeko. Baldintza hauek gure herri
eta eskualdearen garapen planetan erabiltzea, Busturialdeari aukerea emotea da.
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KOMIKIA
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PIL PILEAN

los lectores opinan

LAIDAKO HORMIGOIZKO ESTRUKTURA BOTATA.
Aspalditik ez nintzen pasatzen Laidako hondartzatik eta benetan merezi izan dau barriro bisitatzea. Paisaia
zenbat hobetu dan konprobatu ahal izal dot, hormigoizko mamotretoa botatzearen ostean!! Esaerak diño: "las
cosas de palacio van despacio" eta kasu honetan horrela izan da benetan. 30 urte pasa dira eraikin honen
gaineko gorabeherak hasi zirenetik baina azkenean hormigoizko elementu hori begi bistatik kentzeko sententzia
lortu eta bota egin da. Uste dot danok pentsa egin dogula inoiz zelan izen ahal zan posible, holako estruktura
zutunik egotea, eta bitartean, bertoko baserrietan edo etxeetan edonolako proiektu xumeak aurrera eramateko
araudiagaz topo egitea, zentimetro batzungaitik goitik behera aldatu beharrik. Jakina, Laidako mamotretoaren
arazoa ez da izan gauza erreza, batez be etxebizitzak daudelako bertan. Baina gauzak ondo egin direla uste dot,
legedia bete baina kalte gutxien eragin: hormigoizko estruktura kanpora baina etxebizitzak mantentzea. Paisaia
gehiago errespetatzen da orain, baina egia esanda, hobe izango zan gauzak hasieratik ondo egitea, ezta?
M.R.

ALDAKETA KLIMATIKOARI ERANTZUNA...
Zeuen aldizkariaren irakurlea eta Busturialdeko biztanle bat naz. Urremendi Aldizkariaren bitartez eskualdeko
udalei, arazo garrantzitsu baten barri emon gura neuskie, batez be, geure herrientzat daukozan ondorioengaitik:
aldaketa klimatikoa. Tenperatura altua, San Martin udatxua, hego haizeak, euriteak.. hau dana gero eta txarragoa
da. Ez litzateke hain larria izango, igogailuko konbertzazinoa edo balitz, baina naturaren aparteko jokabide
honek gure ortu, solo, itsasoko espezietan eragina dauko eta zerbitzu sektoreko sistema ekonomikoan be bai
(denboradako jantziak, errentagarriak ez diren neguko produktuak ). Kontu honek arduratuta nauko eta neure
buruari itauntzen deutsot Urdaibaitik ezin ete dan ezer egin klima aldaketa ospetsu hau geratzeko. Badakit ez
dala momenturik onena inbertitzeko, ezta teknologia garbietan be, baina danon artean proposatu ahalko geunke
estrategia bateratua Urdaibain energia berriztagarriak sustatu eta ipintzeko; ez da erreza holakoak egun batetik
bestera martxan ipintzea; dana dala, Biosfera Erreserba garenez, ez dogu ingurune errespetu eta barrikuntzearen
eredu izan behar? A.G.

Bidali zeure idatzia helbide eleKtroniko hontara:
urremendi@euskalnet.net
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GAURKOTASUNA
RESPONSABLES MUNICIPALES Y DE TURISMO
DE BUSTURIALDEA VISITAN RECURSOS
Y PROYECTOS
PROYECTOS TURÍSTICOS
TURÍSTICOS DE
DECARÁCTER
CARÁCTER
TRACTOR PARA LA COMARCA EN UNA
JORNADA TÉCNICA ORGANIZADA POR LA
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL
URREMENDI
A

través de una visita técnica, Urremendi ha dado a conocer varias iniciativas en materia de turismo que se
llevan adelante en Busturialdea-Urdaibai. A lo largo de la jornada, los nuevos responsables municipales, tras las
elecciones del pasado mes de mayo, a través de cuatro visitas guiadas, han conocido recursos turísticos y
patrimoniales de la comarca e iniciativas de desarrollo turístico de gran proyección. Algunos de ellos, proyectos
tractores para dinamizar el turismo del territorio, representativos del potencial de la comarca.

El pasado 27 de octubre se celebró una jornada
técnica, organizada por la Asociación de Desarrollo
Rural Urremendi, para dar a conocer algunas de las
principales iniciativas turísticas que se llevan a cabo
en Busturialdea-Urdaibai. Responsables de
ayuntamientos de la comarca, técnicos de turismo y
también agentes turísticos privados realizaron un
recorrido que combinó turismo activo, de naturaleza
y de patrimonio histórico-cultural, que incluyó ambos
márgenes de la ría y también interior.
La visita se inició en Gernika-Lumo, con una
introducción general sobre los Planes de Dinamización
y Promoción turística de la comarca, realizada por
Ibon Mandaluniz, gerente de la Asociación de
Desarrollo Rural Urremendi.
Ibon Mandalunizek, Urremendiko gerenteak Busturialdeko Landa
Garapen Elkartea aurkeztu eban eta baita prestatzen ari den
Turismo Plan Estrategiko barriaren metodologia lana be.
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GAURKOTASUNA
Urremendik udal arduradun barriei BusturialdeaUrdaibain martxan dagozan turismo alorreko
ekimen barriak emon deutsez ezagutzera. Lau
bisita gidaturen bidez, eskualdeko ondarea eta
baliabide turistikoak eta proiekzio haundiko
garapen turistikorako ekimenak ezagutu dabez.

San Cristobal, en Busturia, fue el punto elegido para
dar a conocer el producto Ruta de la Reserva de la
Biosfera, un recorrido diseñado por Urremendi, que
incluirá además de un folleto específico, una serie de
paneles divulgativos. Los paneles, que recrearán los
diferentes ecosistemas de la reserva, facilitarán a los
turistas la comprensión de estos espacios, para que
puedan disfrutar de la riqueza natural de Urdaibai: la
campiña atlántica, encinar cantábrico, la marisma y
el mar abierto. Manu Monge, técnico del Patronato
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, fue el experto
invitado para exponer sus valores naturales.

'Biosfera Erreserbako
Ibilbidea' ren seinale
motak.

hurrengo orrialdera doa
Paduretara egindako bisita, Biosfera Erreserbako Ibilbidearen barne.
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GAURKOTASUNA
aurreko orrialdetik dator
El enoturismo, es un valor cultural en auge, que
también está adquiriendo protagonismo en
Busturialdea-Urdaibai, donde tenemos más de una
docena de explotaciones de txakoli, con sus
respectivas marcas comerciales. De ahí que, en la
jornada, se incluyera una visita a la nueva Bodega
Talleri, en Morga, que previsiblemente abrirá sus
puertas al público la primavera próxima. Antxon
Txapartegi, de la Denominación de Origen Bizkaiko
Txakolina, fue el experto invitado para dar a conocer
el potencial de esta actividad económica, de cuyo
ámbito de desarrollo destacó la importancia del
enoturismo, también como actividad complementaria
para mantener las zonas agrarias.
Recuperar y poner en valor la Kantera Gorria de
Gautegiz Arteaga como auditorio natural para eventos
singulares, como memoria y testigo de nuestra
arqueología industrial, como centro de interpretación
de la geodiversidad de la comarca y espacio natural
y paisajístico con itinerarios visitables es otra apuesta
ambiciosa para crear un producto turístico tractor en
Busturialdea-Urdaibai, que active el atractivo de la
Gautegiz Arteagako Kantera Gorriaren proiektua azaldu ebeen
Nueva Europa lan taldekoek.
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Morgako Talleri Upategi barria bisitatu ebeen jardunaldi
teknikoaren parte hartzaileek.

margen derecha de la ría más allá del tirón de sus
playas. Este es otro de los retos que lidera la Asociación
de Desarrollo Rural Urremendi. El proyecto, cuyo
desarrollo ha superado ya diversas fases, fue expuesto
por representantes de Nueva Europa SL, empresa
gernikesa implicada en el desarrollo del proyecto
como responsable de la asistencia técnica en turismo
para Urremendi y de quien partió la idea.

GAURKOTASUNA

Gonzalo Beaskoetxea zestalari
esanguratsua izan zen Gernika Jai
Alai frontoira egindako bisitan
ohorezko anfitrioia.

Urremendik sortutako Biosfera Erreserbako
Ibilbidea produktu turistikoa; enoturismoa,
Busturialdea-Urdaibairen balore kultural lez,
Morgako Talleri upategi barria ikusita; Urremendi
buru dan Gautegiz Arteagako Kantera Gorriari
balorea emoteko proiektua, BusturialdeaUrdaibain produktu turistiko motorea lez; eta
Gernika Jai Alai frontoi ospetsua, zesta-punta
jokoaren edertasun eta ikusgarritasunaz
jabetzeko; horiexek bisitatu dabez bisita
teknikoan eskualdearen baliabide eta ekimen
turistikoak ezagutzeko.
La visita técnica finalizó en el mítico frontón Gernika
Jai Alai, que ofrece a los turistas visitas guiadas para
grupos, que muestran y difunden su valor
arquitectónico, deportivo y cultural. La visita, que

incluye una muestra de la belleza y del espectáculo
del vertiginoso juego de la cesta punta y la posibilidad
de probar el juego en la cancha, suma el atractivo de
ser guiada por el mítico zestalari y estudioso de este
deporte y del propio frontón Jai Alai, Gonzalo
Beaskoetxea, campeón del mundo y medalla olímpica
de cesta punta en 1968.
La jornada fue calificada como muy provechosa por
todos los participantes, ya que hoy a nadie se le escapa
que Busturialdea-Urdaibai es un destino turístico con
un potencial de desarrollo de primer orden y que
proyectos y recursos como los visitados pueden
ejercer un efecto integrador y de cohesión del
territorio, además de contribuir a recuperar la
economía de Busturialdea.
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URREMENDIKO INFORMAZINOA
INGELES IKASTAROA ON LINE:
"ENGLISH, THE SAINT JAMES WAY" KOOPERAZIO
PROGRAMA EUROPEARRAREN BIDEZ
Ikastaroa ostatuei zuzenduta dago, batez ere, landaguneetakoei
eta Santiago Bidean ostatua eskaintzen dabenei.
Busturialdeko Landa Garapenerako Alkarteak, Urremendik, "English, the Saint James Way" (Inglés, el
Camino de Santiago) proiektu europearraren kide partehartzaile lez, ingeles ikastaro barri bat ipini dau
martxan online, landa ostatuen eta Santiago Bidetik datozen turisten arteko hartuemona
errazteko.Hizkuntza trebakuntzarako tresna barri bat da.
Urremendi LGEaren bidez, Busturialdea-Urdaibaiko 14 ostatuk hartuko dabe parte proiektu pilotu honetan, turismo
sektoreari zuzendutako ingeles ikastaro barritzailea da eta online edo azken belaunaldiko sakeleko telefonoaren bidez
burutu ahalko da.
Parte hartzen daben boluntarioek debalde dauke teknika aurreratuenakaz egindako online ikastaroa. Ikastaroa %100
online,15-20 egunekoa izango da; batetik, guztientzako unitateak daukoz, bezeroarenganako arreta esaterako, bestetik,
espezifikoak: bertako janariak, Santiago Bidea leku bakoitzean eta herriko puntu interesgarriak.
Busturialdeak paper garrantzitsua dauko Urremendi, Landa Garapenerako Elkartearen bidez, ikastaroaren sorkuntzan
aktiboki parte hartuz, bertoko informazioaren ekarpenak eginda eta proiektu pilotuan parte hartuta.
Busturialdea-Urdaibaik Conexia S.Coop. buru dan "English, The Saint James Way" proiektu europearrean parte hartzen
dau; zortzi ari dira alkarlanean: Conexia S.Coop (Mondragon Lingua), Alfmed (Frantzia), Asesoria Declerq SL Estudios
Europeos (Madrileko komunitatea), Cittalia (Bruselas), Comune di Mandas (Cerdeña), Virtua (Alikanteko Unibertsitatea),
Endurance (Holanda) eta Urremendi (Busturialdea-Urdaibai).

