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0. SARRERA 

ARRIGORRIAGAN ORTUAK PROIEKTUA izenak berak esaten duen moduan, herriko 

gune ezberdinetan ortuak sortzean datza. Herrian badaude zenbait lursail berdegune 

bezala erabiltzen direnak gaur egun baina ez dutenak bestelako izaerarik; ez zaie 

inongo errendimendurik ateratzen. Bestera esanda, berdegune hauek ez dira 

aisialdirako erabiltzen eta ez dute lorategi tratamendurik ere. Kasu askotan gainera, 

hirigune sarean egon arren, erabilera gutxiko espazioetan kokatu dira, hala nola, 

oinezkoen ibilbideen amaieretan edota parkeen izkinetan.  

Bestalde, hainbat herritan herritarrak eurak dira herriko lurrak lantzen dituztenak 

dagoeneko, eta honen harira, herriko zenbait lagun bildu ginen ideia hau Arrigorriagan 

zelan gauzatu zitekeen pentsatzeko.  

Arrazoi horregatik proposatzen da bertan ortuak sortzearen ideia. Izaera jakin bat ez 

duten lursail publiko horietan ortuak eginez, eta bertara herritarrak erakarriz,  gune horien 

bir-aktibazioa lortuko litzateke, eta aldi berean, balore ekologiko eta sozialak bertatik 

bertara landuko lirateke herri mailan.  

Proiektuak beraz bi helburu nagusi ditu: batetik, nekazaritzaren baloreak herritarrek 

eurek lantzea, eta, bestetik, auzolanean egindako proiektu parte-hartzaile bat bultzatu 

nahi da. Bi helburu orokor hauen lorpena adin eta izaera ezberdinetako herritarrak 

elkarrekin lan eginez gauzatuko da. 

Asmo horiekin bildu ginen Arrigorriagako herritar talde bat, eta apurka-apurka proiektuari 

forma eman diogu, denon artean. Bilera ugari egin ditugu aspektu ezberdinak 

eztabaidatzeko eta adosteko. Azkenik, jarraian datorren proposamena burutu dugu 

taldean.  

 

1. PROIEKTUAREN HELBURU ETA OINARRI NAGUSIAK 

Proiektuaren helburu orokorrak aurrean esandakoak badira ere, badaude bestelako 

hainbat helburu zehatz proiektuan jorratu direnak:  

i. HERRI LANA 

Proiektua ez da izan hasieratik itxia zegoen proposamen bat, guztiz kontrakoa, ideia 

komun batetik abiatu da eta gutxika gorpuzten joan da. Egindako bilerak irekiak izan 

dira une oro, eta proiektuan interesa izan duen edonor ongi-etorria izan da beti. 

Horretaz gain, lehen egunetik ikusi genuen bileren deialdi nahiz akten berri ematea 

oinarrizkoa zela, horretarako, komunikazio bide ezberdinak erabili ditugu: parte 

hartzaile guztiei emailak bidali dizkiegu eta aurrerago sortu genuen blog-ean 

(arrigorriaganortuak.wordpress.com) deialdiak eta berriak argitaratu ditugu. Proiektu 

herrikoia da honako hauxe; hiritarrek egindakoa, eta herriari eskainia. Iritzi guztiak 

kontuan hartzen dira eta guztion artean eztabaidatzen dira.   

ii. KONTZIENTZIA SOZIALAREN LANKETA 

Proiektuak ez du adinik. Adin ezberdinetako pertsonak elkarrekin lan egingo dute, 

elkarri lagunduz. Eskolako haurretatik hasi eta adinduekin bukatuta adin tarte 

ezberdinen arteko jakintza eta ezagupen trukaketa emango da une oro, elkarrekin 
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lan egin ezean, proiektua ez delako aurrera aterako. Beraz, errespetua eta elkarlana 

ezinbesteko jarrerak izatea nahitaezkoa da. Proiektua guztiona da, baita erein 

egingo den lurraren erantzukizuna eta hortaz, guztion artean erabakitzea, ereitea, 

lan egitea eta jasotzea beharrezkoa izango da.  

ii. KONTZIENTZIA EKOLOGIKOAREN LANKETA 

Hiri ortu hauek nekazaritza ekologikoaren bitartez ustiatu egingo dira, hau da, 

biodibertsitatean eta lekuan lekuko zikloetan oinarritutako nekazaritza landuko da. 

Ideia honi jarraituz, ongarri kimikoak, pestizidak, genetikoki eraldatutako 

organismoak eta orokorrean, naturalak ez diren bestelako gai sintetikoak baztertuko 

dira. Eredu ekologikoa beste hainbat alorretan jorratzea ere proiektuaren zutabe 

dela uste dugu: km 0 eredua, birziklatzea eta berrerabilpena bultzatzea, lurraren 

pobretzea saihestea ….  

Eredu honen erabilpena sustatuz, praktika jasangarrien ezagutza eta natura eta bere 

kontserbazioarekiko errespetua bultzatu nahi dira. Horretarako, hiri ortuak 

ustiatzearen arduradunek sasoiko produktuen kontsumo eta ekoizpenaren  

garrantzia ulertu beharko dute, ziklo naturalak eta inguruaren elementu ezberdinen 

arteko harremanak errespetatuz.  

 

iii. HEZIKETA ETA FORMAZIOA 

Proiektuaren helburu praktikoena ortuak sortu eta mantentzea izango da, baina bai 

hori errealitate bihurtu arte, baita ortuen ustiaketa prozesuan ere, heziketa eta 

formazioa landuko dira une oro. Horretarako, ikastaroak emateaz gain, formazio 

ezberdineko partaideen jakintzaz baliatuko da prozesua. Nola? Hasiera-hasieratik 

sortzen den taldean perfil ezberdineko pertsonak gonbidatuz. Hau da, adin tarte 

ezberdinetako pertsonek ekarpen ezberdinak egingo dituzte, eta gai ezberdinetan 

adituak diren pertsonek ere euren jakintza elkar-banatuko dute.  

Posible den heinean, formazioa herritarren jakintza trukean oinarrituko da, alegia, gai 

ezberdinetan adituak behar izanez gero, herriko pertsonak bilatuko dira. Erabaki 

horren zergatia Arrigorriagan bizi diren auzokideak baliatzea da, formazio eta 

ezagutza trukatzeko, barne sare bat sortzeko azken finean. 

Behin ortuak martxan daudela, ortuak kudeatzearen ondorioz oinarrizko jakintzak 

bereganatu dituzten partaideek, hots hasieratik parte-hartu dutenek, proiektuan 

sartuko diren herritar berriei jakintza hauek transmititzea bultzatuko genuke.  

