
 
 

 

LEADER PROIEKTUEN JARDUERA ONAK 

 

  

1.- Egitasmoaren izenburua:  

  

 ‘EUSKADI HELMUGA’RI LOTUTAKO ULLE GORRI PROIEKTU TURISTIKOA  

 

 

2.- Jasotako dirulaguntzaren deialdiaren urtea: 2017 

 

 

3.- Jasotako dirulaguntzaren programaren neurria:  

   

  II. Kap.: Ekintzailetzarako laguntzak. 

  III. Kap: Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiorako laguntzak. 

  IV. Kap: Besteren konturako kontrataziorako laguntzak. 

  V. Kap: Udalerrietako berritze, azpiegitura eta oinarrizko zerbitzuetarako laguntzak. 

  VI. Kap: Etxebizitzarako laguntzak. 

  

 

4. - Proiektuaren helburua:  

 

Urkabustaizko Apregindana auzoko baserri tradizional bat erostea eta baserria barrutik zein 

kanpotik egokitzea, landetxearen kategoria lortzeko indarrean dagoen araudiaren arabera: 

autobabeserako plana, sistema elektrikoaren araudia betetzea, OCA ziurtagiriaren betekizunei 

jarraiki. Baserriko etxolan landa-estudio bat eraikitzea, behar bereziak dituzten ostatariei 

zerbitzu hobea emateko erabat egokitua, betiere araudia beteta. 

 

 

5.- Inbertsio totala: 259.899,00 euro 

 

 

6.- Jasotako LEADER dirulaguntza eta beste finantzaketa batzuk:  

 

 LEADER: 94.628,51 euro  

 Finantzatzeko beste iturri batzuk: 0,00 euro 

  

 

7.- Onuraduna:  

  

 ANA MARIA VILLANUEVA SORIANO 

  

  Publikoa 

  Pribatua 

 

 

8.- Lankide edo entitate partehartzaileak:  

 

  

9.- Inbertsio edo aktuazioen lokalizazioa:  

  

Urkabustaiz, Araba 



 
 

 

 

  

10.- Proiektuaren deskribapena (alde berritzaileak eta/edo proiektua interesgarria egiten 

duten atalak azpimarratu, proiektua jarduera onean bihurtzen dituenak): 

  

Proiektua turismo-zerbitzuen enpresa bati lotutako ostatu-zerbitzuen oinarrizko jarduera da 

(txikizkako eta handizkako bidaia-agentzia hartzailea). Sei eta zortzi lagun arteko bidaiari-talde 

txikientzako bidaia-programak eta turismo-gidarien zerbitzu esklusiboak eskaintzen ditu, bertako 

historiari, ondareari, kulturari eta ohiturei nahiz inguruko mendiei buruzko ezagutza zabala 

duten tokiko anfitrioi adituen eskutik. 

 

Landetxearen kategoria lortu du, instalazioak egokitu eta ostatarientzako segurtasuna bermatu 

ondotik. Gainera, SICTED Kalitate Turistikoaren Konpromisoaren ziurtagiria lortu dugu 

2018an, eta 2019an berritu dugu landa-ostatuaren eta bidaia-agentziaren zerbitzuentzat. 

Bestalde, 2019an, Europar Batasuneko ostatu jasangarriaren Ecolabel etiketa eskuratu da Basque 

Tourren laguntzarekin. 

 

Bidaiariek bikain kalifikatu dituzten bidaietan eta esperientzietan nahiz landetxean eskaintzen 

diren zerbitzuak, eta gure ostatariak gure lurraldearen mezulari bilakatzen dira, lokalekin 

zuzeneko harremana dutelako eta tokiko kultura eta ohiturak sakon ezagutzen dituztelako. 

 

 

11.- Inpaktua eta emaitzak (zein heinean proiektuak udalerri, eskualde edo erkidegoaren 

garapenean lagundu duen adierazi):  

    

Lehentasunezko balio-proposamena emozioen turismoan oinarrituta dago: bidaiatzeko eta 

Euskal Herria ezagutzeko modu desberdina eskaintzen du, tokiko anfitrioien eskutik, bidaiariei 

arreta osoa eskainita era pertsonalizatuan, landa-eremuko ostatu jasangarritik abiatzen den  

esperientziazko turismoa landuta. 

 

Sozietate mugatuaren izaera daukan Txikizkako Agentzia Hartzailea sortu da, Ulle Gorri S.L. 

izenekoa. Bi bazkidek osatzen dute sozietatea, eta horietako bakoitza baserri erdiaren jabea da. 

Sozietatea azken erabiltzaileentzako turismo-eskaintzak programatu eta merkaturatzeaz 

arduratuko da, landetxean bertan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ibilbide gidatuetan 

oinarrituta. 

 

Bidaia-agentziak azken bezeroarentzako turismo-eskaintza osoak merkaturatzen jarduten du, 

handizkako enpresa gisa, eta, gainera, handizkako enpresa gisa dihardu bidaia-agentziekin eta 

nazioarteko agentzia handizkariekin lankidetzan, Euskadin eskaintzen dituzten programei 

dagokienez. 

 

Turismo jasangarri eta zentzuzkoa garatu nahi dugu eta Gorbeialdeko beste turismo-enpresa 

batzuekiko lankidetza-bideak ezarri; izan ere, funtsezkotzat jotzen dugu eskualdeko garapen-

eragile guztien arteko lankidetza, proiektuak eskualdean aberastasuna lortuko badu. 