www.englishthesaintjamesways.eu
blog: englishthesaintjamesway.wordpress.com
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UDA HONETAN BUSTURIALDEA-URDAIBAIKO
URREMENDI LGE-K ESKUALDERAKO SARBIDE
NAGUSIETAN HIRU INFORMAZIO GUNE KUDEATU
DAUZ: GAZTELUGATXEKO JOAN DEUNA, EA ETA
ZUGASTIETA
Uda partean, uztaila eta abuztua, 5.009 turistak izan dabe harrerea bulegootan, eurotatik %70 abuztuan.
Eako informazio gunean izan da turistarik gehien (2.478) eta Gaztelugatxeko Joan Deunaren bulegoan
eskainitako zuzeneko harreran 1.743 kontsulta izan dabez, aitagarriena baseleiza bisitatu dauan bisitari
piloa izan da (22.505).
Estatu mailako turista kopuruak gora egin dau. Zugastietako informazio-gunean turisten % 54 Estatuko bisitariak
izan dira; Gaztelugatxen %51 eta Ean %51,25. Ehunekoetan, kataluniarrak %34,38, madrildarrak %19,53,
balentziarrak % 10,71 eta andaluziarrak %10,67. Estatutik kanpo Frantzia, Italia eta Iberoamerikako bisitariak izan
dira nagusi.
Gaztelugatxeko Joan Deunaren informazio gunea barriro zabalduta, ikusi da Bermeoko baseleiza honek erakarpen
turistiko haundia dauala. Gaztelugatxen bertan egon da kokatuta eta baseliza ikustera joan diran hainbat bisitarik
baselizaren gaineko kondairak eta historia ezagutu ahal izan dabe.
Bisitaririk gehienek Busturialdea-Urdaibaiko informazio orokorra eskatzeaz gain, Omako Baso Margotua,
Gaztelugatxeko Joan Deuna eta Mundakaren gainean be interesa agertu dabe.
Mendi-ibiliak, ostatuak eta gastronomia be ezagutu gura izan dabez eta egonaldi luzeagorako egoazan turistentzat
oso baliagarria izan da Urremendi LGEk banatutako Paradisua bisitatzeko gida/"Guía para visitar el Paraíso".
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GEURE ALKATEAK
JOSU OLANO

ARRATZUKO
ALKATEA

D

atozen lau urteak beharrezkoak dira Josu
Olano (EAJ/PNV) Arratzun garatzen dauan
proiektua sendotzeko. Udalerrian urigintza
arduratsua da ingurugiroaz, akzesiblea
mugikortasun jasangarrira egokitua,
jarduera ekonomiko eta etxebizitza
eskaintzarako espazioakaz, aisialdirako
lekuak eta giza partaidetzarako zentroeakaz daukoz. Gainera, ondare kulturala berreskuratu gura da eta garapen
soziokulturala eta turistikoa sustatu. Horretarako, oinezkoentzako ibilbideak, bide segurtasuna, bidegorriak egin
(Uarka-Belendiz, Uarka-Olesko eta Olesko-Barrutia), Uarka, Olesko, eta Barrutia auzoetako trafikoa ordenatzeko
errotondak hobetu eta egin eta San Pelaio ingurua urbanizatu eta autobus geltokia egitea dira jardueretako
batzuk. Zabor bilketaren kudeaketa hobetzeko eta reziklaketa indartzeko, kontenedore barriak ipini dira eta pisu
kontrol sistema be bai. Beharlekuak sortzeko Barrutiko lurzorua berrordenatzeko egingo dau behar, litezkean
jarduera ekonomikoentzako eta zerbitzuentzako instalazino eta ekipamenduak ipintzeko, eskualdeko Suhiltzaile
Parkea bertara eroatea, esaterako. Baselizen edota Arrolaren errehabilitazinoa, eta herriari aisialdirako lekuak
ipintzea, hau da, igerilekuak eta olgeta lekuak, dira beste proiektu batzuk.

IDURRE BIDAGUREN

BERMEOKO
ALKATESA

I

durre Bidaguren (BILDU) da Bermeoko
Alkatesa. Bermeoko Udalak urrezko Bikain
euskararen kalidade ziurtagiria lortu dau.
Eu s k a l i te k e t a Eu s k o J a u l a r i t z a k
kudeatutako ziurtagiri ofiziala lortzen
dauan lehenengo herria da Bermeo.
Erakundeetako euskerearen presentzia,
erabilera eta kudeaketa egiaztatzen dauz,
gaur egungo kalidade sistemen erizpideetan oinarrituta. Urte luzez euskeraren normalizazioan bideratutako
politika egokiaren, ausartaren eta eraginkorraren emaitza da. Bermeok erakutsi dau, eskualde honetan behintzat,
posible dala euskeraz bizitzea eta lan egitea. Legealdi honetako apostua bikaintasuneranzko kudeaketa hau
beste arlo batzuetara zabaltzea izango da. Egoera ekonomiko zail honetan Euskal Herriko enpresek erakutsi
daben kudeaketa sistema eredugarriak administrazioan ere ezartzea garrantzitsua izan ahal da. Kudeaketa
sistema hobeagaz zerbitzu hobea emon ahal izango litzatekelako. Beste erronka garrantzitsu bat gardentasuna
eta sistema partehartzailearen filosofia eta eredu moduan inplementatzea da. Ez da izango erraza tamaina
ertaineko herri batentzat baina garrantzitsua da herritarren inplikazioa herri baten norabidea zehazteko. Herria
garbi eta txukun ikustea da lehentasun bat be. Horretarako, garbitasun plana gauzatzen dabil Udala eta heziketa,
sentsibilizazio eta bizikidetza arautegi bat landuko dau. Herriaren garapen sozioekonomikoa landu behar da
etorkizunari begira: merkataritza bizibarritzeko, kultur ondarea zabalduz eta turismoa sustatuz.
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GEURE ALKATEAK
JUAN LUIS LANDAZABAL

EAKO
ALKATEA

J

uan Luis Landazabal Akorda (BILDU)
izango da Eako alkatea hurrengo lau
urteetan. Udal kudeaketan urte luzeetan
EAJ egon ondoren, indar barria eta barritua.
Udala herritarrei gehiago zabaltzea da bere
asmoa eta herritarrak bihurtu daitezela
herrigintzaren aktiborik nagusi eta
garrantzitsuena. Horrela, udal lan-batzordeetan zinegotzietatik aparte herritarrak izango dira partaide. Informazio
zabala udal aldizkariaren bitartez, panel barriak ipinita eta teknología barrien ezarpenagaz. Erronka nagusienetarikoa
da herri giroa berpiztea kultura polítika aktiboa bultzatuz gazte , nagusi, guraso eta eragile desbardinak aktibazioa
eraginez. HERRIKO ETXEA (ESKOLONDO) izango da horretarako gune nagusia, baina Natxitua zein Bedaroako
guneak be kontuan hartuz. HAPO-aren behin betiko urtenbidea emotea helburu nagusienetarikoa da eta honen
barruan Urtubiagako ola, eta papelera zaharraren inguruari behin betiko diseinua emotea.
Horretan beste Administrazio eta erakundeekaz ezinbesteko alkarlana bultzatuko da herritik, Bedaroako
saneamendua, herriko trafikoari edo mugikortasunari urtekerea eta ingurumenaren arazoei aurre egiteko.

KOLDO OLAGIBEL

ELANTXOBEKO
ALKATEA

K

oldo Olagibel (BILDU) da Elantxobeko
alkate barria. Batez be Udalaren lan egiteko
era aldatu gura dabe. Batetik kudeaketan
gardentasuna izaten, informazioa emoten,
baita herritarren beharrak eta asmoak
errespetuz eta umiltasunez entzuten.
Horretarako Udalak daukan web orria
erabiliko dabe gehienbat, herrian ipinitako panelak, iradokizunen buzoia, alkateagaz eta zinegotziekin berba
egitea Udaletxean...Bestetik, herritar guzti-guztien zerbitzura egon gura dabe euren eritziak eta ideiak kontuan
izanez eta herria bizirik eta bateginda mantentzeko auzolana eta partaidetza bultzatuz. Batzorde irekiak egin
dira herritarren partaidetzarekin: Euskera, Urigintza, Kirola, Emakumeak, Gizarte Ongizatea. Herritarren partaidetza
sustatzeko, herriko kultura eta sustraiak indartzeko edota herri garbia izateko ardura eta kontzientziatzeko
asmoagaz, komisio hauen lanaren fruitu izan dira: herria garbitzeko Eguna, Arraun Eguna, Euskara Eguna...Ekintza
hauek urteetan zehar ospatzen jarraitzeko sortuak dira. Azkenik hauteskundeetan aurkeztutako proiektuak
(azpiegituren hobetzea, paseolekuak egokitu, herriko zerbitzuen hobetzea, herriko jarduererak suspertzeko
pausuak emotea...) aurrera eroateko egin behar dan lana ilusinoz eta gogo handiz egiteko prest dagoz.
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GEURE ALKATEAK
JOSEBA ZERRAGOIKOETXEA

EREÑOKO
ALKATEA

J

oseba Zarragoikoetxea (EAJ/PNV) da
Ereñoko alkate barria eta udal beharrean
herritarren partaidetza indartu eta auzo
guztietako herritarrekaz hurrreko gestinoa
izateko konpromisua hartu dau. Bizitza
sozio-kulturala indartzeko aparkalekuaren
azpian gune multifuntzionala egitea da
bere planteamenduetako bat. Horretarako herrian kirol eta kultura taldeak sortzea sustatu gura dau. Dinamizazio
jardueren artean, ikastaroak, tailerrak eta herriko mendi martxa dagoz. Negozio barriak, beharra eta garapenaukera barriak sortzeko Ereñozarreko aztarnategi arkologikoaren I+D+i proiektuan partaidetza aktiboa izaten
ahaleginduko dira. Komunikabideak hobetzeko, telefono zerbitzu eraginkorra eta wifi sistema eguneratu eta
indartsuagoa jartzea be bere gestinoaren barrruan dago.

IÑAKI MADARIAGA

ERRIGOITIKO
ALKATEA

I

ñaki Madariagak (EAJ/PNV) bere ahalegin
guztiak egiten deutso udalerriren bizitza
sozioekonomikoa aberastu eta
bizibarritzeko. Horrexegaitik, Olabarrin
Industrialdea kokatu dagien egingo dau
behar, beragaz baliabideak, beharlekuak
eta ongizatea erakarriko dauz Errigoiti eta
inguruko herrientzat. Agiri administratiboa nekesa eta nahasia izan bada be, beharrak laster hastekoak dira eta
badagoz industrialdean ezartzeko interesa dauken I+D+i enpresak ingurumenaren kalitatearen Qpean. 300 bat
zuzeneko eta zeharkako beharleku sortzea itxaroten dabe eta %65 beteko da. La Villa auzoa urbanizatzen
segidutea da lehentasun nagusia, plaza barria, 3. adinekoentzako erresidentzia, giza erabilerarako zentro logistikoa
edo laster zabalduko diren herriko tabernea edo gaztelekua izango dira bertan. Repartzelazinoa eginda dago
eta 2012ren amaierarako beharrak hastea aurrikusten da.
Kanposantuan be 18 nitxo barri egingo dira. Eta hau dana egunean eguneko herritarren eta herriaren beharrizanak
ahaztu barik.
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GEURE ALKATEAK
JANE EYRE URKIETA

FORUKO
ALKATESA

J

ane Eyre Urkieta (EAJ/PNV) forutarrak,
udalerriko lehenengo alkatesak eta bere
taldeak kudeatuko dabe Foruko Udala
datozen lau urteetan. Herriko aberastasun
kulturala indartu, herritarrentzako
zerbitzuak hobetu eta garapen sozioekonomikoa sustatzea izango dira helburu
nagusiak. Aitatzekoa da Kultur Etxe barria eraikitzeko proiektua, edade guztietako herritarren ekimen eta
partaidetzagaz. Proiektu honetan udal haurtzaindegi zerbitzua aurreikusten da eta adinekoek euren aisialdian
jarduerak burutzeko lekua edo leku polibalente bat baita be.
Beste alde batetik, Baldatikako Bernardo Deunaren baselizan gune sozio-kulturala errealitatea izango da, egiteko
beharrak martxa onean doaz eta. Bizi-kalitatea hobetzeko beste proiektu batzuk be izango dira: Oñaberri errekea
bideratu, Kantalen oinezko-bizikleta konesinoa, gazteentzako babes ofizialeko 40 etxebizitza, Landaberden
autobus geltokia eta landaguneetan wi-fi sarea ipintzea. Adinekoen segurtasuna hobetzeko etxeetan sutedetektoreak ipiniko dira eta teleasistentzia pertsonalaren zerbitzua be bai.

