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Naturaz
gozatzeko
ibilbide ugari
Vital fundazioak gida bikain bat
osatu du: Arabako herrietatik
igarotzen diren ibilbide ugari
biltzen ditu, bizikletaz
egiteko eta naturaz
gozatzeko.

Bi lagun bizikletan ibiltzen, Garaioko parke naturalean, Zadorra urtegiaren inguruan. RAUL BOGAJO / FOKU
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‘‘
Gizarea arreta eredu
berriak laguntza
emozionala,
afektuak eta enpatia
lehenesten ditu»
«Espero dugu
zaintzaren emaitzak
nabarmen hobetzea
Gizarea arreta eredua
ezartzearekin batera»
Emilio Sola
Arabako Foru Aldundiko Gizarte
Politiken Saileko diputatua

Gizarea arreta eredu berria erabiltzen hasiko dira Arabako gizarte ongizaterako egoitzetan. ARABAKO FORU ALDUNDIA

Arabako Foru Aldundiak Gizarea abiatu du gizarte ongizaterako egoitzetan:
egoiliarren, familien eta profesionalen arteko harremanetan oinarritutako arreta eredu
bat da. Asmoa da zer nahi eta behar duten adierazi ezin dutenen bizi kalitatea hobetzea.

Gizarea, harremanetan
oinarritutako arreta
itzindaria eta
berritzailea da
Arabako Foru
Aldundiak GOFE
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen egoitzetan abian jarri duen Gizarea eredua. Arreta eredu berri bat da.
Gaur egun ohikoa den pertsonarengan oinarritutako arreta eredutik harago doa, zer nahi edo
behar duten adierazi ezin dutenen bizi kalitatea hobetzeko
asmoz.
Izan ere, Gizarea eredua harremanetan oinarrituta dago. Dementzia larria dutenen zainketak
eta egoiliarren, senideen, langileen eta komunitatearen arteko harremanak hobetu nahi ditu.
«Zainketetan familien inplikazio
handiagoa eta profesionalen inplikazio emozional handiagoa
lortu nahi ditugu», Emilio Sola
Arabako Foru Aldundiko Gizarte
Politiken Saileko diputatuaren
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Gizarea ereduaren bidez, zer nahi edo behar duten adierazi ezin dutenen bizi
kalitatea hobetu nahi da. ARABAKO FORU ALDUNDIA

hitzetan. Iñaki Artaza sail bereko
Berrikuntzaren, Kudeaketa Sistemen eta Ebaluazioaren zuzendariarekin egin zuen Gizarea egitasmoaren aurkezpena, ekainaren
17an, Gasteizen.
Aurkezpen ekitaldian, Emilio
Solak jakinarazi zuen adinekoentzako eta desgaitasun intelektual

larria dutenentzako egoitzetan
hasiko direla Gizarea eredua ezartzen lehenik, eta, ondoren, eredu
hori gaixotasun mentalen bat dutenentzako egoitzetan eta zaintzak behar dituzten beste pertsona batzuekin erabiltzen hasiko direla.
Horrela, Gizarea eredua mar-

txan dago jadanik Gasteizko Lakua egoitzan, han bizi diren adinekoek dementzia larria dutelako, eta senideei eta langileei horretarako prestakuntza ematen
ari zaie. Laster, Gasteizko Etxebidea egoitzan erabiltzen hasiko
dira arreta eredu berria, desgaitasun intelektuala eta laguntza premia orokorrak dituztenentzako
egoitza bat delako.
Hain zuzen ere, hori da alderdi
erabakigarrietako bat harremanetan oinarritutako zaintza eredu
berria aukeratzeko. Izan ere, zentro horietan bizi direnek ezin dute
adierazi zer nahi duten eta zer behar duten.