 

iv. HERRITARREN NAHIAK ERREALITATE BIHURTU 

Proiektu honetan herritarrak erabiltzaile eta subjektu aktibo dira. Proiektua modu 

horizontalean dago antolatua, alegia, ez dago hierarkia jakin batean oinarritua. 

Ondorioz, ideia guztiak eztabaidatuak izaten ari dira eta izango dira prozesu osoan 

zehar, datozen lekutik datozela. Proiektuak herritar-administrazio-tekniko harreman 

natural bat bilatzen du, denon artekoa eta denak maila berean egonez, emaitza 

herritar guztientzat baita eta horregatik, herritar guztien hitza, nahia edota kezka 

kontuan hartuko da.  Modu berean, prozesuan zehar hartu beharreko edozein 

erabaki zein pauso guztion artean adostutakoa izango da.  



ARRIGORRIAGAN ORTUAK PROIEKTUA                                                                        Aurkezpen Txostena 

 

5 

 

2. ORTUEN EGITURAKETA  

Proiektua egituratzen hasi ginenean oinarriak kontuan hartuta, baldintza batzuk ezarri 

ziren, proiektuak berak bete beharko dituenak. 

a) AMANKOMUNA 

Ortuak banatzeko modu ezberdinak daude, baina bi dira egun gehien erabiltzen 

direnak: batetik, proiektu komun bezala aurrera eramandakoak, eta, bestetik, 

banakako loteen bitartez antolatutakoak. Lehen ereduan talde batek lursail osoa 

kudeatzen eta lantzen du. Gerora, jasotzen diren elikagaiak denon artean 

banatzen dira. Bigarren ereduan berriz, lursaila azalera mugatua duten loteetan 

zatitzen da eta lote horiek herritarren artean banatzen dira. Momentu horretatik 

aurrera  lote bakoitzak erabiltzaile bakarra du.  

Gure proiektuan lehen ereduaren alde egin dugu, zera da, lursail bakar bat denon 

artean kudeatu eta landuko dugu. Zergatik eredu amankomuna eta ez loteetan 

banatutakoa? Proiektua hezitzailea delako; herritarrak nekazaritzara gerturatu nahi 

ditu, lurraren ezaugarriak ikasi ditzaten eta lurra nola landu ikas ditzaten. 

Proiektuaren helburua ez da jakintza maila altua edo esperientzia daukaten 

pertsonei lursailak eskaintzea, alderantziz, nekazaritza zer den ikasi nahi dutenei 

elkarlanean ikasteko aukera ematea da proiektu honen xede nagusia. 

Proiektuaren zutabe nagusia elkarlana delako egin dugu, hain zuzen ere, eredu 

amankomunaren alde.  

Elkarlan honetan, protagonista garrantzitsuak dira esperientzia eta jakintza maila 

handiagoa duten pertsonak, izan ere, haiek izango dira pausu bakoitzean zer eta 

nola egiteko gomendioak emango dituztenak. Baina ez da ahaztu behar, 

momentuz, oraingo proiektua hasiera batean behintzat, esperimentazio gune bat 

izango dela.  

Horretaz guztiorretaz gain, proiektuaren bizi-irautea, baita zaintza lanak ere, 

bermatuak egongo dira, taldea izango delako erantzulea. Lan eta ordutegi 

banaketa adostu baten bidez lortu nahi dugu helburu hau.Loteen ereduetan 

berriz, norbanako lana da atzean dagoena, eta ondorioz, norbaitek lan egiteari 

uzten badio, lursaila erabat desitxuratua geldituko da.   

 

b) HIRIGUNEAN  

Proiektua udal lurretan izan behar du, hirigunean txertatua dauden lurretan hain 

zuzen ere. Aurretik esandakoaren harira, ahalik eta adin-tarte zabaleneko 

pertsonak barneratzen ditu proiektu honek eta, horregatik, ezinbestekoa da 

erdigunean egotea lantzeko eremua. Haurrak eta adineko pertsonek orubea 

eskura izan behar dute, eta euren kabuz ailegatu behar dira, inongo laguntza 

beharrik gabe, proiektua erabat irisgarria izan behar delako. Irisgarria izateaz 

gain, segurua ere izan behar du eremuak; trafikotik babestua egon beharko da, 

eta bertara ailegatzeko herritarrek ez dute inongo garraiorik hartu behar. Puntu 

hau garrantzitsua da, gehien bat ume txikiei begira. Eskolako umeek 
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aukeratutako eremura erabateko askatasunez ailegatzeko aukera izan behar 

dute. 

Horretaz gain, ortuak herri barnean egoteak ibilgailu kutsagarrien erabilera 

gutxitzea dakar eta ideia hau erabat lotuta dago proiektuaren helburu 

ekologikoekin. 

Eremuak gainera beste baldintza batzuk bete beharko ditu, besteak beste, ur 

hornidura gertu izatea eta partzela egokia izatea : forma, malda, orientazioa... 

ona izatea. Lurra egokia izatea ere ezinbestekoa da (ez kutsatua, sakonera eta 

ezaugarri aproposak izatea...), nahiz eta hauetako faktore mugagarri bat edukiz 

gero, hauen zuzenketa egiteko moduak aurreikusita dauden . 

Bestalde, udal lurretan egiteak nolabaiteko "publikotasuna" ematen dio proiektuari; 

guztionak diren lurretan guztiona den proiektu bat garatuko da. Arrigorriagak 

baditu Sistema Orokorren barruan hainbat lursail berdegune bezala daudenak 

baina izaera jakin bat ez daukatenak.  Lursail horiek izan dira abiapuntua. Bada, 

lorategi tratamendu eta zaintza jasotzen duten lurrak ez dira kontuan hartu, 

alderantziz, erabilera berezirik ez duten lurrak aztertu dira, eta azkenik, behar eta 

baldintzetara egokien moldatzen dena hautatu da.  

 

c) NEKAZARITZA EKOLOGIKOA  

ZER DA? 

Nekazaritza ekologiko, biologiko eta organikoa, lurraren emankortasuna eta, 

ekosistemen eta gizakien osasuna mantendu eta indartzen duen elikagaiak 

ekoizteko eredua da. Prozesu ekologikoetan, biodibertsitatean eta lekuan lekuko 

zikloetan oinarritzen da, kutsadura eragingo luketen kanpo baliabideak baztertuz. 

Horregatik, nekazaritza ekologikoaren teknikak muzin egiten die ongarri kimiko, 

pestizida, genetikoki eraldaturiko organismo eta orokorrean, naturalak ez diren 

bestelako gai sintetikoei.  