JESUS MARI ZILUAGA

IBARRANGELUKO
ALKATEA

J

esus Mari Ziluaga (ARMENDU) da barriro
be Ibarrangeluko alkatea. Udal gobernuak
herritarren beharrizenei erantzuten eta
euren partaidetza bultzatzeko politikeagaz
segiduko dau, auzo guztiak garatu, gizarte
zerbitzuak eta beharlekuak sortu eta
gazteentzako etxebizitzak eta azpiegitura
barriak sustatzeko helburuagaz, hain zuzen. Gobernu taldeak garraioak auzo guztietara heltzeko egingo dau
behar. Baita udalerri osoko saneamendua bete eta udalerriko gune beltzetako segurtasuna hobetzen be. Durukiz
auzora saneamendu sare nagusia eroan, argiak hobetu eta auzorako bideak konpontzeko beharrak hasi dira.
Bestalde, Lagako errekea garbitzen hasteko baimenak itxaroten dagoz. Gainera, aprobarako herriko lau lekutan
wifi sarea ipini dabe. Lagako proiektuan herritarren eskubideak defendatu, nagusientzako zentro bat zabaltzeko
aukerak aztertu, Uri Ordenazino Plan Nagusia hasi eta Kultur Etxea eta euskara batzordearen beharra sustatzea
dira beste helburu batzuk.
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GEURE ALKATEAK
TXOMIN BILBAO

KORTEZUBIKO
ALKATEA

T

xomin Bilbao (EAJ/PNV) izango da barriro
be Kortezubiko alkatea hurrengo lau
ur teetan. Udalerriaren etenbako
hobekuntzea herritarren benetako
beharrizanak betetea izango da. Herriko
plazan alk ar batzea indar tzeko,
nagusientzako lokala, laster ume eta
gazteentzako martxan hasiko dan Gaztelekua eta gizarte etxea egongo dira. Horretarako, udaletxea eraikinaren
2. solairura igotzea aurreikusi da. Akzesibilitatea segurtatzeko, igogailu bibalentea ipiniko da udaletxerako eta
Santiago elizarako.
Etxebizitza eskabidea bete eta populazinoa sendotzeko etxebizitza sozialak eraikitzeko proiektuaren kudeaketagaz
jarraituko dau. Ingurumenari jagokonez, herriko argiak aldatuko dauz eta kontsumo bajukoak ipiniko dira; %70
aurreratuko da. Busturialdeko Mankomunitatearen kide aktiboa danez, zaborraren kudeaketa eraginkorraren
alde egingo dau, herrritarrarentzat erreza, eta Elixalden eta Basondo-Lezikan lurpeko kontenedoreak ipintzea
proposatzen dau. Gainera, alboko herriak lotzeko oinezko eta bizikletantzako landa bide sarea sortzea be martxan
onean doa aurrera.

JOSEBA MALLEA

MENDATAKO
ALKATEA

J

oseba Mallea (EAJ-PNV) izango da barriro
alkatea legegintzaldi honetan be. Herrian
garapen ekonomikoa eta beharra
sustatzeko Mendatako Udalak turismoaren
alde egin dauan apostuaren barne, ardatz
nagusia landa-ostatu gehiago eskaintzea
izango da, turismoa erakarri eta eskualdeko
eskaintza turistikoa zabaltzeko. Hori dala eta, datorren urtean Zarranbenta auzoan landa etxe bat sortzeko
ikerketa eta proiektua burutuko dira. Inguru horretan dagozan udal eraikin bietako bat berregin eta egituratuko
da. Holanik auzoa be bizibarritu egingo da, badaukoz txokoa eta probalekua be eta, azken honeri karrajua
konpondu eta tapatu egin da aisialdirako eskaintzea zabaltzeko. Helburua dagozan baliabide eta eraikinak
aprobetxatzea da, herrian jarduera ekonomikoa eta beharra sortu ahal dabezan azpiegitura turistikoak puntu
horretan batzeko. Beste ardatz nagusietako bat, dinamizazino kulturala eta soziala mantentzea izango da, auzotar
guztientzako jarduerak burutuz. Gainera, azpiegiturak eta ekipamenduei jagokenean, herriko betebeharrak
betetzen segiduko da eta aukera barriak sortzen.
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GEURE ALKATEAK
IÑAKI URIBE

MORGAKO
ALKATEA

I

ñaki Uribek (EAJ/PNV) herritarren bizikalitatea hobetzeko proiektuekin eta euren
beharretara egokitutako zerbitzuak garatzen
hasi dau alkatetza. Lehen proiektua mediku
zentroa konpontzea da kontsultara joan
etorriak egin eta hobeto funtzionatzeko. Bide
batez, udal biltegia egingo da. Energia
aurratzeko ahaleginean, herri argiak barriztuko dauz, farola zaharren ordez kontsumo bajukoak ipiniko dira, argi
kutsadurarik ez izateko. Meakaurreko frontoia, 60 urte baino gehiago dauazana, be konponduko da, hondatuta
dago eta. Meakaurreko frontoia konponduta, kirol gune barri bat izango da eta herriko ondare sozio-kulturala
berreskuratuko da. Herriaren dinamizazio sozio-kulturala da udalaren helburu nagusia, herritarren arteko
hartuemona indartzeko tailerrak, ikastaroak edota ekimenak antolatuta.

UNAI REMENTERIA

MUNDAKAKO
ALKATEA

U

nai Rementeriak (EAJ/PNV) segiduko dau
datozen lau urteetan be Mundakako
udalaren buru. Legegintzaldi honetan bere
helburua garapen sozio-ekonomikorako
eta bizi-kalitaterako oinarriak sendotzea
izango da, batez be indarra egin oin arte
egindakoa mantendu daiten eginda.
Uri Antolamendurako Plan Orokorra egitea izango da behar nagusia herri akzesibleagoa lortzeko, etxebizitza
tasatuen eskaintza errealagaz eta zerbitzu sozio-kultural barriekaz. Gerorako proiektuak be helburu horren parte
dira: nagusiek denbora librea igaroteko lokala, 9-16 bitarteko gazteentzako Gazte Lekua eta Erreka auzoan
babestutako etxebizitza barriak. Mundakarako, lehentasuna euskerea da eta sustatu guran, Euskeraren Erabilera
Sustatzeko Plan Nagusia garatzen segiduko dabe, Udal Euskera Mahaiak zehazten dauazan ekintzak burututa.
Herritarren partaidetza indartzeko kultura eta kirol batzordeak sortuko dira, herrritar guztientzako beharrak
beteteko programak garatzeko. Udalerriko jarduera sozio-kulturala dinamizatzea da beste helburuetako bat,
oinarrizko surfari lagunduz, nazioarteko surfaren babesean.
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GEURE ALKATEAK
JABIER ONDARZA

MURUETAKO
ALKATEA

J

abier Ondarza (MIT) da Muruetako Alkatea.
Azken urteotan Muruetak gorakada aldi
garrantzitsua bizi izan dau, aurrerapausu
handiekaz arlo guztietan. Hazkunde
ordenatua izan da, handikeria barik,
garapena herriaren izakereari eta Muruetak
Urdaibairen barruan daukan bereizitasunari
lotuaz, nortasunari eutsiaz eta herri bizitza
sendotuaz. Muruetak herri barriztu bat erakusten dau, gazteagoa eta erakargarriagoa, bizi izatekoa. Baina, badago
zer hobetu eta zer sortu, azpiegitura eta ekipamenduetan, ekonomiaren dibertsifikazinoan, etxebizitzan,
ingurumenean, arlo sozio-kulturalean eta udal kudeaketaren mailan bertan be. Murueta 2011-2015 udal
egitasmoak legealdi mailako proiektu nagusien oinarriak: Plan Orokor barria; Udaletxe eta kultur areto barriak
Eleizalden herriaren erdialdea finkatuaz; Olatxu-olaburu-Floreseko zonaldea sendotu: bide gorria San
Kristobaleraino amaitu eta esparru urbanoa berrantolatu; Udal etxebizitzen sustapen barri bat hasi; Teileriako
Parkea amaitu eta erabilera didaktiko, kultural eta errekreatiboa antolatu, eta Nekazaritza ekologikoa eta
dinamizazio turistikoa: bizi eta lan eremu barriak indartu. Proiektu honeek epe laburragokoak diren eta tokitasun
zehatzagoa daukaten beste hainbat ekimenegaz osotuten dira, udalerriaren ikuspegi globala landuaz.

AITOR GOLDARAZ

MUXIKAKO
ALKATEA

M

uxikan Aitor Goldaraz (BILDU) da alkatea
legegintzaldi honetan. Herriko auzo
bakoitzaren beharrizanak kontuan izateko
eta infraestrukturak indartzeko eta sortzeko
egingo dau lan. Demokrazia partehartzailea
bultzatzeko, auzoen hitza indartuz, Auzo
Alkaten sistema eraiki gura dau. Herritarrak
herrian bizitzeko aukera izateko etxebizitzetan bizimodu gehiago ateratzeko aukera ematen ahaleginduko da
eta etxebizitza sozialak bultzatu. Muxika gurutzatzen duen errepide nagusia sortzen dituen arazoak konpontzeko
asmoa daukee be. Bidegorriak bultzatu eta auzoak elkartzeko basoko bideak errekuperatzeko lan egingo dau,
turismo ekologikoaren sarean sartzea erraztuz. Zubieta Errotako Udal Bulegoa indartu nahi da, bertan beste udal
zerbitzu batzuk eskeiniz: erroldatze, eskariak, etab. Eusko Jaurlaritzako erregistroa izateko tramitean daude baita
be. Gai nagusien artean, herriko Plan Orokorra uztailean gelditu zuten, ondo aztertu eta egokitzeko. Muxikan
kokatuta dagoen eskualdeko industriguneari buruz, eskualdera enpresa eta lana etortzeko ondo dagoela, baina
ezin duela herriaren hazkundea mugatu uste dau Udalak. Hezkuntza zein kirol istalazioak txiki geratu dira herrian
eta hauek handitzeko lekurik aproposena orain eskola eta frontoian dagoen gunea izan beharko litzateke eta
oraingo poligonoaren proiektuarekin hau ez da bermatzen. Inamari dagokionez, kasua aztertzen dabil Udala,
langileekin, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saileko arduradunekin eta Inama enpresarekin batzartu eta irtenbide
bat bilatzeko asmoz.
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GEURE ALKATEAK
LORENA ZUBIZARRETA

NABARNIZKO
ALKATESA

L

orena Zubizarreta (BILDU) gaztea da
Nabarnizko Alkatesa barria. Herriagaz
hartuemonak indartzeko asmoagaz egingo
dau lan, herriko talde ezberdinekaz
elkarlanean. Legegintzaldi honetarako
proiektu nabarmenen artean herriko udal
lokalen erabilpena herritarren eskura
ipintzea da, industrigunean partzela bat eraikiz udaletxeko material guztia bertan sartzeko eta horrela herriko
lokalak libre utziz. Herritarren segurtasuna bermatzeko eta larrialdietarako ebakuazioak erraztuteko Nabarnizen
heliportu bat ezartzea be aurreikusten da, horretarako gestioak egin eta lekua finkatu beharko da. Beste alde
batetik, eta Nabarniz erakargarriagoa egiteko bai herritarrak eta baita bisitarientzat, herriko Andra Mari Elizako
kanpai dorrea konpontzea be dago udal proposamenen artean. Honegaz, herriko ondasun ondarea mantendu
egiten da eta bide batez, herriko turismo interesgune bat bilakatzen da.