Mendekotasunari
aurre egiten
Emilio Solak azpimarratu duenez, koronabirusaren pandemiak desegonkortu eta, batzuetan, ezabatu egin ditu talde
zaurgarrienen harremanak egoi-

tzetan, bai senideekin bai zaintzaileekin. Horri erantsi behar
zaio bizi itxaropena igo egin dela
eta gora egin duela mendekotasun larria eta mendekotasun
handia dutenen ehunekoa, jada
tokien % 40 psikogeriatrikoak
baitira.
Hartara, Solak jakinarazi duenez, Arabako Foru Aldundiko
Gizarte Politiken Sailak eta
GOFEk landuko duten Gizarea
arreta eredu berriak «egoiliarren, familien eta langileen
harremanak eta arreta esperientzia eraikitzen eta hobetzen» jardungo du, eta «laguntza emozionala, afektuak eta enpatia
lehenetsiko ditu». Azken batean,
Gizarea ereduarekin hauxe lortu
nahi da: «Familiak zainketetan
gehiago inplikatzea, profesionalak emozionalki gehiago inplikatzea, eta guztien bizi kalitatea eta
gogobetetasuna handitzea».
Gizarea eredu berritzailea zenbait herrialde anglosaxoitan erabiltzen hasiak dira, hala nola
Australian, Kanadan, Ameriketako Estatu Batuetan eta Britainia
Handian. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailak Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde
Kontseilua osatzen duten erakundeei aurkeztu die Gizarea, eta
sektorea ordezkatzen duten
hainbat elkarterekin aztertu du.
Lehenengo urratsa senideen
eta langileen prestakuntza dela
nabarmendu du Solak, «beste era
batean zaindu daitekeela ikasteko». Ondoren, helburuak eta
adierazleak zehaztuta dituen
ezarpen plana egingo da, eta, geroago, ebaluazioa. «Espero dugu
zaintzaren emaitzak nabarmen
hobetzea Gizarea harremanetan
oinarritutako arreta eredua ezartzearekin batera».
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Informazio gehiago nahi
izanez gero,
jo webgune honetara:
www.araba.eus
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Arabako Foru Aldundiak sei herritar kooperatibaren eratzea bultzatu du
Araban eguzki parkeak sortzeko, Ekiola ereduaren arabera. Kooperatiba horietako
bazkide diren herritarrek parte hartu ahal izango dute beren hornidurarako eguzki
energiaren sorreran eta kudeaketan.

Energia garbia sustatzen
amiro Gonzalez
Arabako diputatu
nagusiak eta Arantxa Tapia Eusko
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak, Enargi eta Ekiola
sozietateen ordezkari gisa, hurrenez hurren, lankidetza hitzarmena sinatu zuten maiatzaren
21ean, Gasteizen, sei herritar
kooperatibaren sorrera bultzatzeko Arabako beste hainbeste
kuadrillatan, eguzki parkeak eratzeko Ekiola kooperatiba ereduaren arabera. Añanako, Aiarako,
Mendialdeko, Arabako Lautadako, Guardia-Arabako Errioxako
eta Gorbeialdeko kuadrilletan,
hain zuzen.
Herritar kooperatiba horiek
irabazi-asmorik gabeko elkarte-
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Egitasmoaren
aurkezpen
ekitaldia,
maiatzaren 21ean,
Gasteizen. QUINTAS

‘‘
Bermatuko da
bazkide kooperatibista
bakoitzaren behar
energetiko guztia
beteko dela»
Parke fotovoltaiko bat, Ribabellosan. DAVID AGUILAR / EFE

«Bazkideek beren
ekarpena egin ahal
izango dute klima
aldaketaren efektuak
gutxitzen laguntzeko»
Josean Galera
Arabako Foru Aldundiko Ingurumen
eta Hirigintza Saileko foru diputatua

ak dira, eta bazkide diren herritarrek beraiek parte har dezakete
beren hornidurarako eguzki
energiaren sorreran eta kudeaketan. Horrela, eguzki parke horietan sortzen den energia elektrikoa eskuratu ahal izango dute,