Nekazaritza ekologikoak, betiko ohiturak, berrikuntza eta zientzia uztartzen ditu. 

Guztiok partekatzen dugun ingurumena zaintzen du; bidezko harremanak 

bultzatzen ditu; bizi kalitatea zentzurik zabalenean hobetzeko lan egiten du.  

HELBURUAK: 

- Elikagarri, organoleptiko, ingurumen eta gizartearen ikuspuntutik kalitate handiko 

nekazal elikagai eta produktuen barietate zabala lortzea. 

- Nekazal ingurunea eta ziklo naturalak errespetatzea, lurraren, uraren, laboreen 

zein animalien osasuna eta haien arteko oreka babestuz. Jomuga, lurraren 

organismo, landare, animalia eta gizakiekiko elkarrekiko mendekotasuna duten 

komunitateen ekoizpen eta osasun-maila hobezina lortzea da.  

- Sistemaren dibertsitate biologikoa, bere osotasunean emendatzea.  

- Energia eta naturalak diren baliabideen erabilera arduratsua burutzea. 

- Animalien ongizatea bermatu eta espezie bakoitzaren berezko portaera 

errespetatzea. 
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- Nekazal produktuen manipulazioa arduratsuak diren metodoetan oinarritzea, 

produktuaren osotasun organikoa eta bizi-ezaugarriak etapa guztietan gordeaz. 

- Gure nekazaritza eta paisaiaren ondarearen aberastasuna zaindu eta hobetzea. 

- Landaren garapen iraunkorra lortzea.  

ZERGATIK EREDU HAU? 

Zeure osasunerako:  

 Nekazaritzako elikagai ekologikoak lasai asko jan daitezkeelako. Ekoizpen 

prozesuan ez da erabili sintesiko produktu kimikorik eta ez daukate inongo 

hondakin toxikorik.  

 Elikagaiaren kalitate nutritibo egokia eta berezko konposizio orekatua 

gordetzen dutelako. Elikagai biziak dira, osasuntsuak.  

Lurraren osasunerako: 

 Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoaren oinarria lurraren 

emankortasuna, animalien bizi baldintzak eta ekosistemaren oreka errespetatzea 

delako.  

 Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoan ez delako erabiltzen hormonarik, 

pentsuen gehigarririk, ez eta sintesiko ongarri eta botika kimikorik ere.Nekazaritza 

eta abeltzaintza ekologikoek ez dute hondakin toxikorik sortzen.  

 Produkzio sistema sostengarriak bultzatzen dutelako, kanpoko 

dependentziak gutxituz. Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa baserriaren 

etorkizunaren aldeko apustua da.  

 

 d) PARTE-HARTZE IREKIA: eragile eta pertsona ezberdinak 

Interesa duen pertsona orok proiektuan parte-hartzeko aukera izango du, 

prozesuaren edozein momentuan. Hau da, proiektua irekia izango da, eta parte-

hartzeko moduak ugariak izango dira: prozesuaren hastapenetatik hasita, lurra 

lantzen den momentura arte. Hala ere, parte-hartzaileek konpromiso minimo bat 

hartu beharko dute lurra lantzen hasten denean, jakien banaketan parte-hartu 

nahi badute behinik behin. Konpromiso hori lurra eta eremua zaintzea izango da, 

taldean adosten den moduan.  
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3. PROIEKTUAREN METODOLOGIA_ FASEAk 

Proiektua prozesu baten baitan egituratu da, hasierako ideia batetik abiatuta. Prozesu 

horretan fase ezberdinak egon dira, hartu beharreko erabakien eta egin beharreko lanen 

arabera. 

01 FASEA: proiektuaren definizioa   

Proiektua apurka-apurka definitu da, nekazaritza ekologikoa eta auzolana 

uztartzen zituen oinarri sendoetatik abiatuta. Bilera ugari egin dira, denak irekiak 

eta denak Arrigorriagako Kultur Etxean. Bilera horietan, proiektuaren oinarriak, 

betebeharrak, helburuak,... eztabaidatu eta definitu dira lehenik eta behin.  

Bigarren pausua behar-izanetara egokitzen diren lurrak aztertzea izan da, 

azalerari, kokapenari eta gutxieneko hornidurei erreparatuz. Era berean, beste 

herrietako proiektuetan parte-hartu duten lagun ezberdinekin kontaktuan jarri 

gara, eta horietako batzuk antolatutako bilera batera etorri ziren, gonbidatu gisa, 

euren esperientzia gurekin elkarbanatzeko.  

Behin eremua aukeratuta, beharrezkoak ziren neurketak burutu genituen: 

kutsadura frogak, lurraren ezaugarrien analisiak, plano topografikoak aztertu...  

Azkenik, lurrak behar dituen ezaugarriak betetzen zituela ikusita, orubearen 

diseinuan hasi ginen lan egiten. Proiektua aurrera eramateko eremuaren 

antolaketa aztertu genuen, etorkizuneko ortuak nola kokatu aztertzeko, baita 

beharrezkoak izango ziren elementuak aurreikusteko ere.  

 

02 FASEA: formazioa 

Proiektuaren helburuetako bat hezitzailea izatea da, eta horregatik hasiera-

hasieratik heziketaz hitz egin da bileretan. Proiektua garatzen den bitartean 

formakuntza jarduerak edota ikastaroak egingo dira, lurra lantzen hasten 

garenerako denok jakin dezagun zertan datzan. 

Bileretan gainera adituagoak diren pertsonak une oro ematen dituzte behar adina 

azalpen eta egiten diren azterketa guztiak denon artean komentatzen ditugu, 

denek ikasi dezagun zein den egindako lana eta zeintzuk diren etorkizunean 

hartu beharko diren erabakien zergatiak.  

Formazioarekin jarraitzeko ikastaro ezberdinak emango dira, hitzaldi, tailer edota 

irteera moduan eta ortuan bertan ariketa ezberdinak egiteko aukera egongo da. 

Jorratzen den gaiaren arabera hizlariak ezberdinak izango dira, eta ahal dela 

taldekideak lehenbizi eta herritarrak gerora izango dira.  Herritarren artean 

ikastaroa emateko inor egongo ez balitz, inguruko pertsonak bilatuko lirateke.  

Honako hauek dira aurreikusten diren ikastaroak: 

- Konposta nola egin . Konposta lortzeko modu ezberdinak ikasi beharren 

arabera. 

- Nekazaritza ekologikoan oinarritutako ortuen antolaketaren zergatia: laboreen 

arteko errotazioak eta elkarketak.... 
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- Lurraren prestakuntza eta bere emankortasunaren maneiua: konposta, ongarri 

berdeak, simaurra.... 