PERU SAINZ VIZCAYA

SUKARRIETAKO
ALKATEA

P

eru Sainz Vizcaya (EAJ/PNV) da barriro be
Suk arrietako udalaren buru. Udal
korporazioak udal uri planteamendua
aztertu eta etxebizitza eta aparkaleku
gehiago egin gura dauz. Errepideko
segurtasunerako, Kanalan eta Sukarrietan
ibilgailuen abiadea murrizteko behar dana
egiten segiduko dabe eta Udal akzesibilitate plana be garatuko dabe: Elizbideko trafikoaren ordenamendua,
herriko espaloiak eta paseolekuak konpondu eta ezinduentzako sarbideak egokituko dira, besteak beste.
Lehenengo- lehenengo Zehar Bide kalea zabaldu eta urbanizatu egingo da; gainera, Kanalan Ibarrengelurainoko
pasioa eta Sukarrietan, itsasertzetik, Padura eta Abiña (San Antonio) arteko ibilbidea egingo dabez. Itsasontzien
fondealekuaren antolamenduak be lehentasuna dauko. Arlo sozio-kulturalean, euskarea sustatzeko Euskararen
Normalkuntzarako Planagaz segidutea, eta herritarrentzako jarduerak burutzea dira lehentasunak.
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AMALUR
Lur Aberats

AZOKAK BUSTURIALDEAN:
GEURE HERRI TXIKIEN
BALOREEN ALDEKO APOSTUA
Gure herrietan burutzen diren ferien protegonistea
lehen sektorea da. Busturialdeak holako merkatuen
aldeko apostua egin dau, herriko produktuak sustatu
eta produkzino jarduerea eta baserri eta itsas portuen
balore erantsia sortzeko.

Gernika-Lumoko Urriko azken astelehena eta
Bermeoko Arrain azokaz aparte, gure herri txikiek
euren baserri izaerea azoketan be erakustera emoten
dabe. Nekazaritza eta abeltzantza beharra eta
ahalegina, inguruko ortu eta abeltzaintzako
baliabideak, produktu elaboratu eta prozesatuek
baserriko, arrantzako eta merkatutik kanpo geratzen
diren produktuei balio erantsia emoten deutse.
Erakunde, ekoizle eta herrriak berak hartzen dabe
parte ferietan, produktorea eta kontsumitzailea
hurreratzeko helburua dauken ferietan , alde bien
mesederako izaten diren azoketan.
Denboran zehar gure azokek egoera eta beharrizan
berrietara egokitu dira. Antzina azokak nekazal eta
abeltzantza komertzioaren ardatz izaten ziren eta pisu
ekonomiko haundia euken. Gaur egun, lehen
sektoreko eragileen topagune badira be, funtzino
hori galdu egin dabe eta jai giro, topagune eta
erakarpen turistiko bihurtu dira.
Azokak batzen dauazan balore guztiok, Busturialdeko
herrietako nekazaritzak eta arrantzak jarraitzen dabela
erakutsi gura dau. Beraz, bertoko jarduerak eta
bertoko produktuak baloratzeak antolatze eta
ahalegin ekonomikoa konpentsatzen dauz.
Baserri azoken lehen topaketeak apirilaren bigarren
domekara eroaten gaitu, Morgak bere Morgako
azokea egiten dauan egunera, hain zuzen. Nekazal
topaketa honek jakin dau bere lekua egiten Bizkaiko
azoken artean. Busturialdean azoka hau Emuren
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BUSTURIALDEKO HERRI
TXIKIEN AZOKAK
Morgako Azoka. Nekazaritza eta
Abeltzantza. Apirilaren 10a.
Ibarrangeluko Azoka. Nekazaritza
eta artesautza. Maiatzaren 1a.
Muxika. Nekazaritza eta abeltzaintza.
Ekainaren 5a.
Mundaka. Arrain kontserbak eta
txakolia. Abuztuaren 28a.
Mendata. Hegaztiak eta Nekazaritza.
Irailaren 11a.
Foru. Nekazaritza eta Artisautza.
Zemendiaren 6a.
Murueta. Txerriki Eguna.
Abenduaren 4a .

azokea edo Morgako emu azoka lez gogoratzen da.
Izan be, hasieran Morgak, aparteko, orijinal, erakargarri
eta kalitatezko nekazal azoka gura eban herria
ezagutzera emoteko. Orduko ha, protagonista emua
edo australiako ostruka euazana, lehen sektoreko
produktu guztien azoka bihurtu da. Eztia, txakolia,
gazta, patea, kontserbak, egurrezko eskulangintza,
otzaragintza, larrua, taloa egiteko postuak, danak
dagoz bertan. Danentzako lekua dago Morgan. Iñaki
Morgako Azokara hainbat lagun hurbiltzen da
apirileko bigarren domekan.

AMALUR
Lur Aberats

Ibarrangeluko Azoka bigarren urtez ospatu da aurton.

Uribek, Morgako Alkatearen esanetan: "Gure azokara
leku guztietako jendea etortzen da. Herritarrek hartzen
dabe parte txosnatan. Giro ederra da eta herriarentzako
etekinak dagoz. Morgan arrakastea urtero mantentzea
lortu dogu. Horretarako, beti zeozer barria sartzen
ahalegintzen gara. Aurten, XII. Edizinoan, 8 gizon eta
zaldi baten aurkako desafioa egon da, 1200 kiloko
harriari tiraka".
Bertoko produkzinoa indartu eta produktuen
aberastasuna eta dibertsifikazinoa ezagutzera emotea
dira eskualdeko azokarik gazteenaren helburuak:
Ibarrangeluko azoka. Pasa dan maiatzaren 1ean
burutu zan II. edizinoa. Kiwia, marmeladak, barazkiak,
txakolina, zuzeneko musika edo Euskal Jantziak egon
ziren bertan."Hasieran antzinako erropen erakusketa
modure planteatu gendun azoka. Baina apurka apurka
12 postu batu genduzan lehenengo bider horretan.
Bigarren urtien egun hori aprobetxatu dogu herriko
jendiek egiten dauena erakusteko. Geure baserritarren
alde egin gura dogu. Badagoz antzinako erara behar
egiten daben baserritarrak geure herrian eta hori ez da
erraza. Horiek bizitza errazagoa euki dagien, euren
produktuak, euren beharra erakutsi eta produktuak
saltzen lagundu behar da. Komertzializazinoan ez dago
antzinako bide hori, eta gitxienez bertan egiten dana
erakutsi gura dogu", diñoskue antolaketa taldekoek.
Muxikan ekainaren hasieran burutzen da feria.
Baserriko produktuak, gazta, eztia, euskal pastela eta
artisautza izaten dira bertan. Muxikako azokan
ganadu erakusketa eta bertoko ganaduen

Muxikako Azokan blonde ganaduaren erakusketagaz batera,
bestelako animaliak be topa daitekez. Hemen 2007an izandako
animali bitxia, errapeak ebazan akerra.

erakusketea be egoten da. Berezitasun nagusia
Busturialdeko Blonde arrazako ganaduen erakusketa
da. Erakusketa honek, azokak berak lez, XI. Edizinoa
bete dau eta gero eta kalitate hobeko ganaduak
egoten dira. Busturialdeko abeltzain azokarik
inportanteenetariko bat da. Astoak, pottokak,
ahauntzak eta ardiak be izaten dira erakusgai.
Mundakak orain dala bi urtetik hona herriko
produktoreak indartzeko azoka antolatzen dau, batez
be txakolina eta arrain kontserbak. Jendea bertara
erakartzeko eta herriko produkzinoa ezagutzera
emoteko, herrian jenderik gehien dagoen garaian,
abuztuan, egiten da Kontserba eta txakoli azoka.
hurrengo orrialdera doa

Abuztuan ospatzen da Mundakako
'Kontserba eta txakoli azoka'.
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AMALUR
Lur Aberats
aurreko orrialdetik dator
Unai Rementeria, herriko alkatea izan da sustatzailea:
Bigarren edizino honetan bi egunetan antolatu dogu
azokea eta jende gehiago erakarri dau. Herrira jende
gehiago etorri da eta turistek eta uda hemen pasatzen
dabenek gure produktuak ezagutzeko aukerea izan
dabe, bai txakolina bai arrain kontserbak. Datozen
edizinoetarako planteatu dogun hobekuntza
kualitatiboa, zuzeneko salmenta izatearekin zorrotzak
izatea da, ekoizlearengandik eroslearenganako
salmenta izatea".
Iraileko Mendatako azokea da geure herri txikietako
zaharrena, Euskal Oiloaren erakusketa eta salmenta
daukoz ezaugarri. Aurten izan da bere XV. edizinoa.
Mendatako oilo ekoizleek urtero Euskal Oiloaren bost
arraza ipintzen dabez erakusgai eta salgai: Oilo Zilarrak,
Lepasoilak, Marradunak, Beltzak eta Gorriak. Edizino
honetan 120 kaiola eta hegaztiek hegaz egiteko lekuak
ipini dira. Nekazal azoken egutegian, eredu dogu
azoka hau. Baserritar giroa da nagusi Mendatan azoka
egunean, baserriko produktuak, artesautza eta hegazti
ekoizleen stanak nagusi direla. Euskal Oilo
erakusketeagaz batera, txerria erretzen da burduntzian.
Aurten gainera, umeak hurreratu gura izan doguz
baserri girora eta umeentzako tailerrak egin doguz.
Baserriko produktuak eskaintzen dabena umeei
erakustera emoteko".

Foruko Nekazal Azoka, herriko Tourseko Martin Deuna jaien
barne ospatzen da zemendian.

benetan txarra izan zan eta ekoizle bat baino gehiago
ez zan etorri eta postuak aretoan ipini behar izan
ziran.  Euria izan bazan be, jendea etorri zan eta
eskertzekoa da. Eguraldi eskasak ez eban lagundu, baina
ekoizle eta artesauei Forugaz dauken konpromisua
eskertu gura deutsiegu. Inportantea da baserritarrakaz
parte hartzea euren beharra eta produktuak erakutsi
dagiezan. Danok gozatu ahal dogu eta era berean
sektorea indartu diño Foruko alkateseak, Janire
Urkietak.
Muruetako "Txerriki Eguna"k zarratzen dau
Busturialdeko herri txikien nekazal azoken egutegia.
Bermeok be badauka txarriari dedikatutako azoka
eta tradizino haundiko odoleste txapelketea. Aurten
bermeotarrak IX. edizinoa bete dau eta zemendiaren
13an izan da. (Bermeok irailean Santa Eufemia Nekazal
azokea be burutzen dau).

Muruetako Txerriki Azoka Euskal Jaian bilakatu da azken urteotan.

Mendatako Azokan Euskal Oiloen erakusketa da protagonista.

Foruk, zemendi guztietan, Tourseko Martin Deuna,
bere patroia, omentzen dau nekazal azokea burututa.
Aurten X.edizinoa izan da, eguraldiak ez eban lagundu,
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Bertoko txarria eta txarrikien erakusketa eta salmenta
dira protagonista azoka bietan, bertoko nekazal
produktu eta artesautzagaz batera. "Muruetan Txerriki
eguna moduan hasi zena Euskal Jai bihurtu dogu, hasi
zenetik egunera arte, aldaketa ugari izan ditu azokak.
Txerriki dastaketaz eta azokaz gain, euskal jaia osatuko
lukeen beste zenbait jarduera antolatzen doguz, sokatira
txapelketa eta euskal kantu tradizionalaren errezitaldia,
esaterako. Herriko nortasuna eman gura izan diogu
egunari. Horregatik, herriko produktuak be lekua dute
azokan."

AMALUR
Itsasgora

"DIRU GEHIAGO LORTZEKO GEHIAGO EZIN DOZU
ATRAPA, SALDU BEHAR DOZU HOBETO. EZ DA
BIDEA ARRAIN GEHIAGO HILTZEA"
A

rrantza itsasaldeko herri askoren nortasun adierazlea da, baina batez be bizibidea eta jagon behar den
jarduera ekonomikoa da. Politikoek, zientzialariek eta arrantzaleek kezka bera daukie: arrantza baliabideak
mantendu eta bere iraupena bermatzea. Zientzialarien ekarpenak, itsasoa eta espezien datu eta ikerketekaz,
politikoak erabakitzeko eta arautzeko botereagaz, eta arrantzaleak zuzeneko profesionalak lez, Arrantza Politika
Bateratuaren erreforman inplikatutako eragileak dira. Europar Batasunak arautzen dau non, zelan eta zenbat
arrantzatu. Europako Batzordeak arrain populazioak
aztertu eta stockak ezartzen dauazan zientzialari talde
baten aginduetan oinarritu eta, hortxe hasten da
zenbat arrantzatu ahal dan hartzeko erabakia.