kostuaren araberako prezio berean.
Enargi Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailarekin diharduen sozietate publikoa da. Iturri berriztagarrien
bidez energia sortzen duten insta-
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lazioak sustatzen, eraikitzen eta
ustiatzen ditu Araban.
Ekiola proiektua tresna bat da
energia berriztagarria sortu eta
kudeatuko duten tokiko kooperatibak eratzeko. Herritarrak
energia sortzeko eta kudeatzeko
ahalduntzea da egitasmoaren ardatz nagusia. Energiaren Euskal
Erakundeak eta Mondragon Korporazioko Krean ingeniaritza taldeak parte hartzen dute Ekiolaren egitasmoan.
Josean Galera Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuak azpimarratu duenez, Araban Ekiola
ereduaren arabera sortuko diren
kooperatibak onuragarriak izango dira bazkide kooperatibistentzat: «Proiektuaren hasieratik jakingo dute ekoiztuko den energiaren kostu finkoa zenbatekoa
den, eta kostu hori aldaezina izango da lehen hogei urteetan, gutxienez. Bestetik, inbertsioa azkar
amortizatu ahal izango da. Halaber, bermatuko da bazkide bakoitzaren behar energetiko guztia
beteko dela, bi kontratu mota edo
gehiago egin behar izan gabe».

Klima aldaketari
aurre egiten
Energia arloko sei kooperatiba
horiek sortzeko lankidetza
hitzarmenaren aurkezpenean,
Josean Galerak azaldu zuenez,
egitasmo hori bat dator Klima
Araba 2050 estrategiarekin:
«Estrategia horren bidez, martxan jartzen ari gara klima aldaketa arintzeko eta hari egokitzeko ekintzak bultzatuko dituzten
eta karbono gutxiko eredu sozioekonomiko eta energetiko bat
bultzatzen lagunduko duten
neurriak».
Horrela, kooperatiba bakoitzeko bazkideek bat egingo dute
ahalegin horrekin: «Bazkideek
beren ekarpena egin ahal izango
dute klima aldaketaren efektuak
gutxitzen laguntzeko; guztion
onurarako den zeregin horretan
parte hartuko dute».
Azken batean, beharrezkoa
baita teknologia fotovoltaikoarekin energia elektriko berriztagarria sortzeko proiektuak martxan
jartzea, herritarren parte hartzea
eta kudeaketa bermatzen duten
kooperatiben bitartez. Bidenabar, urrats garrantzitsuak egingo
dira autosufizientzia energetikoa
lortzeko eta klima aldaketari aurre egiteko.
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Informazio gehiago
nahi izanez gero, jo
webgune honetara:
www.araba.eus
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‘‘
«‘Araba herriz herri’
webguneak natura
eta herrietan
bizi direnak
hartzen ditu barnean»
«Gure asmoa da
jendea gure herrietara
erakartzea,
herri guztiak ezagutu
eta balioesteko»
Axier urresti
Vital fundazioko zuzendari exekutiboa

tzeko estekak ditu, baita ibilbide
horrek zeharkatzen dituen
herrien zerrenda ere, herri bakoitzari buruzko informazio historiko-kulturalarekin eta argazkiekin.
Herriak: Ibilbideek zeharkatzen
dituzten Arabako eta Trebiñuko
500 herriak mapa batean ageri
dira, baita lurraldeko jenderik
gabeko gune guztiak ere, eta
horietako bakoitzetik igarotzen
diren ibilbideak ikus daitezke.
Araba herriz herri webguneak biltzen dituen ibilbideek aukera eskaintzen dute bizikletaz txangoak eginez naturaz gozatzeko. VITAL FUNDAZIOA

Vital fundazioak ‘Araba herriz herri’ webgunea osatu du. 500 herritatik pasatzen diren
71 ibilbide biltzen ditu, eta aukera ematen du herriak ezagutzeko eta naturaz gozatzeko.

