
NIRE PROIEKTUAREN ARDATZAK: XABIER ZUBIAURRE ONDARRA 
 

Banda marroiak inflexio puntu bat suposatu du basogintzan , gizartea ere gero eta kaletarragoa 

da. Gur egungo gizarteak eta orain dela 30 urtekoak ez daukate zer ikusirik; era bateko ikuspegi 

kaletarra nagusitu da gure gizartean. Honek garai berrietara egokituko den elkarte bat eskatzen 

digu. 

 

1-BASOJABEA PROTAGONISTA 

     

 -  Bazkideari babesa eman behar zaio. Ahulduta dago, udaletxean moratoriak, basozainak , 

talde ekologistak, egur salmentak…, basojabea oso ahul ikusten det arazo horien aurrean. Baso 

jabea eta bere ondorengoak aktibatu behar ditugu, jende asko erabat etsita dago. 

 

-Basojabeak sentitu behar du elkartea bere etxea dela. Elkarteak aukerak eskaini, motibatu 

egin behar du. 

 

-Ildo horretan komunikatiboki apustu garrantzitsua egin dugu eta jarraitu behar dugu. Duela bi 

urte martxan jarri genuen boletiñak mugitu ditu hainbat bazkide. Hortik jarraitu behar dugu. 

 

-WhatsAppez ere ari gara; jadanik 450 bazkide bainoo gehiagok bere kontaktu zerrendan 

sartu gaituzte eta horrek ahalbidetzen du telefono bidez informazioa jasotzea. Azkenengo 

hilabeteetan elkartea asko mugitu da, banan banan eskualdeko bazkideei mezuak bidaliz. 

Laster, 500 telefonotara iristea espero dugu. 

 

-Bi urte hauetan, 580 lagun desberdinek  deskargatu dituzte boletiñeko edukiak; jendea 

animatu behar degu gero eta korreo helbide gehiago izateko, kontutan izanik 2.800 bazkide 

inguru garela. 

 

2-DIRULAGUNTZAK ETA ETORKIZUNA 

 

Azkenengo urteetan, nabari dugu ze krisi ekonomiko bizitzen ari garen eta foru aldundiak ze 

zailtasun dituen gizartearen aurrean basoko dirulaguntzak justifikatzen; hala ere, kontutan 

hartu behar da ze kalte jasan ditugun banda marroiarekin ( 117 milioi euro inguru). Sarritan 

basojabeak egurraren salmentarekin ez du inongo etekinik jaso eta inbertsio izugarriak dira; 

hortaz, dirulaguntzak derrigorrezkoak dira. Hori defendatzen buru belarri jarraituko dugu, 

zalantza izpirik gabe, bai Aldundiaren aurrean, bai edonon. 

 

-Basoak ematen dituen beste onura horiek (CO2, ura, aisialdia) kuantifikatu eta kalkulatu behar 

ditugu basojabeek beste etekin bat izan ditzaten. 

 

-Gure basoek ematen duten etekinen estudio baten beharra dago, gure herri hau lursail txiki 

askoz osatuta dago; % 80k, hamar hektarea baino gutxiago du eta honek asko murrizten du 

bere etekina. Galizian propietarioen kooperatiba edo elkarteak sortu dituzte eta geuk ere 

hausnarketa bat egin beharra daukagu. 

 

 3-GIZARTERAZTEA : ELKARTEAREN IRUDIA ERABERRITU 

 

-Gure mezua gizarteratu, ZAINDUTAKO BASOEN BEHARRA nabarmenduz eta esplikatuz. 2.800 

laguneko familia gara eta horiek balioan jarri behar ditugu. 



 

-GAZTEEKIN DESKONEXIOA NABARIA DA. Ez gara ari 25 urteko gazteetaz soilik, 50 urtez azpitik 

ere deskonexioa nabaria da. Are gehiago, gazte askok ez gaituzte ezagutzen, edota ez dakite 

elkarteak zer egiten duen. Aurreiritziak baztertu behar ditugu. 

 

-Elkarteak presentzia gehiago izan behar du. Ezin dugu ezkutuan jarraitu, makurtuta, ixilik. Eta 

beste irudi bat landu behar da ere: erakargarriagoa. Errelebo generazionala ez da bakarrik 

baserrian edo etxe bakoitzean egin beharreko zerbait; ELKARTEAN ERE BEHAR-BEHARREZKOA 

DA. 

 

-Denon aportazioak batuz, inorekin ahaztu gabe, zaharrengatik asko baitaukagu ikasteko, 

TENDENTZIA BERRIETARA EGOKITUTA, ITXURALDATUTA, GAZTEAGOTUTA. 

 

-Bazkide desberdinen esperientziak erakutsi behar ditugu: abetoak, sekuoia, kriptomeria, 

haritza, pagoa, lizarra, gaztaina etabar jarri dituztenak. Guztienak. Gure bazkidegoa anitza 

baita. 

 

-Jadanik sei-sazpi bazkide desberdinek basogintza priektuen bideoak egin ditugu eta 2.000 

lagunetik gora ikusi dituzte. Esperientziak konpartitu. 

 

--KOMARKA MAILAKO BILERAK indartu,  sarriago egin; basojabe arteko harremana 

indartu beharra daukagu.  

 

 

-EGURRAREN PREZION BERRI EMAN. 

 

 

4-ANIZTASUNA ETA BERTAKOTASUNA 

 

-Espezie guztiek dute tokia. Denak dira beharrezkoak, baina ezin ditugu ahaztu gureak. 

BERTAKO BASOEN ZAINTZA ETA KUDEAKETA SUSTATU BEHAR DUGU .Eta bertako basoa 

jartzen duenari aukerak eta formazioa eman. 

 

-Hostozabalen inguruan, geroz eta gehiago dira beraien alde egiten duten gure bazkideak. 

Argi eta garbi esan behar diegu gure laguntza izango dutela. 

 

-Kriptomeria, sekuoia, taeda, cedro del atlas.... espezie berri hauetaz eta beste hainbatetaz, 

informazioa jarri behar dugu lurjabearen eskuetan, oraindik informazio gutxi baitaukate. 

 

-Konplejurik ezin dugu izan, espezie guztiak dira beharrezkoak, baina beti ere, KUDEATUTA. 

 

-Egurraren erabilpena sustatu behar dugu; gure gizartean KM0 delakoa etxe ondoan daukagu. 

Bertan sortutako produktua. 

 

-Legedia gero eta zorrotzagoa da. Horren aurrean ezin dugu ixilik egon, erantzunak eman behar 

ditugu eta hainbat konpromezu azaldu ere. Badakit egoera zailean gaudela , bainoo etorkizunak 

aukera berriak ekarriko dizkigu eta horiek aprobetxatu behar ditugu. DUELA 20-30 URTEKO 

FORMULA ETA ESTRATEGIAK EZ DUTE BALIO. Aldaketa asko ematen ari dira. 