I

ñaki Zabaleta, Bizkaiko Arrantza Kofradien Federazioko
presidenteak, Europako Arrantza Araudiko aldaketak
aztertzen dauz URREMENDIrako.
URREMENDI: Zelan definituko zeunke euskal
arrantzaren gaur egungo egoera?
IÑAKI ZABALETA:Etorkizuna bajuran penaz ikusten
dot. Orain 3 urte dana euki dogu ta orain ez daukagu
ezebe. Bizkaitik kofradian 2005ean hasi ginen esaten
etorkizuna ez datorrela ondo. Geuri tokaten jakuna
baino gehiago atrapatzen gauzela ta biher edo etzi
arazoak euki ahal doguzela. Ta gero ikusita
Adminiztrazio Zentrala arrastrie indartzen dagoela,
nahiz eta arrastriek ez eduki bajurak duen historia...ba,
horreri eskue ez badeutsogu hartzen arazoak eukiko
doguz.
Hemen gauza bat baino ez dago, TAC gutxi ta flota
handixe daukagu. Min ematen dau hori esateak, baina
egia da. Eta ez dago beste soluzinorik flota bajatutie
baino. Bruselasek ez badau ematen paralizaziorako
konpentsaziorik portuak kanposantuak izango dira.
U: Europa Batasuna Arrantza Politika barritzen
dabil. Zer aurrerapen euki beharko litzateke?
I.Z: Behin betiko paralizaziorako laguntzak mantendu
egin behar dira, konpromisu batzukaz ta seriotasunez.
Txalupak desagertzeko laguntzak kenduko dira antza,
ta Bruselasek txalupa bakoitxantzako arrain kuota
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Iñaki Zabaleta, Bizkaiko Arrantza Kofradien
Federazioko presidentea.

indibidualak ipiniko dauz. Horrela txalupa batek
desagertu gura badau, bere kuota beste bateri saldu
ahal izango dautso. Baina kuota indibidualak oso
bajuak dira txalupa asko dauzelako ta saltzeak ez dau
etekinik emango.
Gero politikoek diñoe arrain gutxiago hartzen bada,
prezioa altzatuko dala, baina ez da hori holan,
matematikoa. Ze atunegaz prezioak merke ikusi doguz,
baina ez guk asko atrapaten gendualako, kanpotik
dakarrelako baino. Guk geurie babestu nahi dogu.
Flota artesanalerako laguntzen gainean be, Bruselasek
diño flota artesanalak 10-12 metrorarteko txalupak
direla. Baina gure ustez flota artesanala da daukona
edo hurreratuten dana 0 deskartera. Bajuran arrainak
arrantzatzen selektiboak gara . Ulertzen dogu flota
artesanala izan beharko dela deskarte gutxi dekona,
aprobetxatzen dauena itxasoak emoten dauena.
Metroetara limitateak ez deko sentidorik...txikiak be,
sareakaz dabilenak, bardin bardin egiten dau
deskartea.

AMALUR
Itsasgora

Arrantza Politika barriak irtenbideak bilatu behar dauz arrantza sektorearen erronkei.

ARRANTZA POLITIKA BATERATUAREN
ERREFORMA
EBko estatu kideak 2013an indarrean sartuko
diran arrantza baldintza barriak aztertzen
dabiltza, gai ekonomiko, sozial eta
ingurugirokoen artean oreka bilatzeko. EBko
buruak pentsetan dabe gaur egungo arrantza
jasanezina dala, ontziteri larregi eta gehiegi
arrantzatzen dala. Erreformearen helburu bat
2015erako harrapaketak maila jasangarrietara
murriztea da eta horretarako, ontziteria gitxitzea
beharrezko aurreikusten da.

U: Bateragarria al da arrantza ta jasangarritasuna
errentabilidadeagaz?
I.Z: Nik beti esan dot itxasoari egiten deutsagun baino
kalte gehiago ezin deutsagula egin. Arraine ezin da
hil dagoena baino gehiago. Diru gehiago lortzeko,
gehiago ezin dozu atrapa, saldu egin behar dozu
hobeto. Ez da bidea arrain gehiago hiltzea.
Sano dagoen espezie bakarra antxoa da. Berreskuratu
da baina urte gutxi barru arazoak egongo dira barriro.

Ta arrantzaleen errua izango da %100, administrazioak
ez badau eskue sartzen. Antxoan, galdu dogun
merkadue geldika-geldika berreskuratu behar dogu.
Bagoaz IGP bat ipintzen, identificación geográfica del
pescado, delakoa lantzen. Bajurako Kantauri guztia
gagoz sartuta bertan eta arraine nongoa dan
identifikatzea gura dogu. Arazoa da 6 edo 7 txalupa
dagozala, arraina sailkatzeko makinea barruan
daukenak.Arrain handia banatzean txikia alperrik
galtzen da. Ez dago legerik hori neurtuteko. Hori
kontrolatu egin behar da.

TAC-AK ETA KUOTAK
H a r r a p a k e t a o n a r g a r r i g u z t i a k ( TAC )
komertzializazino mailan inportanteak diran arrain
populazioei ezarritako harrapaketa mugak dira.
Batzordeak zientifikoen esanetan oinarrituta
proposatzen dauz, eta Arrantza Ministroen
Batzordeak onartzen dauz. TAC-ak EBeko
herrialdeei jagokezan kuoten artean banatzen
dira. Herrialde bakotxak bere kuota fijoa dauko.
hurrengo orrialdera doa
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aurreko orrialdetik dator
U: Eztabaigarriak dira TAC eta kuota sistemak?
I.Z: Biomasatik ateratzen da zer ahal dan hil eta hortik
errepartidu egiten da danan artean; bakotxaren
arrantza historiaren arabera. 86. urtetik dago eginda
errepartoa. Ta betiko kontura goaz, flota larregi
gagozela. Erreparto barria egin beharko da? Beste
nazio batzuk esango dabe, zeuri ez jatzula ailegaten,
baina neuri kendu behar doztazu? Konplikaue da. Zer
egin leike? Ba, ikerketak. Hori gai politikoa da.. Baina
asko hobetuta be, egundo ez da izango nahiko flota
guztientzako.

Geure arrantzaleen etorkizuna gaur
eguneko erabakien esku dago.

DESKARTEAK
Gura ez diran arrainak barriro itsasora botatea
da. Gaur egun, harrapaketa guztien %23 da,
bidezkoak dira eta deskartatutako arraina ez da
kuotan kontuan hartzen. Dana dala, Arrantza
Politika Bateratuaren erreforma proposamen
barriak kontrol zorrotzagoakaz praktika hori
amaitzea aurrikusten dau.
Hegaluzea geure arrantzaleentzako garrantzi handiko espeziea da.

U: Zein da arrantzaleen papera arrantza
erabagietan?
I.Z: Arrantzalearen papera egoerea salatzea da...baina
ezintazuna sentiten dogu, denuntziatzen dogunean
ez deuskuelako egiten kasurik.
Arrantzaleak izena Arrantzalea dauko eta abizena
Itxaropena. Urteten dogunean, beti daukagu arraine
atrapauko dogun itxaropena. Itsasora ilusinogaz ta
itxaropenagaz zoaz ta bueltan zatozenean arrainegaz,
pentsaten zagoz ea suertea daukodan ondo saltzeko.
Hori da geure bizimodua eta beti izan da holan.
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ARRANTZA KONTSEZIO TRANSFERIGARRI
SISTEMEA
Gobernuek arrantzontzi bakotxari arrain bolumen
zehatza ezarriko deutse. Arrantza Kontsezio
trasferigarriak honeek tarifa bat euki ahal dabe
eta erosi eta saldu egingo litzakez ontziak ez
desagertzeko, hau da, ontzi batek erosi ahalko
leuko beste batena, biak egoera berekoak balira.
Arazoa da lurralde askok ez dabela gura,
harrapaketa eskubideak kozentratuko direla
pentsetan dauelako.

AMALUR
Itsasgora

ARTISAU ARRANTZA
Arrantza Politika Bateratuaren erreformak 2022rarte
zabaltzen dau estatu kideen eskubidea euren
itsasaldetik 12 itsas miliatik behera dagoazan
lekuetan arrantza debekatzeko eta artisau arrantza
trasferigarri emateetatik kanpo geratzea
baimentzen dau.

Kontserbak pisu handiko ekonomia sektorea da arrantza munduan.

arkitektura bulegoa

etxebizitzak
baserriak
lokal komertzialak

arkitektura

elisabet aguirrezabal
maiztegui

Arriluzea nº13, 48200 Durango Tel./Fax 94 620 03 35 Móvil: 656 702 646
eamarkitektura@agirrezabal.com

barne diseinua
eraikin industrialak
nekazaritzako instalazioak
hirigintza
gremioen koordinazioa
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KALITATEA
Bonito del Norte y Atún Rojo

Bonito del Norte
y Atún Rojo
CON EUSKO LABEL

Bonito del Norte y Atún Rojo con Eusko Label, garantía de origen y calidad
de un pescado capturado por los arrantzales vascos.

En 2010 se identificaron con Eusko Label 513.982
kilos de atún y más de 1.868.263 kilos de bonito.
Por lo tanto, confiamos en que estos datos en

cuanto al bonito puedan mejorarse, ya que de
todos es conocido el recorte de la pesca del atún
rojo o zimarroia decidido en el marco de
Representantes de las Cofradías de Euskadi y del Gobierno Vasco.
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Bonito del Norte y Atún Rojo

ICCAT (Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico). La flota vasca
puede pescar Atún Rojo debido a que realiza
las capturas uno a uno y con artes de pesca
tradicionales que no dañan la fauna y flora
marina. De todos modos, este año la pesquería
de esta especie va a sufrir una nueva reducción
de la cuota de captura después de la reducción
del 40% del año pasado, en esta ocasión la
bajada será del 4 %. Esta reducción no afectará
al proceso de identificación y seguirá siendo
obligatorio marcar todo el Atún Rojo capturado
como se viene haciendo desde el año 2007. Por
lo tanto, el 100% del atún saldrá al mercado con
el distintivo de calidad Eusko Label.

de Euskadi ven como una cuestión esencial la
identificación del producto para que nuestra
actividad salga fortalecida.
Los representantes de las cofradías de
Euskadi y el Gobierno Vasco hacen un
llamamiento a los consumidores para que
busquen el distintivo Eusko Label a la hora
de realizar la compra y asegurarse así del
origen y calidad del producto al tiempo que
apoyan la labor de los arrantzales.

A la limitación de las capturas hay que añadir
el aumento de la oferta proveniente de otros
países y este año la situación puede repetirse,
por lo que la inspección pesquera del Gobierno
Vasco actuará, como siempre lo ha hecho, con
el objetivo de garantizar que nadie comercialice
atunes (sea cimarrón o bonito) de otras zonas
del mundo como si fueran del Cantábrico.
Con el objeto de defender la labor de los
arrantzales de Euskadi, se ve necesario que el
bonito y atún salgan al mercado diferenciados.
En ese sentido, se ha reforzado la línea
mantenida en los últimos años identificando
con el distintivo Eusko Label el mayor número
de piezas posible, para que los consumidores
sepan que ese pescado ha sido capturado de
forma artesanal por nuestros arrantzales.
La identificación del pescado es una ardua tarea
sobre todo en momentos en los que se
desembarcan grandes cantidades de pescado
en poco tiempo. No obstante, todas las cofradías
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KALITATEA FUNDAZIOA

CARACTERÍSTICAS DEL BONITO DEL NORTE
Y ATÚN CON EUSKO LABEL

El Bonito del Norte y el Atún Rojo con Eusko
Label son pescados de alta calidad
capturados por barcos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco de uno en uno,
sin redes y con artes de pesca tradicionales:
caña (cebo vivo) y cacea o curricán. Estos
métodos, además de mejorar la calidad del
pescado, garantizan la sostenibilidad de
los caladeros y el mantenimiento de los
recursos marinos.
La selección del pescado se realiza
siguiendo criterios de tamaño y frescura en
el mismo momento de la descarga en los
puertos de Euskadi y esta labor la llevan a
cabo los etiquetadores contratados por la
Fundación Kalitatea con la ayuda de los
arrantzales.
En total, Kalitatea ha contratado a 26
personas para trabajar como etiquetadores
de Bonito y Atún en los puertos de Getaria,
Hondarribia, Pasajes, Donostia, Bermeo,
Lekeitio y Ondarroa. Estas personas se
encargarán de poner el identificativo a las
piezas de pescado siguiendo los criterios
de calidad establecidos en el reglamento
del producto.
Como en campañas anteriores, el distintivo
de calidad o identificativo se coloca en la

cola y será un precinto blanco de seguridad inviolable con el
símbolo Eusko Label y otros datos como, por ejemplo, un
número único de control.
Mediante este número de control y a través de la web: se
podrá conocer el nombre del barco que ha capturado el
ejemplar, la especie, el puerto y fecha de descarga, la cofradía,
la zona y la modalidad de captura.