Txango ederrak bizikletan
Arabako herrietatik
raba lurralde ezin
hobea da bizikletaz txango ederrak egiteko eta,
bidenabar, herriak ezagutzeko eta naturaz gozatzeko. Horrela, Vital fundazioak Arabako eta Trebiñuko 500 herri zeharkatzen dituzten 71 ibilbide bildu ditu Araba herriz herri
webgunean.
Mendiko edo errepideko bizikletan egin daitezkeen 4.000 kilometro baino gehiagoko ibilbideak
eskaintzen ditu, eta gida bikaina
da, ibilbide eta herri bakoitzari
buruz erakusten dituen mapa interaktiboei eta ibilbide bakoitza
egiteko eskaintzen dituen argibide zehatzei esker.

A

Proiektu bizia
Araba herriz herri ekinaldia bat
dator Vital fundazioak ingurumenarekin duen konpromisoarekin.
«Natura eta herrietan bizi dire-

Axier Urresti eta Alexander Pereda Araba herriz herri webgunearen
aurkezpenean, Gasteizen, urriaren 8an. QUINTAS

nak hartzen ditu barnean», Axier
Urresti Vital fundazioko zuzendari exekutiboaren hitzetan. «Gure
asmoa da jendea gure herrietara
erakartzea, herri guztiak ezagutu
eta balioesteko». Halaber,
proiektu bizia dela ere adierazi du:
«Jendearen ekarpenen bidez informazio hobetu daiteke eta».
Araba herriz herri plataforma
medioambiente.fundacionvital.eus webgunean dago, atal
hauetan antolatuta:
Historia: Proiektuaren prozesua
jasotzen da, sortu zenetik gaur
egungo plataforma egin zen arte.
Ibilbideak: 71 ibilbideak ageri
dira, zerrendatuta eta mapa interaktibo batez lagunduta. Txirrindularitza motaren arabera kokatuta daude, eta bakoitzaren
banakako fitxak eskuratu daitezke. Fitxak, era berean, ibilbidearen mapa interaktibo batez osatuta daude: altimetria, datu
teknikoak eta track-ak deskarga-

Aurrekariak
Araba herriz herri proiektuaren
jatorria 1994an argitaratu zen
Araba herriz herri: 31 ibilbide
BTTn Arabako herri guztietan zehar argitalpenean dago; Jose Luis
Ruiz de Infante Zazpi-k idatzi eta
urte horretan bertan Trebiñu herriz herri, Trebiñuko 52 herrietatik BTTn lanaren bidez osatu
zuen.
David Monterok 2020an hartu
zuen lekukoa, eta Zazpik idatzitako gidako ibilbide guztiak egin
eta aurrerapenak sare sozialetara
igo zituen. Aldi berean, Monterok
sare sozialetan egindako deiari
erantzun zion Iñaki Jimenezek,
eta ibilbide horiek zeharkatzen
dituzten herrietako informazio
historiko-kulturala gehitu zion
lanari. Eje Pedalier taldea —Enneco Viana, Udalaitz Roa eta Alberto Diaz txirrindulariek osatua—
antzeko proiektu bat egiten hasi
zen errepideko bizikletarekin:
Araba osoa bizikletaz du izena.
Hori guztia da Vital fundazioak
aurkeztu duen proiektuaren
abiapuntua. Proiektuak, Alexander Peredaren laguntzarekin, jende orori aukera ematen dio Arabako herriak ezagutzeko eta naturaz gozatzeko, bizikletaz txango ederrak eginez.
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Informazio gehiago nahi
izanez gero,
jo webgune honetara:
medioambiente.funda
cionvital.eus
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BEI autobus elektriko inteligentea Gasteizko kaleetan ibiliko
da azarotik aurrera. Joan-etorrietarako eredu berri bat da,
garraiobide berritzailea, erosoa, irisgarria eta iraunkorra.