- Jakiak lortzeko hazien lorpena: Hazien ekoizpena eta bilketa. 

- Ortuen planifikazioa : hazitokiak nola sortu? Labore ezberdinen ekoizpen zikloak 

nolakoak diren?.... 

- Labore ezberdinek behar dituzten lanak: tutoreak ipini, inausketak egin, 

jorrak..belar txarren maneiua, landare estalkien funtzioa... 

- Agertu daitezkeen intsektu eta gaixotasunen aurrean zer egin? Tratamendu 

ekologikoak prestatu: purinak, landare uxatzaileak, intsektu baliagarriak... 

- Hezi naturalak, zertarako? 

-... 

03 FASEA: proiektua herrian zabaldu + udalean aurkeztu  

Proiektua definitua dagoenean herrian zabaldu egingo da, alegia, ezagutzera 

emango da. Herritarrei, eskola zein institutuari, kolektibo ezberdinei eta 

administrazioari aurkeztuko zaio proiektua. 

Proiektua esan bezala irekia eta parte-hartzailea da, eta horregatik, definitua 

dagoenean berriro aurkeztea baliogarria dela uste dugu. Izan daiteke pertsona 

batek definizio fasean parte-hartzeko interesa edota denbora ez izana, baina 

aldiz, lurra lantzeko gogoz egotea. Zabalkuntza honekin proiektuan aritzeko prest 

dauden parte-hartzaileen kopurua estimatzea lortuko da eta interesdunen 

zerrenda bat osatuko da. 

Udaletxean ere momentu honetan aurkeztuko da. Orain arte, udalak ez du parte-

hartu, ez delako bilera irekietara hurbildu, baina berebiziko garrantzia du 

proiektuaren berri izatea. Udal lurretan egingo den proiektua da hemengo hau, 

eta ondorioz, udaletxearekin adostu beharko dira aspektu eta baldintza ugari.  

Azkenik, eskolan eta institutuan aurkeztuko da proiektua, instituzio moduan parte-

hartzera gonbidatuz. Modu honetan, curriculumean edota eskola barruko 

jardueren barne jorratu dezakete proiektua, ume, gazte, irakasle eta gurasoen 

arteko elkarlanari ateak zabaltzeko.   

 

04 FASEA: ORTUAK GAUZATU  

Azken fase honetan proiektua errealitate bihurtuko da. Prozesu osoan zehar 

adostutako neurriak, jarduerak eta antolaketa praktikan jarriko dira.  

Proiektua praktikan jartzeko Udalarekin Hitzarmen bat sinatu beharko da, eta 

horretarako, proiektuko parte-hartzaileok elkarte bat osatuko dugu.  

Proiektua aurrera eramateko honako konpromisoak hartzen ditugu gure gain: 

i. Proiektua adosten den bezala aurrera eramatea. 
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ii. Ortuen mantentzea bermatzera; astero egingo dira bisitak lursailera eta itxura 

onean mantenduko dira ortuak eta hauen ingurua. 

iii. Adostutako ordutegia errespetatu egingo da. Baimendutako ordutegitik kanpo 

ortuak itxita egongo dira.  

iv. Lanak errespetuz burutuko dira: naturarekiko errespetua, auzokideekiko 

errespetua eta parte-hartzaileen arteko errespetua. 

v. Ortuen lanketa beti eredu eta teknika ekologikoak erabiliz burutuko da.  

vi. Materialak guztion artean zaindu eta kudeatuko ditugu eta ez da ezer 

mugatutako eremutik kanpo utziko.  

 

5.FASEA: KONTSOLIDAZIOA / FINKATZEA 

Aurkezten dugun proiektu hau epe luzera pentsatutako proiektu kolektiboa da. 

Horregatik, ortuak denbora tarte luze batean jagotea eta antolaketa eredu adostu 

baten baitan egitea Arrigorriagan Ortuak proiektuaren lerro garrantzitsua da. 

Horretarako, proiektuaren protagonista diren pertsona eta instituzio guztien arteko 

lan  eta denbora banaketak burutu beharko dira epe luzera begira (landaketa, 

hazkuntza eta usta batze garaiak kontutan hartuz), formazioa eta elkarlana lan 

honen ardatz bilakatuz. 
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4. PROIEKTUA: ORTUAK  

4.1.NON?  

Proiektua garatzeko proposatzen den lur eremua Lonboko inguruan dago; etxebizitza 

eraikinen ostean eta ibaiarekiko paraleloan, alegia, ibai ertzeko paseoaren aldamenean.  

Lonboko berdegunea leku egokitzat jo dugu honako arrazoi hauengatik: 

a) Hirigunean txertatua dagoen lursail handia da, baina, era berean, ez da gune oso 

bisitatua.  

Lonboko ingurua herriaren amaieran kokatzen da, ibai ertzean eta Basaurirekin muga 

eginez. Ibai ertzeko paseoa ere, Aixarten hasi eta bertan amaitzen da. Orokorrean 

bertako bizilagunek erabiltzen dute gehien bat atzeko espazio publiko hori, baina beste 

herritarrengatik ez da espazio oso erabilia. Kirola egiteko instalazioak erabiltzen badira 

ere, atzeko jolastokia eta berdegunean maiz erabili gabe egoten dira.  

Bestalde, atzeko berdegunea, herrian bertan egonda ere, hurbilen dituen etxeen 

eraikinetatik distantzia nahikoa duen lursaila da, eta hortaz, ortuetan burutzen diren 

jarduerak ez die auzokideei inongo eragozpenik eragingo.  

Azkenik, lursailak duen dimentsioak proiektuak behar dituen espazio eta gune 

ezberdinak antolatzeko aukera ematen du. Bada, lan-tresnak gordetzeko etxola, 

konposta egiteko edukiontziak, hazitokiak, ura biltzeko sistema eta ereiteko bankalak 

modu ordenatu batean antolatzeko aukera ematen du eremuak.  

 

b) Oinezkoentzat erabat irisgarria da. 

Eremua laua da, eta oinez zein autoz irisgarria da. Hau da, umeek oinezkoen bidetik 

(erreka gaineko ibilbidetik) erraz iritsi daitezke eremu honetara. Era berean, hirigunean 

dago eta edozer bertan gertatuko balitz, laster asko ailegatu daiteke bertara.   

 

c) Gune babestua da, haurrentzat leku segurua da.  

Eremua oinezko espazio batean dago txertatua, horregatik, haurrentzat erabat segurua 

da. Eskolako haurrak zuzenean hurbildu daitezke eskolatik, errepide bat bera ere ez 

gurutzatu gabe, eta eremutik erabateko askatasunez eta segurtasunez mugitu daitezke.  