Bizkaia

GEURE ALTXORRAK
LA CASA DE JUNTAS DE GERNIKA

Gernikako Arbola.

Uno de los lugares más emblemáticos de Bizkaia, por
su significado histórico y contenido sentimental, es
la Casa de Juntas de Gernika y su Roble Juradero. La
visión que tenemos hoy, como conjunto cerrado y
cercado, ha sido producto de la evolución histórica,
funcional y paisajística del monumento y de su
entorno. El complejo edificio actual es producto de
una gran reforma y reorganización realizada en el
primer tercio del siglo XIX dentro del estilo Neoclásico
(1827-1833) a las ordenes del arquitecto Antonio
Echevarría.

primero los nobles y las villas al amparo del Fuero
Viejo (1452) y más adelante, conseguida la Hidalguía
Universal, acogidos por el Fuero Nuevo (1526), la
totalidad de los vizcaínos en torno a la ermita de
Nuestra Señora de la Antigua. Aunque se desconoce
el origen de esta ermita cabe suponer que, como ha
ocurrido con otros templos vizcaínos asociados a
hallazgos romanos o tardoantiguos (ermita de
Santimamiñe en Kortezubi o de Fínaga en Basauri),
se trate de una fundación antigua, al menos
altomedieval.

La colina donde hoy se sitúa la Casa de Juntas estuvo
ocupada anteriormente por un paisaje muy diferente:
por un espeso bosque de robles en el que se reunían

A lo largo del siglo XVI, ante la nueva situación,
caracterizada por una mayor participación política,
otras nuevas necesidades se traducen en la
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ampliación y modificación del conjunto foral: el
traslado de las juntas a la ermita, la instalación de la
tribuna junto al árbol, la habilitación de un pequeño
hospital, y la creación de una cámara o archivo para
la custodia de la documentación recibida y de las
actas surgidas de las Juntas.
Iniciado el siglo XIX las antiguas instalaciones forales
en torno a Nuestra Señora de la Antigua habían
quedado obsoletas; haciéndose necesario por su
reforma integral. El plan de obra, diseñado y dirigido
por Antonio Echevarría, supone la demolición de todo
lo preexistente y la creación de un nuevo y ambicioso
edificio articulado, inicialmente, en torno a la planta
de la iglesia juradera de Nuestra Señora de la Antigua.
Con un desarrollo simétrico a ambos lados el
arquitecto supo coordinar el espacio sagrado con el
destinado a parlamento en una misma nave; que
además aglutinará todo el conjunto del solar foral.
Las circunstancias políticas y bélicas (guerras carlistas)
posteriores impidieron la ejecución integral del mismo

al no edificarse ni la amplia armería ni las galerías que
la unían al núcleo de la iglesia juradera.
La tribuna juradera era antiguamente la presidencia
de las Juntas Generales. La tribuna actual, como el
resto del conjunto, corresponde al estilo Neoclásico
(1862). Se trata de un frontis octástilo de capitel
corintio y poco relieve, que recuerda un templo
romano, con asientos sitiales para las instituciones.
Otro elemento destacado es el pequeño templete
circular sobre columnas toscanas que, erigido en 1929
siguiendo el gusto Neoclásico del conjunto foral,
acoge al Árbol Viejo.
En definitiva, la Casa Foral o Casa de Juntas de Gernika,
junto a la Plaza Nueva y al Santo Hospital Civil de
Bilbao, es uno de los principales monumentos del
movimiento Neoclásico en Bizkaia y un lugar de
referencia para la historia del País Vasco.
MUP.
Gernikako Batzar Etxea.
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MUNDUTIK ZEHAR

Antonio Pou

LAS BARDENAS REALES, RESERVA DE LA
BIOSFERA
Cada año, allá por el mes de Septiembre, las gentes
del Roncal y del Valle de Salazar bajan a ese rincón
de Navarra, luciendo sus atuendos tradicionales,
para reunirse en fraternal festividad con el resto de
los congozantes de las Bardenas. Ninguno de ellos
las habitan, sin embargo ese áspero y mágico
territorio les une a todos en un empeño común que
procede, al menos, de 1820, cuando se aprobaron
las primeras ordenanzas de esa peculiar comunidad
que sigue hoy día más viva que nunca.
Fauna silvestre, ganado y agricultura conviven
armoniosamente en este territorio que fue
nombrado Parque Natural en 1999 tras la aprobación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y
Medidas Agroambientales. Al año siguiente fue
nombrada por la UNESCO Reserva de la Biosfera,
reconociendo así el esmerado uso tradicional de
sus secanos como un valor exportable a otras zonas
del mundo. Pero la armonía es cada vez más difícil

de lograr, debido a los profundos cambios
tecnológicos que han tenido lugar en el medio
agrario y al abandono generalizado que está
experimentando el mundo rural, por falta de
viabilidad económica.
Es cierto que las prácticas agrícolas de antes eran
poco eficaces; el arado de tracción animal penetraba
poco en el suelo, las malas hierbas abundaban y la
cosecha nunca quedaba bien recogida. Sin embargo
esa misma ineficacia la aprovechaba el ganado, que
encontraba gran cantidad de alimento en la
rastrojera y en los rebrotes durante una buena parte
del año. También la fauna silvestre y la flora se
aprovechaban de esas sobras y de unos suelos aún
no envenenados por los herbicidas y el exceso de
fertilizantes.
Aparte del carboneo y de algunos aprovechamientos
menores, la vocación fundamental de las Bardenas

La lluvia disuelve los pasteles de tierras salinas
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hasta finales del siglo XIX fue siempre ganadera.
Después vinieron los tiempos en que el auge de la
agricultura eclipsó el interés por la ganadería
extensiva. Más adelante llegaron también las
penurias, que obligaron a roturar todo pedazo de
terreno capaz de producir cualquier cosa que
pudiese echarse a la boca. La ganadería tradicional
perdió su prestigio social y comenzó un declive
progresivo que llega hasta el momento actual, en
el que una parte de la sociedad ignora que la carne
que adquiere, presentada en una bandeja de
plástico, perteneció una vez a un bello animal que
pastaba por el monte.
Sin embargo, la oportunidad de las ayudas de la
Unión Europea y el ingenio y conocimiento de un
puñado de expertos han conducido a implantar en
las Bardenas un sistema novedoso que puede ser
una buena inyección de optimismo para el
maltrecho mundo rural: se ha recuperado la vocación
ganadera mediante un lazo directo con la
agricultura. Cultivos de cereales alternan ahora con
guisantes y con barbechos, semillados de lluejos y

vezas. Pero la mayor parte de la cosecha no se
recoge, queda ahí en el suelo para ser aprovechada
directamente por el ganado y también por la fauna
silvestre. No hay necesidad de recurrir a recogidas,
ni ensilados, ni hay costes asociados de distribución.
Además, esa comida, nutritiva y abundante, elimina
la necesidad de que el ganado paste en las frágiles
laderas, favoreciendo así la recuperación de la
cubierta vegetal natural y evitando la erosión. Todo
ello mediante una cuidadosa planificación en
distritos agro-ganaderos, determinados mediante
técnicas informáticas y apoyados por unas
instalaciones punteras.
Pero nada de eso hubiera sido posible si no hubiese
sido por el espíritu constructivo que reina en la Junta
General, en la que están presentes todos los
congozantes y donde las decisiones se toman bien
por unanimidad o por consenso. La última novedad
es que el actual rey les ha concedido la titularidad
conjunta; ya no son congozantes sino copropietarios:
un derecho ganado a pulso.
Mejor pastorear los cultivos que no las laderas.

URREMENDi 35

PERTSONAIA
Mendatako Euskal Ezkontza

MENDATAKO EUSKAL
EZKONTZAN
MENDATARRAK
PROTAGONISTAK
E

uskal Jaiaren barne Mendatak bere bostgarren
"Euskal Ezkontza" ospatu dau aurton. Herriko
antzinako ohiturak gogoratu, herriko jendea inplikatu
eta dena, jai giroan. Egun hau, Mendatarrentzako
erreferente bilakatu da, eta gero eta arrakasta gehiago
erakusten dau.
Herriaren euskal nortasuna agerian jartzen dabe
Mendatarrek Euskal Ezkontzaren egunean. Urte
osoan egun bakar batez, behintzat, aintzinako
sasoietara bueltatu, eta gure nagusien bizimodua
hurbilago sentitzeko aukera izaten da Mendatan.
Lagungiro politean igarotzen da eguna. Bere errituala
eta guzti, antzinako ezkontzen pertsonaia guztiek,
mendatarrak antzeztuta, herria mende batzuk
atzerantz egitea lortzen dabe.
ERRITUALA OHITURARI JARRAITUZ
Gonbidatu danak ezkongaiekaz batera Mendaturiko
bolatokira egiten dabe ibilbidea eta gero kalejirak
buelta egiten dau bolatokitik Elexaldera, bertan
ezkontza elizkizuna ospatzeko. Ezkontzarako
notarioak "arreoa" delakoaren irakurketa egiten dau
eta amaitzeko barkillo ta ardau goxoa banatzen da
gonbidatuen artean. Gerotxuago Ajangizko umeen
Artxube Dantza Taldeak dantza ikuskizuna eskeintzen
dau. Eguna borobiltzeko Mendatar guztiak frontoian
batzen dira bazkari herrikoia ospatzeko. Arratsaldean,
herri kirolen euskal jokuak ospatzen dira: txingaerute,
trontza, sokatira...etabarrekoakaz.
Euskal Ezkontzan Mendatar guztiak parte hartzen
dabe, antzinako erropaz jantzita eta karakterizatuta.
Abadea, ezkongaiak, karteroa, alarguna, ameriketako
tioak...danak dagoz gonbidatuta.
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EZKONGAIAK, BERE BURDI ETA GUZTI
Herriko jendea izaten da parte hartzen duena. Bikote
gazteak izaten dira eta baita 25 urte ezkonduak
betetzen dituztenak. Urte bakoitzen nortzuk izango
diren erabakia bikotea berak egindakoa edo bikote
jakin bateri egindako proposamenez hartzen da.
Garai bateko janzkera eramaten dute, baina bakoitzak
berak nahi duen moduan, askatasun osoa dago arlo
horretan, ez da inor behartzen modu bateko edo
besteko jantziekin joateko.

PERTSONAIA
Mendatako Euskal Ezkontza

Mendatako Euskal Ezkontzak,
iraileko euskal jaiaren barne,
herritar guztiak batzen dauz.
Mendaturiko bolatokira egiten
den kalejira ikuskizun aparta da.

JUEZA eta ALKATEA, AGINTEAREN ORDEZKARIAK
Jueza eta Alkatea (bere makilarekin) kortejoan joaten
da Mendaturira bidean, kontutan izan behar da
Alkateak ezkontzen dituenean normalean jueza ere
ondoan izaten dela, eta horregatik pertsonaia bi
horien garrantzia eta beraien presentzia.

ABADEA, EZKONTZAN EZINBESTEKOA
Ez da faltatzen inoiz, eta lehenagoko ezkontzetan
be ez zen faltako pertsonaia hau, ezinbestekoa
egiten delako. Aurton lehenengo aldiz benetako
meza izan da, bertoko Mendatako fraide batek eman
dau, baina orain arte pertsonaiak berak egin izan
dau parodia.
Abadea ere, bertotik Elexaldetik Mendaturira bidean
beste guztiekin kortejuan joaten da, ez daigun
ahaztu Alkateak ezkondu ondoren, gero Abadeak
ezkontzen ebazela, eta normalean familia guztietan
zegoen osaba abaderen bat.