Autobus elektriko
inteligentea
Gasteizen da laster
asteizko Udalaren garraio publikoko sareak
izango duen
garraiobide berri bat da BEI
autobus elektriko inteligentea.
Joan-etorriak egiteko modu berri
bat, edukiera handiko ibilgailu
elektrikoekin. Sarbide plataformak izango dira geltokietan, bide
esklusiboak, eta lehentasuna semaforoetan. Kutsatzen ez duen
garraiobide bat da, eta joan-etorriak azkarrago egiteko aukera
emango du, modu eraginkor,
eroso eta seguruagoan.
Puntako teknologia izango duten 13 ibilgailu elektriko berriek
Gasteizko 14 auzo elkartuko dituzte. Tuvisa udal enpresak kudeatzen dituen hiri autobusen 2. linean eskainiko dute zerbitzua,
eta ahalmena izango dute 3 milioi
erabiltzaileri zerbitzua eskaintzeko tarte osoan.
BEI ibilgailuen zerbitzua azarotik aurrera abiatuko da. Hasieran
lauzpabost autobus ibiltzen hasiko dira, gutxinaka besteak, eta,
udaberrirako, zerbitzu osoa erabili ahal izango da hiriko 14 auzotan.
BEI sistema martxan jarri ahal
izateko, Gasteizko Udalak 9,1 milioi euroko inbertsioa egin du, eta
proiektuak Eusko Jaurlaritzaren
eta Arabako Foru Aldundiaren finantzaketa ere izan du.
Irailaren 28an egin dira lehen
probak bidaiariekin, Mugikortasunaren Europako Astearen barruan, Hiria nire autoa gabe egunean, zehazki. Gasteizko hainbat
herritar BEI autobus berrira igo
ziren —proban parte hartzeko, aldez aurretik izena eman behar
zen eta leku guztiak bete egin ziren—, El Boulevardetik Mendizo-
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‘‘
BEI autobus elektriko
inteligentea
iraunkorragoa,
irisgarriagoa eta
seguruagoa izango da»
«Oso laster ikusi ahalko
dugu martxan
Gasteizko kaleetan,
Tuvisaren 2. linean
zerbitzua ematen»
Gorka Urtaran
Gasteizko alkatea

rrotzerainoko ibilbidea egin zuten, eta BEI autobusak eskainiko
dituen abantailen berri izan zuten. Lehenengo bidaia horretan,
herritarrekin batera, Gorka Urtaran Gasteizko alkateak, Raimundo Ruiz de Escudero Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren
zinegotziak eta Maria Jose Ajuriagerra Tuvisako kudeatzaileak ere
parte hartu zuten. Bidaia egin ostean, Gorka Urtaranek BEI autobus elektriko inteligentearen
ezaugarri nagusiak azpimarratu
zituen: «BEI iraunkorragoa, irisgarriagoa eta seguruagoa izango
da. Eta hurbilago dago egunetik
egunera. Oso laster ikusi ahalko
dugu martxan gure kaleetan, Tuvisaren 2. linean zerbitzu ematen».
Erabiltzaileak eroso ibiliko dira
BEI autobusetan. Ibilgailuek gurpil aulki eta haur kotxeentzako
hiru tarte dituzte, eta BEI artikulatuek, 18 metrokoek, leku gehigarri bat. Halaber, USB kargagailuak, multimedia pantailak eta
mapa sinoptikoa egongo dira.

Txartelak baliozkotzeko sistemak izango ditu BEIk geltokietan,
tranbiek bezala. Ibilgailura sartu
aurretik ordaindu beharko da
txartela. Autobusen sareko gainerakoen prezio bera izango du
bidaiak. Aukera izango da BEItik
gainerako Tuvisaren sareko autobusetara eta tranbiara aldatzeko.

Segurtasun sistemak
Oinezkoen segurtasuna bermatzeko, bide segurtasuneko sistemak ipiniko dira: BEIren presentziaz ohartarazten duten gailuak
jarriko dira, hain zuzen. Horrela,
BEI ibilgailuek kanpai hots bat
erabiliko dute badatozela ohartarazteko; tranbiek erabiltzen duten bera izango da.
Tranbiarenean bezala, BEIren
bideko zenbait lekutan ere igarobideak izango dira, oinezkoek lehentasuna izango ez badute ere.
Jendeak gurutzatzeko erabili ohi
dituen lekuak dira, baina BEIk
izango du lehentasuna.
Bi sistema hauek ohartaraziko
dute lehentasunik gabeko igarobideetan: bide-marra berde eta
zuriek, eta sakagailua eta argi eta
soinu ohartarazlea izango dituzten seinale bertikalek (guztira
40). Gainera, seinaleztapen osagarria izango da bizitegi-kaleetan, ibilgailuek abiadura moteldu
dezaten. Horrez gain, hainbat
igarobidetan semaforoak jarriko
dira, eta areagotu egingo da horiek gurutzatzeko segurtasuna. 61
bidegurutzeetatik 14tan semaforo berriak egongo dira, eta, 29tan,
orain baino semaforo gehiago.
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Informazio gehiago
nahi izanez gero,
jo webgune honetara:
www.bei.eus