 

d) Ur hornidura eskura dago 

Ura batzeko sistema bat sortuko da, euri urez baliatuz, baina hala ere, ur hornidura 

egotea ezinbestekoa da, gehien bat udara begira. Lonboko eremu honetan iturria dago.  

 

e) Lurraren kalitatea eta orientazioa 

Aurretik esan den bezala, lurra egokia izatea ezinbestekoa da. Lur kutsadurak 

baztertzeko eta lurren ezaugarriak ezagutzeko, hasierako analisi batzuk egin ditugu, 
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ondoren azalduko direnak. Horretaz gain, malda eta orientazio egokia duten lurrak 

izatea bilatu da, aurrerago ekoizpen prozesuan arazoak gutxiago izan daitezen . 

Aukeratutako eremu honetan, malda egokia da (ez du lur mugimenduak egiteko 

beharrik) eta Ipar-ekialde hego-mendebalde orientazioa da nagusi. Eremuaren 

dimentsioak Iparralde-hegoalde ardatza duten ortuak egitea ahalbidetzen du, orientazio 

gomendagarria hain zuzen ere.  

 

f) Eremua babestua dago. 

Iparraldean eremuak Renfeko trenbidea du muga bezala eta honen atzean Lepanto 

auzoa, baina altuera handiagoan. Honek bi abantaila nagusi ditu: batetik, iparraldean 

babes fisikoa du eremuak, eta hortaz, ortuak ere babestuak egongo dira iparraldeko 

eraso klimatologikoetatik. Bestetik, Renfeko trenbidea berdegunea baino altuera 

handiagoan dago kokatua eta oinarri bezala harrizko kontentzio horma bat du. Horma 

horrek muga fisikoa definitzen du, hau da, eremua iparraldetik badagoela mugatua eta 

itxia.  

 

g) Lonboko espazio publikoaren bir-aktibazioa sortzeko. 

Aurretik esan dugunaren harira, etxebizitza eraikinen atzean dagoen espazio publikoa 

herritarrengatik ez da oso erabilia, nahiz eta espazio publiko zabal eta babestua izan. 

Ortuak bertan kokatzean parte-hartzaileen joan-etorriak gunean jendearen presentzia 

areagotuko du. Are gehiago, eskolako haurrak, gazteak eta bestelako herritarrak 

espazio honetara erakartzeak inguru osoaren aktibazioa sortuko du. Arrigorriagako 

mugan dagoen espazio honen erabilera asko aberastuko da, eta ondorioz, Lonboko 

inguru guztiak pertsona fluxu handiagoa izango du.  

 

4.2. LURRAREN EZAUGARRIAK: egindako analisiak 

Hirigunean kokatutako lursaila erein nahi da eta beraz, lurraren kalitate maila neurtzeko 

beharrezkoak diren oinarrizko analisiak burutu dira. Bi analisi mota ezberdin garatu dira, 

alde batetik, kutsatzaileena (aurreko hamarkadetan zonaldea okupatu zuen paper 

fabrikak hondakinik utzi ez duela ziurtatzeko) eta bestetik, nekazaritza baldintzei 

dagokionean, ekoizpenerako behar diren analisiak. 

4.2.1.Kutsatzaileen analisiak 

Lonboko lurraren egoera zein den ezagutzeko hurrengo elementuak aztertu dira,: 

 Kloro dioxidoa (ClO2): Papertegietan, papera zuritzeko erabiltzen den produktu 

kimikoa da. Zenbait herrialdetan bere erabilera, kontzentrazio eta neurri oso 

altuetan, debekatu egin da duen kutsagarritasun mailagatik, baina beste hainbat 

produktuekin batera, desinfektatzaile bezala erabili daiteke. Urarekin batera azido 

klorhidrikoa (HCl) sortu daiteke. Pertsonentzat 0,83 mg/m
3

-ko kopurutik gora 

kaltegarria izan daiteke. 

 Hidrogeno perioxidoa (H202): Papertegitan, papera zuritzeko erabiltzen den 

produktu kimikoa da. Uretan disolbagarritasun handia du eta lurreko 
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mikroorganismoentzat 1000 mg/m
3

-ko kopurutik gora kaltegarria izan daiteke. 

Hala ere, 500 mg/m
3

 baino gehiago duten lurretan lan egitea ez da 

gomendagarria. 

 Burdina, zinka eta kobrea: Era honetako metalak ere aztertu egin dira, lurrak 

hondakinez bete zirelako. Hauek, era solido baten ez dira oso kutsagarriak, baina 

urarekin disolbatuta bai. 

Hurrengo taulan aztertutako elementuen neurriak adierazten dira: 

0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 0,0008

ClO2

H2O2

Fe

Zn

Cu

Neurriak (mg/m3)

E
le

m
e

n
tu

a
k

Kutsatzaileak

 

Datu hauetan oinarrituta, Lonboko lurrek kutsadura maila altua aurkezten ez dutela 

ondorioztatu daiteke. 

 

4.2.2. Ekoizpen analisiak 

Ekoizpenaren ikuspegitik Lonboko lurrek duten bideragarritasuna aztertzeko, 25cm-ko 

sakonera duten laginak jaso dira. Hauek Derion kokatzen den Itsasmendikoi nekazal 

eskolan analizatu  dira.  

Lortutako datuak ondoren adierazten dira: 

 Lurraren sakonera: puntu batzuetan 15cm baino ez ditugu. 

 Ehundura: Franco-Arcillo-limosa. 

 Buztin kopurua: %29.6 

 PH: 7.6 (neutro-alcalino) 

 CE: 210S/cm (No salino) 

 M.O: %2  

 

Lortutako datuei erreparatuta, ematen den faktore mugagarria lurraren sakonera dela 

ondoriozta daiteke, ortu batean ekoiztu ahal izateko 30cm-ko gutxieneko sakonera 
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bermatu behar baita. Horregatik, lurra gehitzea ezinbestekoa izango da eta baratze 

altuak proposatuko dira ortua diseinatzean.  

Bestalde, ekoizpen datuak egokiak dira eta hobetu beharrekoa eguneroko maneiu 

egokiaren bidez moldatuko da (ehundura konpostarekin hobetuko da, azidotasuna 

orekatuko da, etab.) Beraz, lur zuzenketarik egin behar ez den arren, gehitu beharreko 

lurra hornitzaile fidagarri batengandik eskuratzea nahitaezkoa da. 