Arg. Bonilla

NOTARIOA, EZKONGAIEN ARREOA EGIAZTATUZ
Gure kasuan ezkongaiak Mendaturiko bolatokira
joaten dira Elexalde auzunetik eta idiekin gurdian
arreoa eramaten du neskak. Han notarioak egiten du
arreoaren irakurketa, eta etxe-sartzeari buruz ere
aipatzen dau zerbait. Nondik datozen biak, zeintzuk
baserrietatik, non biziko diren etab
hurrengo orrialdera doa
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PERTSONAIA
Mendatako Euskal Ezkontza
aurreko orrialdetik dator
GONBIDATUEN ARTEAN, FAMILIA ETA HERRIKO
NABARMENENAK
Osaba-izeko erligiosoa: monjak, izaten dira, bi edo
gehiago, eta ikutu hori ematen deutse ezkontzari,
ezkontza egiten den garai horretan familia guzietan
presentzia handia zen, abade eta monjak ugari
zirelako.

Kaleko osaba-izekoak: oso normala zen ezkongaiak,
nahiz eta denak ez, batzuk kalean, hau da, hiriburutan,
bizi ziren tioak izatea. Hemen Mendatan, esate
baterako, Bilbora edo joandakoak zeuden eta hauek
aberatsagoak ziren.

Herriko medikua: garai haretan, medikua, herriko apaiz, edo maisu-maistrekin batera pertsonaia garrantzitsuak
ziren, jakintsuak eta ezkontzari halako kutsu bat ematen zien, importantzia.
Maisu-maistra: herriko beste elementu bat zen, herrietan ikusten ziren pertsonaiak ziren, era batean politiko,
mediku, eta hauen artean, garai hartako gizartearen buruan zeudenak.
Karterue: Bere bizikletagaz eta maletagaz joaten da. Mendatako ezkontzetan ez da inoiz falta izan.
Eskopeterua: Elexaldetik Mendaturirako bidea hastean eskopeteruak lehenengo tiroak botatzen dauz, kortejoa
harantza doala adierazten dabezenak. Gero bolatokian Mendaturin notarioak aktaren irakurketa egin ostean ere
beste tiro batzuk botatzen dauz. Eta amaitzeko, Elexalden bueltan direnean be eta abadeak ezkontzean beste
tiro batzuk botatzen dauz, ezkondu direla jakinarazteko.

Euskal Ezkontzan pertsonaiak
herritarrak antzeztuta daude eta
antzinako ezkontzen benetako
pertsonaien deskribapen propioa egiten
dabe. Umezaintzaileak, ameriketako
tioak, maisua, medikua, karteroa,...
Arg. Bonilla
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BUSTURIALDEKO GAZTE PLANA
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BUSTURIALDEA - EUROPA- BUSTURIALDEA.
NORABIDE BIKO BIDEA
Gure kulturak, ikuspegiak, ohiturak, bizipenak, kirolak,
janariak, eritziak, gazteak guzti hauek norabide biko
bidea hartu dabe uda honetan. Urremendi Landa
Garapen Elkarteak, Busturialdeko Gazte Plana
proeiktuaren barruan, Europako hainbat herrialdegaz
elkartruke ezberdinak antolatu dauz eskualdeko
gazteentzat.

Gazte langabezia eta historia eta kultura kirol
eta ohituren bidez. Hau izan zan abuztuan
eskualdean egin zan eta aintzindaria izan dan
elkartrukearen izenburua. Kasu honetan Busturia,
Ereño, Nabarniz, Gernika, Mendata eta Kortezubiko
10 gaztek Turkiako Kastamono eskualdeko beste 10
gaztegaz batera gai guzti honeek jorratu ebezan
Mendatan Uztailaren 31tik Abuztuaren 9ra bitartean.
Ekintza mordoa eroan ziran aurrera, besteak beste,
Euskal kirolen praktika, eskualdea eta inguruak
bisitatu, Euskal dantzak, Turkiako dantzak, herrialde
bietako janari dastaketak eta langabeziari aurre
egiteko hainbat ekintza praktiko. Langabeziaren gaia
jorratuteko, ekintzailetza adibide bezala eskualdeko
hainbat ekoizle ere bisitatu ziren, euren lana eta
ibilbideak nolakoak izan diran ezagutzeko asmoz,
Kortezubiko Nanike (Haragi eta baserri produktuen
salmenta sarean) edo Muxikako Berroja Txakolindegia
(Agirrebeko Txakolina), besteak beste.
Datorren urtera begira langabeziaren gaia jorratzen
jarraitzea da asmoa, kasu honetan Turkian bertan.
Busturialdeko gazteak martxan jarrita dagoz
daborduko proiektuaren jarraipenagaz.
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Lehendabiziko esperientzia guztiz positibo honen
ondoren, gure gazteak kanpora urtetako aukerea be
izan dabe beste elkartruke bategaz. Irailaren 24tik
Urriaren 7ra bitartean TRASHORE, travel surf and
safe tomorrow nazioarteko elkartruke martxan izan
dogu. Ekimen honetan Europa guztiko 40 gaztek
parte hartu eben eta Busturialdeko eta Portugalgo
kostaldeetan barrena ingurugiroaren, kirolaren,
kreatibitatearen eta talde lanaren garrantzia ezagutu
eben. Proiektuaren lehen 5 egunak Mundakan egin
ziren eta ekintza plan izugarria izan eben gaiak
jorratuteko: AZTI Tecnaliara bisita, BWATERS kirol
taldearekin Stand Up Paddling irteera itsasadarrean
zehar eta landarta, Euskadiko Biodibertsitate zentrua,
kostaldean zehar irteera, hondartza garbiketa,
capoeira saioak, Axi Muniain surflari profesionalarekin
alkarrizketa eta surfa praktikatzeko hainbat aukera.
Mundakatik irten eta Austria, Frantzia, Gales, Portugal
eta Busturialdeko gazteak Oporto eta Lisboa inguruko
kostaldera bideratu ziren beste 10 egunean zehar
surfa, hondartza garbiketa, capoeira edo yoga eta
batutako zastarrarekin arte lanak egiten jarraitzeko
asmoz.

BUSTURIALDEKO GAZTE PLANA
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2012. urtera begira elkartrukeakaz jarraituteko asmoa
du Urremendik, horrela eskualdeko gazte gehiagori
norabide biko aukera hau luzatuteko asmoz.
Horretarako bai kanpoko gazteak berton hartu eta
baita gure gazteeri beste herrialde batzuk bisitatzeko
aukerea luzatu nahi deutsegue elkartruke honeen
bitartez.
Ekintza guzti honeek guztiz bat datoz Busturialdeko
Gazte Planaren filosofiarekin, bizitako esperientzien
bidez norbere buruaren garapen pertsonala
sustatuteko adibide aproposak baitire.

Proiektu hauek Eusko Jaurlaritza eta Europar
Batasuneko Gazteak Ekinean programaren
laguntzearekin eroaten doguz aurrera.

Gure hurrengo ekintzetan izena eman nahi
izanez gero hurbildu Busturialdeko Gazte
Bulegora, Muxikara, edo bidali email bat.

gaztebulegoa@busturialdekogazteplana.com
Tlf: 670 509 752
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BIZKAIKOA, KUDEAKETA
KULTURALAREN EREDU
BARRIARI BULTZADEA
Bilboko Arkeologi Museoa.

BIZKAIKOA foru enpresa herri erakundea Bizkaiko Ondare
Kulturala zabaltzeko jarduerak proposatzeaz eta kudeatzeaz
arduratzen da. Beraz, foru museoen kudeaketa osoaren
arduraduna da, Gernika-Lumoko Euskalherria Museoa,
Europako Herrian Parkea be hartzen dauana, Bermeoko
Arrantzaleen Museoa, Muskizeko Pobal burdinolea, Bizkaiko
Arkeologi Museoa eta beste hainbat azpiegitura:
Santimamiñeko kobak, Foruko multzo historikoa, Omako
Baso Margotua, Muñatones Gaztelua edo Bilboko Errekalde
erakusketa-aretoa.
Planifikazio estrategikoa, kudeaketa koordinatua eta Bizkaiko
Ondare Kulturalaren zabalkunderako azpiegituren jarraipen
eraginkorra dira bere beharrak. BIZKAIKOAk Bizkaiko
museoen ekintzak koordinatzen dauz, Bizkaian ondare
kulturala sustatzeko. Bere beste helburuetako bat gure museo
eta azpiegiturak kudeaketa kalitatearen eredu izatea da; eta
oin dala gitxi Santimamiñeko koben kudeaketari saria emon
deutse.

Gernika-Lumoko
Euskal Herria
Museoa.

Muskizko El Pobaleko Burdinola.

Bizkaiko Foru Artxibategiko Ondare Aretoa.
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Bilboko Rekalde
Aretoan, John Gutman
argazkilariaren
erakusketa ikusgai.

Kortezubiko Omako Baso margotua.

Bermeoko Arrantzaleen
Museoa.

Kudeaketa onagatik saria jaso dabe Santimamiñeko kobek.
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KULTURAREN ARITIK
LAS CASAS
CONSISTORIALES
NEOCLÁSICAS DE
URDAIBAI
C

asi todas las anteiglesias de Urdaibai se dotaron
de ayuntamientos en el tránsito del siglo XVIII al XIX
coincidiendo con el aumento del poder municipal y
la difusión de las ideas ilustradas. Estas casasayuntamiento siguieron los cánones neoclásicos
imperantes en la época.
En las anteiglesias, en nuestros pueblos, el lugar
habitual de reunión, para resolver los problemas
comunitarios, fue el pórtico de las iglesias parroquiales
(aún queda como testimonio en Muxika, Arteaga...,
la mesa donde se firmaban los acuerdos municipales).
Tan solo las villas disponían de unas casas
consistoriales que no han llegado hasta nosotros.
En el tránsito del siglo XVIII al XIX, con el aumento
del poder municipal en las zonas rurales, aparece una
preocupación por dotar a los pueblos o anteiglesias
de casas consistoriales. Este periodo, conocido como
neoclasicismo, sigue las reglas marcadas por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y, en el
caso del País Vasco, por las de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, en aplicación de las
ideas de progreso difundidas por la Ilustración.
Las anteiglesias se dotan de modernas casasayuntamientos pensadas para atender necesidades
nuevas como los juzgados de paz, las alcaldías o
secretarías, el salón de plenos, la taberna e incluso la
escuela y la casa de los maestros. Los edificios, que
se inspiran en Juan Villanueva, se caracterizan por el
predominio de las líneas rectas y la disposición
rigurosamente simétrica de los elementos
arquitectónicos, con fachadas desnudas en contraste
con el barroquismo de la época anterior que generan
ambientes fríos.
Ocupan como lugar preferente la herriko plaza
convirtiéndose, juntamente con la iglesia, en uno de
los edificios más emblemáticos. También surgen en
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estos momentos las casas curales (Muxika, Mendata,
Arratzu ) y muchos caseríos de nueva planta.
Generalmente, los ayuntamientos están organizados
en dos plantas más desván. Un elemento que nunca
falta es el soportal, arkupe bien con arcadas o
dinteles soportado por pilares, con la función de ser
lugar de cobijo, de reunión o de juegos. Además, en
la zona baja se encuentra la herriko taberna y el
cuarto de retención de presos más los almacenes. En
la primera planta está el salón de sesiones, la alcaldía,
el archivo y secretaría, el juzgado de paz Este piso
principal destaca por la gran balconada que se asoma
a la plaza desde el salón de sesiones. En el piso
superior está la vivienda del maestro y la de los
auxiliares municipales (alguacil ).
Generalmente, los materiales utilizados en los muros
son de mampostería enlucida, excepto los lados
laterales y la definición de los vanos que están
reforzados con piedra de sillería.
La nómina de ayuntamientos de Urdaibai, que
corresponden a este periodo y que siguen a grandes
rasgos las características señaladas más arriba, es casi
tan amplia como pueblos tiene la Reserva. Los límites
marcados por este trabajo no nos permiten hacer un
análisis detallado de cada uno de ellos, por lo que
resaltaremos solamente los rasgos más sobresalientes
de aquellos que pueden ser catalogados como
neoclásicos.