Herritarrekin batera, Gorka
Urtaran Gasteizko alkateak
parte hartu zuen
BEI autobusak bidaiariekin
egin zuen lehen proban.
GASTEIZKO UDALA

ABANTAILA UGARI
BEI autobus elektriko inteligenteak abantaila ugari eskainiko
ditu ohiko autobusekin alderatuta:
Irisgarriagoa: Pertsona oro iristeko moduko geltoki plataformak egongo dira.
Ekologikoagoa: Garraio guztiz
elektrikoa da, batere emisiorik
gabea, hiriko airea garbiagoa
izan dadin.
Zabalagoa: 12 metroko 6 ibilgailu eta 18 metroko beste 7 martxan jarriko dira. 12 metrokoek
90 pertsona har ditzakete eta 18
metrokoek, berriz, 139 pertsona.
Edozein atetatik sartu ahal izango da autobusetara.
Azkarragoa: Joan-etorriak eraginkorragoak izango dira, bide
esklusiboei esker: bidaien iraupena % 25 laburtuko da. Gelto-

kietako itxaronaldia laburtu egingo da, eta, aldi berean, maiztasuna hobetu.
Inteligenteagoa: Erabiltzaileentzako informazio sistemak izango dira, eta ibilgailuak geltokira
gidatzeko modu automatikoa.
Seguruagoa: Oinezkoei abisatzeko sistemak, semaforoak eta
segurtasun sistema inteligenteak dituzte ibilgailuek.
Hiri hobea: Hainbat kaletan
urbanizazio lanak egingo dira,
eta auzoak atseginagoak izango
dira. Halaber, korridore berde
bat sortuko da: 600dik gora
zuhaitz izango ditu, eta 15.000
metro koadro baino gehiagoko
azalera beteko duten landareak
eta zuhaixkak. Gainera, BEI ezartzearen ondorioz, 1,7 km bidegorri gehiago izango ditu Gasteizek
—170 kilometroko sare zabalari
gehituko zaizkio—.
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astidatik abiatuta, urmaelak daude. Horrez gain,
ibilaldi politak inguruan ere badira trikuhaegin
daitezke rriak, La Hoyako aztarnategia —
Toloño mendile- orain milaka urte eraiki zuten
rroan zehar, ingu- herrixka bat— eta ibilaldi bat egin
ruan dauden mendiak, haitzulo- daiteke horiek guztiak ezagutzeak eta trikuharriak ezagutzeko, ko.
Herrian bertan, eraikin ikuseta paisaia ederrekin liluratzeko.
Biodibertsitate askotarikoa duen garriak daude, Erregeen Andre
ingurua da, eta Arabako Errioxa- Mariaren eliza eta Abat dorrea,
ko labore soroak ere ikus daitez- besteak beste. Hain zuzen, azken
horrek garrantzi handia izan
ke.
Toloño mendilerroa ekialdetik zuen herriko harresiak babestemendebaldera hedatzen den ko orduan, antzinako gaztelu bat
lerro gorabeheratsu bezain mal- baita.
Halaber, ikusi beharrekoa da
kartsua da. Mendilerroan barrena, zenbait haitzulo daude, eta plaza nagusiko erlojua. Eguerdimendi hauek: Peñalta —Bernedo ko hamabietan, urteko egun
eta Kripan herrien artean gailen- guztietan, Katximorro pertsotzen da—, Palomares —Guardiatik naia eta bi dantzari irteten dira
eta Kripan aldetik ikusita, tonto- erlojutik, San Joan kalejiraren
rrak harrizko esku sendoa diru- doinuan dantza egitera. Herriko
di, atzamar eta guzti—, Larrasa — jaiak ere era horretan hasten
gailurra labainkorra da— eta dituzte, ekainaren 23an.
