
BUSTURIALDEA-URDABAIREN ETORKIZUNAREN ALDEKO 
ASTEA ASTRAN

Busturialdea-Urdaibai Norantz? lemapean hainbat jarduera egingo 
dira martxoaren 18tik 23ra bitartean Astran. Eskualdearen egoera 
kezkagarriak bultzatuta, aurtengo Lurraren Asteak arreta berezia 
jarriko dio Busturialdearen garapen sozioekonomikoari. Inguruan 
ditugun zenbait ekimenen berri izateaz gain, eskualdearen 
inguruko gogoeta egiteko aukera emango du.

Jardunaldiok ez dira martxan dauden ekimen eta proiektuen 
erakusleiho hutsa. Lurraren Astearen helburua espazio eragilea 
izatea ere bada; sortzailea, ekintzailea, saregilea, eraldatzailea, 
eratzailea... Eta, horregatik, eskualdearen garapenarekin zerikusia 
duten hainbat eragileren (erakunde publikoak, elkarteak, 
herritarrak, sindikatuak, enpresak, gazteak...) ikuspegiak ezagutu 
eta beren arteko eztabaida eta elkarlana sustatu nahi dugu. Izan 
ere, eskualdearen egoera kezkagarriak elkarlan horren premia 
duela uste dugu.

Aurtengo edizioko lehenengo hiru saioak sektoreka banatu dira. 
Lehendabiziko egunean eskualdeko lehenengo sektorearen 
egoera eta belaunaldi berrien elikadura hobetu ditzaketen 
egitasmoak aztertuko dira. Izan ere, gero eta gehiago dira 
elikadura osasuntsua eta koherentea bultzatu asmoz jantoki 
kolektiboetan bertako produktuen kontsumoa sustatzen ari diren 
hezkuntza zentroak. Bigarren sektoreari dagokionez, energia 
berriztagarrien arloa jorratuko da eta hauen inguruan hedatzen 
hasi diren energia kooperatibak, Urdaibain barne. Hirugarren 
sektoreari dagokionez, Busturialdea-Urdaibairako turismo-
ereduaren inguruko mahai-ingurua izango dugu hirugarren saioan. 
 

Eguena 21, Busturialdea-Urdaibairen garapen sozio-
ekonomikorako topagunea

Galtzagorriak, Lurgozok, Gernikatik Mundurak eta Astra 
Koordinadorak eskualdearen etorkizuna bermatuko duten 
estrategia bateratu eta adostuetan sinisten dugu. Erakunde publiko 



ezberdinen eta eragile ekonomiko eta sozialen arteko elkarlana 
ezinbestekoa da Busturialdea-Urdaibaik aurrera egin dezan.

Horregatik, martxoaren 21ekoa egun berezia da antolatutako 
egitarauan. Lurraren Astean lanean dihardugun eragileok 
eskualdearen garapen sozioekonomikorako topagunea eratzeko 
hazia erein nahi dugu, elkarlanerako bideak ezarri. Topaketa hori 
posible egiteko hainbat eragileren artean gonbidapenak egiteko 
lanean ari gara egunotan. Gogoetarako eta eztabaidarako foro 
irekia izango da parte hartu nahi duen ororentzat.

Egun horretan, lehenbizi, aurkezpen labur bi izango ditugu: 
Debagoiena bailaran martxan dagoen Bagara prozesuaren eta 
Busturialdeko Enplegu Planaren berri izango dugu. Ostean, Amaia 
Uribe kazetariak gidatutako eztabaida saioa abiatuko dugu aurrez 
gonbidatutako eragileekin, eta egunean bertan hurbildutako 
norbanako eta eragileekin.

Astea bukatzeko, barikuan baserriko elikagaien ikastaro 
praktikoaren aurkezpena izango dugu. Martxoa, apirila eta ekaina 
bitartean luzatuko den ikastaroaren berri emango du Aitor Alonso 
baserritar gazteak. Ikastarorako izena emateko epea zabalik dago 
jada. 

Zapatuan, berriz, Lurraren Topaketan egun osoan zehar hainbat 
jarduera egongo dira Astran: auzolana, Astrako ortua, umeentzako 
berrerabilpen tailerra, Lilibertsolarien saio ibiltaria, bertoko eta 
sasoiko produktuen bazkaria Sukaldikasen eskutik, Gernika folk 
taldea...
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