KULTURAREN ARITIK
un edificio exento de planta cuadrangular que
distribuye sus apartados en dos pisos y desván. Por
la pobreza de materiales que utiliza, se puede
encuadrar en una tipología de arquitectura popular.
En su construcción intervino José de Arrien, como
maestro entallador, y los maestros canteros José de
Mugartegui y Juan de Aranda. Fue inaugurado en
1798.

Muxikako Udala.

Tipología
La casa consistorial que mejor sigue el lenguaje
academicista neoclásico es la de Gautegiz Arteaga.
Junto a la carretera general, en el barrio Celayeta, se
abre el edificio frente a una malograda plaza por su
destino a ser morada de coches. De planta rectangular,
posee dos pisos más desván y los elementos
estructurales (soportal, esquineras, enmarque de los
vanos) están construidos con sillería de caliza gris
aprovechando el rico material que ofrecen las canteras
locales. El resto está enlucido ocultando los materiales
de mampostería.
Como elementos comunes a otros ayuntamientos del
estilo villanueva son a destacar el soportal de tres
arcos sobre pilares lisos que arrancan de una alta basa
cuadrangular y un gran balcón corrido en su planta
noble, al que se accede por tres puertas-ventanas,
que está sujetado por doce ménsulas. Fue construido
en 1845, según planos y condiciones dispuestas por
el arquitecto académico Antonio de Goicoechea, por
el vecino de la misma anteiglesia, José Luis de
Gardoqui.
En el lado opuesto a todo lo descrito anteriormente,
está la casa-ayuntamiento de Muxika. Se trata de una
modesta construcción, en la que prima la
funcionalidad sobre el ornato, ubicado en el barrio
de San Vicente de Ugarte donde la plaza se organiza
por el ayuntamiento, la iglesia y un gran caserón. Es

El actual ayuntamiento de Elantxobe fue levantado
en 1981 sobre el neoclásico existente, obra de José
Ramón Nachitube. Es un edificio cúbico exento de
planta baja más dos alturas y desván. La casaayuntamiento de Forua se encuentra en el barrio de
Elejalde próximo a la iglesia parroquial de San Martín.
Aunque su fachada y cubierta han sufrido algunas
modificaciones en las últimas restauraciones a las
que ha sido sometido el edificio, presenta una traza
de corte neoclásico. Los vanos del piso bajo son de
medio punto y del primero adintelados. Carece de
soportal. La puerta principal está flanqueada por dos
hornacinas y encima pone como fecha de
construcción 1858.
La casa consistorial de Kortezubi forma una plaza
con la iglesia de Santiago, el frontón y el probadero.
La planta es de corte apaisada con siete ejes de vanos
simétricos en su fachada. Tiene dos alturas más desván
y tejado a cuatro aguas, careciendo de soportales. El
ayuntamiento de Mendata, de tradición neoclásica,
tiene diversas utilidades además de casa consistorial:
escuelas, dispensario médico, biblioteca El de
Busturia, junto a la iglesia de Santa María de Axpe,
construido en 1793, es un edificio exento de planta
baja con soportal y dos alturas y la casa-ayuntamiento
de Arratzu, de dos plantas y desván, abre su fachada
de cinco ejes verticales con vanos adintelados y
balconada central a una amplia plaza en el barrio de
Loyola. Finalmente, Nabarniz acaba de estrenar como
ayuntamiento el edificio de la antigua escuela,
construida en 1863, realizada bajo los cánones
neoclásicos de racionalidad y proporción.
Vicente del Palacio
Gernikazarra Historia Taldea
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GEURE KIROLAK
Kepa Ruiz Duatleta

"GOGOAK, MOTIBAZIOA TA FAMILIAREN
LAGUNTZA... HORREEXEK DIRA NIRE
INDARGUNEAK"
Espainiako Kirol Batzorde Gorenak Maila Altuko

kirolari izendatu dau Kepa Ruiz duatleta mundakarra,
Munduko Duatloian parte hartu, bere lehen
partaidetza izanik, eta lortu dauan posizino
aurreratuagaitik. Bere indarra, motibazinoa, gogoa,
eta lehiarako grinak moldatu dabe bizkletan eta
oinezko lasterketan daukon erregulartasuna. Eta bere
familiaren laguntzaz ipinitako erronka guztiak
gainditu ahal izan dauz.

URREMENDI: Aurton lehen aldiz parte hartu dozu
Munduko Txapelketa baten. Zelan izan da
esperientzia?
KEPA RUIZ: Txikitatik neure ametsa Munduko
Txapelketa baten parte hartzea izan da eta lortu dot.
Azkenean, espero neban baino hobeto joan da. 12.
amaitu neban eta lasterketan aurrean egon nintzen.
Lasterketa oso azkarra izan zen eta buruagaz jokatzea
erabaki neban, indarrak ondo neurtu hasieratik.
Bizikletaren zirkuitoa ez zan izen neure gustokoa, oso
arine ta leuna izen zan, ta neuretzako bizikletako
zirkuitoa gogorra bada, azkoz hobeto. Baina hortxe
egon ginen ta lehenengoen artean. Oso pozik.
Errepikatzeko asmoagaz, baino horretarako asko
entrenatu behar da. Hurrengo Munduko
Txapelketarako denboraldi osoa falta da ta urtetik
urtera gauzak asko aldatu ahal dira. Halan da be, ni
hasi naz entrenatzen. Otsailean-martxoan hasiko dira
lehenengo lasterketak, baina ni lanean hasi naz ja.
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Kepa Ruiz duatleta mundakarra.

U: Non hasten da zeure duatloi ibilbidea?
K. R: Txikitatik beti gustatu izan jat kirola egitea.
Futbola praktikatzen neban eta atletismoan hasi
nintzen Mundakako Eskolan, bertan egon zen Iñaki
López-egaz. Esan ahal dot berari esker hasi nintzela
atletismoan. Alebinetan, infantiletan Mundakan
praktikatzen neban atletismoa eta gero kanpoan
Bermeon eta Basaurin be bai. Ikasketak zirela eta,
albo batera utzi neban kirola urte batzutan eta 25
urtekin bueltatu nintzen. Orduan hartu neban
bizikleta gehiago eta frogatu neban duatloia. Gustatu
jaten eta entrenatzen hasi nintzen, gero eta gehiago,
gero eta gehiago...gaur arte.

GEURE KIROLAK
Kepa Ruiz Duatleta

Aurton Kepa Ruiz mundakarra Munduko
Txapelketan parte hartu dau.

U: Zelan bizi izan dozu zeure hazkundea kirol
honetan? Non dago giltza?

U: Zeintzuk dira zeure ezaugarriak kirolari moduan?
Zelan lantzen dozuz?

K.R: Batez be gogoa eta motibazioa dira
garrantzitsuak. Norberak bere burua ez badauko
garbi, eta motibaziorik baldin ez badauko, ez dago
zer eginik. Ikusi dot azken urteetan maila gorantz
joan dala eta urte hasieratik guk ere jarri gendun
maila altua, Munduko Txapelketan parte hartzea zan
gure asmoa eta lortu gendun.

K.R: Nik esango neuke oso erregularra naizela, bai
bizikletan eta bai korrikan. Ta bizikletan zirkuitoa gogorra
bada, askoz hobeto. Astean bi bider egiten dot
normalean entrenamendu doblea, korrika ta bizikleta.
Asteko 7 egunetatik 7 entrenatzen dot. Askotan ibiltzen
naz bizikletan Mundakatik Gernikarantz, edo Lagarantza,
Munitibar, Mungirantz... errepidetik...ez dago beste
aukerarik, zirkuito berezirik ez ezer.

Gauza asko kontutan hartu behar dira kirol honetan
ibiltzeko, lana, denbora, motibazioa, gogoa...eta
familiaren laguntza eukitzea. Hori daukat neure alde,
familia beti topa dot hor ta hori eskertzekoa da.
Eskerrak eman nahi deutsodaz nire emaztea, gurasoa,
anaia, familia osoa ta lagunei haien animoekin posible
izan dalako munduko txapelketa baten aurrean
egotea.

Kepa Ruiz oso kirolari erregularra da, jarritako erronkak apurka
lortuz doa.

hurrengo orrialdera doa
Munduko Txapelketan 12. postua eskuratu
eban Kepa Ruiz-ek.
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GEURE KIROLAK
Kepa Ruiz Duatleta
aurreko orrialdetik dator
U: Zelan ikusten dozu duatloi zaletasuna
eskualdean?
K. R: Euskadin gero eta zale gehiago dagoz eta
lizentzia gero eta gehiago be bai. Lasterketetan
ikusten da partaidetza gorantz doala, 300 edo 400
pertsona batzen direla, ta maila urtetik urtera gorantz
doa. Eskualdean triatloi maila altua be badago, jende
oso ona, neure laguna den Mikel Elgezabal
profesionala, esaterako. Urdaibai inguruan eta
Lekeitio aldean be badagoz jubenil oso onak,
etorkizun oso ona daukenak.

Kepa Ruiz kirolariari Mundakako Udalak egindako omenaldia.

U: Aurton Mundaka, zeure herrian,
errekonozimendua jaso dozu. Zelan hartu
zenduan?
K. R: Poza sentitzen da. Herriak errekonozimendu
hori egiteak, asko pozten dau. Batez be, kontutan
hartuta kirol honek exijitzen dauan denbora ta
sakrifizioa. Horren guztiaren errekonpensa izan da.
Baina bestelako laguntzarik ez dekoz kirol honek. Ni
ibiltzen naz Kebi Sport Taldean eta materiala taldeak
ematen deusku...baina oso aurrekontu txikia dauka
ta bidaiak eta abar nik ordaintzen ditut. Egia esanda,
kirola praktikatzen dot gustatzen jatalako...baina ez
legoke txarto laguntzaren bat jasotzea...

Gijon-en ospatu da aurton Munduko Duatloi Txapelketa eta
bertan Kepa Ruiz-ek ondo baino hobeto amaitu eban.
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GEURE KIROLAK
Kepa Ruiz Duatleta

Dida baten...Kepa Ruiz, duatleta
Izen-abizenak: Kepa Ruiz Itxazo.

Zaletasunak: Eskiatzea (Pirineotara...).

Jaiotze data: 1978ko uztailaren 8an, Mundakan.

Musika zaletasuna: Denetarik, pop musika
ingelesa, batez be.

Egoera zibila: Ezkondua.
Lanbidea: "Apartamentos Mundaka"n arduraduna.

Eskualdeko lekurik gustokoena: Mundaka.
Mundakako lekurik gustokoena:

Garaipenak: 2007 Espainiako Txapelduna
Euskadiko Selekzioarekin
2009 Euskadiko Txapelduna
2010 Euskadiko Azpitxapelduna
2011 Euskadiko Txapelduna

Txorrokopunta. Lasaitasuna eta paisaia
gustokoak dauz. "Batez be neguan
entrenamendu ostean gustatzen jat bertora
joatea. Hankak itxasoan sartzen dodaz eta
p a ra d i s u a n n a g o e l a s e n t i t z e n d o t ".

2011 Espainiako Txapelduna Taldeka
2011 Espainiako Txapelketan 4. postua
2011 Munduko Txapelketa 12. postua
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IRAGARKIAK

Envíanos tus anuncios a:

Incluir nuevos anuncios en esta página tendrá un costo de 10. El periodo de permanencia será de 3
publicaciones. (nº de cuenta BBVA 01820053950201576830).
Los interesados podéis enviar vuestro anuncio y el justificante de pago a:
correo ordinario: Urremendi Landa Garapen Alkartea.
Domingo Alegria Enparantza, Z/G. 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)
teléfonos: 94 625 06 06
correo electrónico: urremendi@euskalnet.net
* se ruega un máximo de 10 palabras
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

SE OFRECE DIRECTOR DE SEGURIDAD
PARA HOTEL, MUSEO, BANCO, FÁBRICA, ETC.
GERENCIA DE RIESGOS.
TLF: 607 417 175

SESIONES INVIVIDUALES
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

BERMEOSOLO S.A.
Sasikoa, 26 - 4.º AB
Tel. 946 200 375 - Fax 946 203 689
E-mail: bermeosolo@bermeosolo.com
48200 DURANGO
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Busturialdean,
berezkoena

BFA
DFB
Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