Era berean, ez da beharrezkoa drainatze sistemarik ezartzea eta ureztapen sistema ez 

da planteatzen, nahiz eta ura pilatzeko tankeak kokatzea beharrezkoa izango den.  
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4.3. EREMUAK BARNEAN IZANGO DITUEN GUNE EZBERDINAK 

4.3.1. Aldez aurretik egin beharreko lanak 

Erabiliko dugun partzela, belardi bat da gaur egun, eta bertan trabak sor ditzakeen 

bakarra, baratzeak egongo diren lekuan dauden 3 zuhaitz dira. Arbola hauek, 

Liquidambar Styraciflua, sustrai lur batekin atera eta beste leku batera birlandatzea 

aurreikusten da (lorazainen laguntzarekin edo gure artean) . Gainera, hemen dagoen lur 

sakonera eskasarekin handiago egiten diren heinean arazoak izan ditzakete dauden 

tokian mantenduz gero, eta diren espezieagatik, bere birlandaketa ez da arazo bat 

izango, aldaketa hau ondo onartzen baitute. 

Bestalde, gure proiektua martxan jartzeko, egin beharreko lehen lana gune ezberdinen  

zuinketa izango da, hau da, lurraren gainean soka eta estoka batzuekin planoan adierazi 

dugun bezala gune bakoitza non eta nola kokatuko den markatuko dugu. Ekoizpen 

baratzak markatuta ditugunean, erabakitako materialekin (egurra, adreiluak...) ixteari 

ekin beharko diogu.  

Guneak mugatuta ditugunean, lurra prestatzen hasi beharko gara. Lurra mugitu eta 

harrotu beharko da (aitzurrekin edo “rotavator-arekin”) eta belar guztia kendu. 

Ekoizpen baratzetatik kanpo dagoen azalera guztian belarra bertan utziko dugu, hauen 

mantenua (mozketak), desbrozadora batekin eginez.  

Hurrengoko pausua, betetzeko lurrarekin baratzak osatzea izango da, eta berriro, lur hori 

guztiori nahastu eta landu beharko da.  

Azkenean, aurretik prestatuta edukiko dugun konposta gehitzeko unea izango da, eta, 

orduan bai, labore ezberdinen banaketa baratzeen gainean markatzera ekingo diogu. 

4.3.2. Partzelazioa: 

Eremua gune ezberdinetan banatuko da eta bakoitzak funtzio ezberdina beteko du:    

a) Ekoizteko partzela (baratzeak) 

b) Konposta egiteko zonaldea 

c) Lan-tresnak  gordetzeko etxola 

d) Hazitokiak 

e) Ur bilketarako zonaldea 

f) Itxitura sistemak: hesiak. 

Ondoren eremu bakoitzaren ezaugarriak eta dimentsioak komentatuko dira. 

a) Ekoizteko partzela: 

Bankalen diseinua eta tamaina finkatu beharra dago, eremuan zenbat sortu daitezkeen 

erabakitzeko. Bada, parte hartuko duen pertsona edo talde kopurua horren araberakoa 

izango da.   

Ekoizteko baratzeen sistema erabiltzea erabaki da, lan egiteko unean erosoago izateaz 

gain, ortua orokorrean txukunago eta antolatuago egoteko aukera ematen duelako. 
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Bestalde, ezaugarri hauek  garrantzitsuak direla uste dugu, bai proiektuak islatuko duen 

itxura unitarioagatik, baita pertsona kopuru handiak parte-hartuko duelako.  

Baratzeak, bere azalera finkatuta eta material batekin itxita dituzten ekoizpen unitateak 

dira. 

Baratze hauek zabaleran,1.5-2m izango 

dituzte, eta euren artean 1m-ko pasilloak 

aurreikusten dira, eskorgak sartzeko 

aukera izateko. Baratzeen luzera, berriz, 

partzelaren formak eta egin nahi den 

partzelazioak baldintzatuko du. 

 

 

 

Baratzak, orokorrean, irekiak (lurraren parean) edo mugatuta (egurren bitartez) egin 

daitezke. Aurretik esan bezala, gure partzelen kasuan, baratzak altueran joango dira, ez 

baitago lur sakontasun nahikorik eta beraz, itxiak izango dira. 

Ondorengo argazkietan adibide batzuk ikus daitezke:  
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Zergatik baratzeen sistema hau? 

Alde onak: 

i. Antolaketa errazagoa eta txukuntasuna. 

ii. Lurra maneiatzea errazagoa da, ez da alboetara hedatuko.  

iii. Edozein momentutan hurbil gaitezke edozein laborera, baratzeen albo bietatik, 

dagokigun den lana egitera. 

iv. Gauden jendearen arabera, lantzeko azalera hobeto finkatzeko aukera dago.  

v. Belar txarrak errazago kontrolatu daitezke eremu txikiagotan. 

vi. Garrantzitsuena, sistema honek nekazaritza ekologikoak daukan oinarrietako bat 

praktikan jartzea ahalbidetzen du: laboreen arteko errotazioak. Honek 

planifikatzeko erraztasun handia ematen du. Adibidez, urte baterako baratze 

bakoitzeko laboreen arteko errotazioa planteatu daiteke, eta gerora, errotazio 

bera urtetik urtera, baratze batetik bestera pasatu daiteke. 

vii. Baratze bakoitzean labore ezberdinak sartuz, euren arteko ekosistema bat 

sortzen dugu, eta espezie ezberdinak elkarren arteko onurez baliatu daitezke; 

adibidez, batak besteari izurriteak ekiditea, gerizpe gehiago sortzea, sustrai 

bolumen ezberdina izateagatik lurreko elikagaiak hobe aprobetxatzea.... 

Arrazoi hauengatik, eta lur sakonera txikia izanik, baratze altuen sistema egokiena 

dela estimatzen dugu. 
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Zenbateko lur azalera beharko dugu? 

Partzelaren tamaina eta orientazioa kontuan hartuta, hasieran, 12 baratze sortuko dira 

eta proiektua garatzen den heinean, horrela erabakiz gero, gehiago egiteko aukera 

egongo da. 

Baratzeen diseinu zehatza ondorengo lerroetan adierazitakoa izango da: 

Baratzeen tamaina: 

 Guztira: 12 baratze egongo dira, 4 taldetan banatuta. 

 Baratze bakoitzaren azalera: 1.5 x 10= 15m
2

 

 Ekoizteko azalera osoa:  

12m x 15m = 180m
2
 

 Baratzeen arteko distantzia: 0.75 m 

Baratzeak ixteko materiala: 

Baratzeak mugatu eta ixteko materiala beharko da eta horretarako, adreiluak, 

egurra (kanpoan egoteko balio duena)  edo altzairuzko laminak erabili daitezke.  