Guardiako Turismo Bulegoa
Rivas.
Toloño mendilerroan mende- Kale Nagusiko 52. zenbakian
baldera egin ahala, eta behin dago, Garcetas etxean. XVII.
Rivas mendatea zeharkatuta, mendeko eraikin dotore bat da,
Toloño mendilerroak izen bere- duela gutxi zaharberritua.
ko mendiguneari bidea
uzten dio, Jugalez ibaia- Toloño mendilerroan zehar
ren arroaren hegoalde- ibilaldi politak egin daitezke,
an, Errioxako labore inguruko mendiak, haitzuloak
soroen artean. Toloño eta trikuharriak ezagutzeko
mendiaren kaskoa karstikoa da, ikusgarria. Zen- Toloño mendiaren kaskoa
bait bide daude gailurre- karstikoa da, ikusgarria.
ra iristeko. Gailurretik Gailurretik gertu, monasterio
gertu, Toloñoko monas- zaharraren harriak daude
terio zaharraren harri
Herriaren inguruko informazio
historikoak ikus daitezke.
guztia ematen dute telefonoz
(945-60 08 45) eta posta elektroBastida
Bastida herria (www.labastida- nikoz (turismo@laguardiabastida.org) ederra da. Erdi alava.com).
Aroko hiribildua. Besteak beste,
ikusteko modukoak dira harre- Oion
sia, Kristo Santuaren baseliza, Oion herria (www.ayuntaJasokunde Andre Mariaren eliza, mientodeoyon.com) ere hurbil
Paterninatarren jauregia, Kale dago. Inguruan mahastiak daude, eta herrian, berriz, ondare
Nagusiko jauregia eta udaletxea.
Turismo bulegoan atsegin aberatsa: elizak, jauregiak eta hahandiz ematen dituzte argibide rresiak. Besteak beste, Jasokunguztiak inguruetan txangoak deko Andre Mariaren eliza, Maegiteko, otorduak egiteko eta os- hastietako Ama Birjinaren ermitatu hartzeko, telefonoz (945-33 ta, Portuko Markesaren jauregia
10 15) eta posta elektronikoz (tu- eta Buretako Kondeen jauregia.
Herriaren historian murgildu
rismo@labastida-bastida.org).
nahi izanez gero, museo etnografikora bisita egin daiteke. Batez
Guardia
Arabako Errioxan bertan, bisita- ere, laborantzarekin lotutako obtzeko moduko beste herri bat da jektuak ikus daitezke, inguruko
Guardia (www.laguardia-ala- jardunaren isla, eta, guztira, 297
va.com). Muino baten gainean pieza daude. Bisita doakoa da,
dago, eta harresi batek babesten baina aldez aurretik adostu behar
du herriaren zatirik zaharrena. da udalarekin, hango telefono
Hirigune historikoa monumentu zenbakira deituta.
Oiongo udaletxean herriari
multzo izendatuta dago. Mahastiak ditu behealdean, ardoa baita buruzko informazio guztia jaso
hango bereizgarri nagusietako daiteke. Telefonoz (945-62 21 90)
eta posta elektronikoz (info@
bat, baita upategiak ere.
Biotopo babestu bat ere badu ayuntamientodeoyon.com) ere
inguruan, eta, besteak beste, ematen dute.

B

Toloñoko monasterio zaharraren harriak.
JOSEAN GIL-GARCIA

Toloño mendigunea paradisu natural bat da, eta biodibertsitate
askotarikoa du. Paisaia ederrak ikus daitezke inguruetan txango
bat eginez gero, eta ondare historiko aberatsaz goza daiteke.

Toloño mendigunean,
Arabako Errioxan