 

Horretarako ondoko jarduerak egin dira edo egitea aurreikusi da: 

 

• Etengabeko hartu-emanak lantzea Gorbeialdea turismo-helmuga duten kuadrillako 

kudeatzaileekin, landa-eremuan aritzen diren beste enpresaburu batzuk ezagutzeko, 

kuadrillak eskaintzen dituen hobekuntza-aukerez jabetzeko eta prestakuntza-programetan 

parte hartzeko. 



 
 

 

• Gorbeialdeko lankidetza publiko-pribatua sustatzea. Ekin Lab Estrategiaren lantaldeetan 

parte hartzen da, proiektu publiko-pribatuak sortzen laguntzeko. 

• Kalitate Turistikoaren Konpromisoaren ziurtagiria eta Europako Ecolabel ziurtagiria lortu 

dira Basque Tour eta Gorbeialdeko Kuadrillaren laguntzarekin. 

• Gorbeialdeko Kuadrillaren 2018ko bidaia teknikoan parte hartu da, beste helmuga turistiko 

batzuk ezagutzeko. 

• 2019ko uztailean, Gorbeia Ezagutu jardunaldi teknikoan parte hartu zen, beste turismo-

sustatzaile batzuekin batera, eremu erkideak partekatzen dituzten kuadrillako beste 

enpresaburu batzuk ezagutzeko. 

• Global Central Park esperientziak. Urkabustaizen, Nordic Walking barruratzen duten bi bisita 

gidatu landu dira: “Larreen itsasoa eta mendikatearen profila” eta “Nerbioi ibaiaren 

iturbegiak eta otsoen bidezidorra (Otxobide)” Global Central Park esperientzien katalogoan. 

Bidaia esklusiboak direnez, Gorbeialdeko beste enpresa batzuen esperientzia horiek eskainiko 

zaizkie landetxean ostatu hartzen duten banako bidaiariei eta bidaiari-taldeei. 

• Turismo zentzudunari lotutako zerbitzuak, etikaren, ingurumenarekiko erantzukizunaren, 

turismo-erantzukizunaren eta hazkunde pertsonalaren esparruari (nordic walking & 

mindfullness) atxikitako turismo jasangarria ardatz duena. 

• Europako Ecolabel ziurtagiria lortu da ostatu-zerbitzuan. Bazkideok oso engaiatuta gaude 

tokiko biodibertsitatearen zaintzan (flora, zuhaitzak, animaliak...) bai eta jatorrizko 

eraikuntza-materialei eusteko erronkan. Baserria birgaitzeko orduan, tokiko arkitektura 

errespetatu da, baserriaren jatorrizko materialak erabili dira, eta jasangarritasuna nahiz 

ingurumena errespetatzeko hainbat neurri aplikatu dira, hala nola: biomasa bidezko 

berokuntza (egurra-pelleta), kontsumo txikiko argiak, mugimendu-sentsoreak, karga 

bikoitzeko tangak... Ez dugu inolako pestizida edo herbizidarik erabiltzen lorategia zaintzeko. 

Sozietateak inguruarekiko errespetua darabil, tokiko nekazaritza-ekoizkinak eta bestelako 

zerbitzuak eskuratzen dituela ingurune hurbilean. Era berean, ingurumena eta tokiko kultura 

errespetatzen dituzten txangoak eskaintzen ditu. 

 

Proiektuak komunitatean garapen egokia izan dezan, besteak beste, ondoko ekintzak garatzen ari 

dira: 

 

• Gogoz parte-hartzea Untza-Apregindanako kontzejuan, eremu hori kontzejuka kudeatzeak 

dakarren aberastasunari eta herriak baliabide berekiak kudeatzeko gaitasunari balioa emanda. 

• Abuztuaren 10ean, Apregindanako San Lorentzo jaiak berreskuratzea eta herri-bazkaria 

antolatzea. 

• Nekazaritzako ekoizkinak saltzea eta ustiategietarako bisitak egitea. Nekazaritzako 

produktuen erosketa bezeroak zuzenean egiten badu ere, atal honetan jaso da, garrantzi 

handia duelako eskualdeko ekoizleekin ezarri diren harremanengatik. Baserrian ezin izan da 

erakustoki eta denda txiki bat jarri, horretarako, udal araudia aldatu beharko litzatekeelako, 

gaur egungoak debekatzen baitu elikagaiak saltzea baserrian. 

 

• Etxebarria okindegia - Murgia. Ogia, opilak eta arrautzak 

• Segundo Meabe gozotegia - Goiuri-Ondona. Euskal pastela 

• Eztia eta marmeladak: Aldeko Eztia - Aramaio. Ezti-salmenta eta bisitak Murgiako 

Eztiaren museoan 

 

Gaztak 

• Basterra Anaiak. Goiuri-Ondona - Idiazabal gazta 

• Atxeta Gazta. Aramaio - Gazta eta bisita gidatuak gaztandegian 

 

 



 
 

 

Sagardoa/Garagardoa 

• Iturrieta sagardotegia - Aramaio. Sagardo-denda eta sagardotegia 

• Baias garagardotegia. Oiardo. 

 

Esperientziak Gorbeialdean 

Inguruan eskaintzen diren esperientziak ezagutzen jarraitzen dugu esperientzien katalogoan jaso 

ahal izateko. Aurretiazko lankidetza-akordioak lantzen ari gara zenbait ustiategi eta landa-

negoziorekin, programetan ager daitezen: 

 

• Iturrieta sagardotegia - Aramaio. Sagardotegi txiki, oso egokia talde txikientzat. Bisita 

gidatuak ere egiten dituzte. 

• Atxeta Gazta gaztandegia. Egun batez, artzain izateko esperientzia. 

• Inguru abentura. Hainbat jarduera interesgarri dituzte: Gastronomika, Gorbeia gauez, 

eskalada eta espeleologia. 