  Behar diren metro linealak (baratze bakoitzak 23 metro lineal): 

23m x 12 = 276m lineal 

 Materialak eduki behar duen altuera minimoa: 20 cm 

Lur horniketarako behar den lur kantitatea (12 baratze): 

Lonboko lurrak ereiteko, lur emankorra gehitu beharko da. 12 baratzeek 180 m
2

-

ko azalera hartuko dutela kontuan hartuta, eta bakoitzaren altuera 0.2m-koa 

izango denez, lur bolumena horrela kalkulatzen da:    

180m
2 
 (azalera osoa) x 0.20m (altuera) = 36m

3 

 

b) Konposta egiteko zonaldea : 

Proiektuaren barruan bi sistema aurreikusten dira konposta sortzeko; bakoitzarekin 

helburu bat lortu nahi baitugu:  

a) Pilan egindako konposta: 

Honen helburua baratzeetan udaberrian eta udazkenean ziurtatu behar den 

kantitatea bermatzea da.  

Konposta sortzeko, material edo hondakin ezberdinen bolumen minimo bat une 

jakin batean pilatzea beharrezkoa da, eta horretarako, eskola eta lorazainen 

laguntza beharko dugu. Era berean, simaurra lortzeko ganadua daukatenengana 

jo behar dugu.  
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Baratzeak martxan jartzen direnerako konpost kantitate minimo bat edukitzeko, eta 

lehenengoko ikastaro moduan, lehenengo konpost pila egitea beste partzela 

batean erabaki dugu. 

Konposta era honetan egiteko hiru edukiontzi erabiliko dira, material ezberdinak 

batzea eta pilatzea beharrezkoa baita. Era honetan, konposta sortzeko hurrengo 

materialak erabiliko dira: 

1. Material freskoa: hondakin berdeak: fruta, hostoak, etab. (gehienez aste 

  beteko epean lortu beharko dira, ez hondatzeko). 

2. Material lehorra: adar pusketak, lastoa, etab. 

3. Simaurra edo konpost zaharra. 

Hauen sailkapena egiteko hiru edukiontzi erabiliko dira, eta hauekin gero, era 

antolatu batean eta guztion artean, egun bateko tailer praktikoa sortuz, konposten 

pila sortuko dugu. Pila horren lanketa konposta lortu arte zertan datzan ikasiko 

dugu. 

Geroago, proiektua martxan dagoenean, konposta sortzeko modu hau gure 

partzelan bertan egitea espero da. 

Lursail osoa ereiteko konpost kopuru jakin bat erabili beharko da eta kalkulua 

burutzeko, hemengo lurrek metro karratu bakoitzeko 2kg konpost onartzen dutela 

kontuan hartu behar da.  

Ondoren, adierazitako datuei erreparatuta, konpost kantitatea eta bere 

produkziorako edukiontziek beteko duten espazioa zehazten da.  

Konpost kopurua: 

 180m
2
 (azalera osoa) x 2 kg konpost/m

2
 = 360 kg 

Konposta egiteko pilaren dimentsioa: 

 2 x 2 x 1.5m (zabalera x sakonera x altuera) 

Material ezberdinak (freskoa, lehorra eta simaurra edo konpost zaharra) biltzeko 

edukiontziak: 

 2 x 1.5m 

 

a) Konpostera txikiagotan egindako konposta: 

Bakoitzak egunero etxean sortzen ditugun hondakinak aprobetxatu nahian, 

konpostera txikiago batean konposta egitea ere espero da. Hemen, bakoitzak bere 

hondakinak konposta egiteko edukiontzian zelan sartu ikasiko dugu. ze neurritan? 

Zerekin nahastuta? Ureztatu edo ez?... hau guztiau zelan kudeatu funtsezkoa 

izango da, jende askok hartuko baitu parte, eta guztien artean pentsatu beharko 

da. Eskolako umeek ere  modu hau erabiliko lukete konposta egiten ikasteko. 

Berez, honen helburua, guztiok birziklatu eta konposta nola sortzen den ikastea da. 
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c) Lan-tresnak gordetzeko etxola: 

Etxola bakarra eraikiko da, bertan materialak gordetzeko eta hazitokien babesa ere 

ziurtatzeko. Etxola hori egurrez egingo da eta neurriei dagokienean, gorde behar dena 

kontutan hartuta, 4-6 m
2

-koa izango da.  

 

Gorde beharreko gauzak: 

 Lan-tresnak: desbrozadora, palak, aitzurrak, 

eskuareak, ureztontziak, kribak... 

 Lan egiteko arropak, botak... 

 Haziak, landareñoak, hazitokiak sortzeko 

erretiluak edo kutxak, ... 

 Sustratoak edota behar daitezkeen beste 

materialak: tutoreak, kordelak, artaziak, purinak 

banatzeko lainoztagailua... 

 Hazitokiak (beroa behar dutenak) mantentzeko 

lekua: mahai edo apal bat (erretilu gehiago 

espazio txikiago batean mantentzeko)... 

 

Hurrengo lerroetan, eraikuntzarako jarraitu beharreko prozesua era errazean azalduko 

da, batez ere, lur eremuan hartuko duen espazioa eta itxura adierazteko helburuarekin.  

Lehengo, zimendua edo oinarria ezarriko da. Etxolaren zorua lurraren gainean zuzenean 

kokatu beharrean, adreilu eta hormigoi blokeen laguntzaz altxatu egingo da, hotz eta 

hezetasunetik isolatuz (ikusi 1 eta 2 eta 3.argazkiak).   
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Ondoren, estruktura bera eraikiko da. Hormak egiteko, panel bikoitza erabiliko da, hau 

da, barrutik egurrezko konglomeratua eta kanpoaldetik egurrezko frisoa edo taula 

meheak (ikusi 4 eta 5.argazkiak). Teilatua egurrezko oholekin egingo da eta gainetik, 

euriaz babesteko, material isolatzaileak aplikatuko zaizkio (ikusi 6.argazkia). 

Azkenik, atea kokatu beharko da eta egurrezko taula bat erabiliko da horretarako, 

kanpoaldea, hormen kasuan bezala, egurrezko taula meheekin estaliko da (ikusi 

7.argazkia).  

 

d) Hazitokiak 

Hasiera batean egiten ditugun hazitokiak etxola barruan gordetzea aurreikusi dugun 

arren, kanpoko eremuan espazio bat uztea erabaki da, gerora, hazitokiak bertan 

egiteko. Etorkizuneko hazitoki horiek kaxonera bezalakoak izan daitezke (nolabaiteko 

estaldura batekin) , edo aurrerago negutegi txiki bat jarri daiteke. 

Kaxonerak sortzeko materialak ugariak izan daitezke: egurrezko kutxak, 

poliespanezkoak (arraindegietakoak) edo baita albeolodun erretiluak. Drainadura izatea 

eta gutxienezko sakonera bat izatea nahikoa izango da.  Hazitokiak betetzeko simaurra 

eta lastoa (hazitoki beroentzako), eta gure konposta besterik ez da beharko, eta bertan 

ereiteko prest egongo dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazitokiak lekurik babestuenean egotea komeni da (klimatologiagatik, orientazioagatik), 

eta, era berean, jendearen ohiko pasealekutik ahalik eta ezkutatuen; horregatik, 



ARRIGORRIAGAN ORTUAK PROIEKTUA                                                                        Aurkezpen Txostena 

 

22 

partzelaren goiko aldea lekurik aproposena dela aurreikusten da, hormak ere babesa 

eman diezaion.  

Bere dimentsioa kalkulatzeko, kontuan eduki behar da ekoiztuko diren 180m2-tan 

labore asko zuzenean baratzeetan erein egingo direla, beraz, 5m2 inguruko azalera 

nahikoa izango da, hazitokiak bertan sortzeko eta behar dugun landareño kantitateaz 

hornitzeko. 

 

e) Ur bilketarako zonaldea 

Nahiz eta ur hartunea bat gertu egon, euri urez baliatuko gara, ahal dugun heinean, 

ureztatze sistemarako. Horretarako, bolumen zehatz bateko depositu batzuk jartzea 

aurreikusten da. Hauek partzelaren goiko aldean kokatuko genituzke, partzelaren malda 

apurra aprobetxatu nahian, ur hori bertatik gure baratzeetaraino aurrerago zuzenean 

bideratzea pentsatzen bada.  

Deposituen horien bolumena modu honetan kalkulatuko da (adibidea da):  

 Udako egun batean (ur beharra handiena denean) 180m
2

ak ureztatzeko behar 

 dugun ur kantitatea 100 L. bada, 3 aldiz ureztatzeko bolumen minimoa 

 biltegiratuta izan beharko dugu. Beraz, guztira 300l-ko deposituak  izatea nahikoa 

 izango litzateke. 

 

f) Itxitura sistemak: hesiak 

Bi itxitura sistema jarriko dira, bakoitza helburu ezberdinarekin: 

1) Partzela osoa itxi eta babestuko duen itxitura metalikoa (atea eta guzti). Materiala 

guztiz zehaztu ez den arren, altzairuzko sare moduko itxitura bat jartzea 

proposatzen da, guztira 89 metro lineal. Honen helburua baimenik gabe inor ez 

sartzea da eta ortuetan jarduteko ordutegia betetzea errazagoa izango da aldi 

berean. Dena dela, hesiaren barnean dauden ortuak bistan gelditzea garrantzitsua 

dela uste dugu. 

2) Ortua inguratuz, hesi biologikoa; landare ezberdinez  osatutakoa. Honen helburua 

izurriteak ekiditen dituzten intsektu laguntzaileei gotorleku bat ahalbidetzea da.  

Hauxe da nekazaritza ekologikoak suspertzen duen beste oinarri bat: sistema 

osoan sartzen ditugun espezieen arteko onurez baliatzea. Hesi bizidun hori 

osatzeko landatuko diren espezieak hurrengoak izango dira: erromeroa, labanda, 

hipericum, salbia, calendula, ereinotza., sahatsa, viburnum, .... 

Landare hauek aldaxka bitartez ugaltzea lan erraza da eta hesiak ekarriko dizkigun 

onurak asko izango dira: besteak beste, biodibertsitatea handitzea, landare 

espezieena eta baita intsektuena, naturan espezieen arteko orekak sortuz, eta 

honek suposatuko digun intsektizida lanak era naturalean egitea. 

Itxitura biologiko honek 75 metro lineal  izango ditu. Beraz, landareen arteko 

distantzia ertaina (espezieen tamainaren araberakoa) 0.60m-koa suposatuz, 125 

landare inguru sartu beharko ditugu. 
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5. LABUR-LABURREAN 

Arrigorriagan Ortuak Proiektua txosten batean azaltzea ez da gauza erraza, ez horixe. 

Azaleran proiektu txiki bat bada ere, edukiei dagokienez handia da oso. Ortu batzuen 

sorrera eta kudeaketa da guzti honen emaitzarik argiena, baina prozesu honen 

guztionen emaitzak haratago doaz. Proiektu herrikoi baten adibide ederra izan daiteke 

aurreko orrietan azaldu den hori, oinarri sendoak dituena eta helburu garrantzitsuak. 

Horretaz gain, jarduera berri bat aurkezten da herri mailan. Bada, kiroldegiak kirol 

jarduerak eskaintzen ditu eta kultur etxeak aisialdirako ikastaroak eskaintzen ditu era 

berean. Baina jarduera horiek gehienetan adin tarte batera daude mugatuak, are 

gehiago, ordutegi oso zehatzetan eskaintzen dira eta banakako aisialdia lantzen dute 

gehienak. Hiri barneko ortu herritar honek aisialdiaz gozatzeko beste aukera bat ematen 

digu; urte osoko jarduera bat, naturarekin harreman zuzenean eta adin tarte 

ezberdinetako pertsonekin elkarbanatzekoa.   

Honetaz gain, herritarrok hirigintzara gerturatzeko modua ere bada proiektua, herri lurrak 

nola zaindu eta erabili ikasi dezakegulako; lursailen ezaugarriak aztertzen ikasi eta gero. 

Izan ere, lurrak gure kulturan izan duen garrantzia eta erabilgarritasuna zein izan den 

ikasiko dugu ortuak lantzen ditugunean, egun apur bat ahaztua dugun nekazaritza 

berreskuratuz.    

Azkenik, heziketa eta balore kolektiboen lanketa ezin daiteke aipatu gabe utzi. Proiektu 

hau prozesu oso bat da, hasieratik denon artean eraikia, eta, horrela izaten jarraitu behar 

du. Bidean sortzen diren zalantzak gure artean argituko ditugu, batek dakiena besteei 

irakatsiz; arazoak daudenean auzolanean oinarrituko gara konponbideak topatzeko; 

talde lana izango da lan-tresna nagusia. Esperientzia irekia, parte.hartzailea eta 

aberasgarria izango da guztiontzat, haur zein nagusientzat; ikasle zein adindunentzat; 

langile zein langabetuentzat; finean, herritar ororentzat.  

 

 

 

Arrigorriagan, 2013ko otsaila. 

 

 

 


