
Herritar lagun,

Ataunen gaur egun ditugun behar eta arazoei erantzun asmoz lanean ari gera Udale -
tik: Etxebizitzak, kiroldegiak, espaloiak, zerbitzuak, herri bideak e.a... Baina hori nahi -
koa ez delakoan gaude.  Etorkizunak kezkatzen gaitu, hain zuzen ere, azken urteotako bi -
lakaerak jarraitzen badu Ataunek desagertze bidea daramalako. Hori ez da gertatuko, ez
hemendik 10 urtera, ez eta 20ra ere. Baina pentsa dezagun 2050. edo 2100. urteko Atau -
nen. Izango al da Ataunik? Nolako Ataun izango da?

Herriak daraman bilakaeraren aurrean hiru jokabide har ditzakegu: Lehena, inertziaz
Ataunek daraman bidea jarraitzen utzi eta ikusle gisa gelditu. Bigarrena, urteak pasa
ahala herriak daraman bide horren ondorioak iristen direnean eta denak hortaz jabe -
tzean, konponbideak ematen saiatu. Eta hirugarrena, inertziak nora garamatzan aurrei -
kusi, eta gaurtik neurriak hartzen hasi, etorkizunean Ataun guk nahiko genukeen herr i
bat izan dadin.

Bizitzeko leku eroso eta erakargarria izango den gune bat. Mendi,  baso, erreka, pizti
eta naturaz oro k o rrean gozatzeko aukera eskeiniko digun paraje bat. Gure izaera eta
kulturaren testigantza ondorengoei pasatzeko gai izango den giza talde bat. Elkarbizitza
aberatsa izango duen herri bat. Azken finean, garai berrietara egokituko den Ataun bat.

Baina herri baten bilakaeraren norabidea ez da urte batetan edo bitan aldatzen. Gaur
neurri batzu hartzen ez baditugu, bihar berandu izan daiteke eta etzi agian alperrik. Ho -
rrela ez badirudi ere, 2050. urtean Ataun izango dena maila handi batean gure esku
dago. Eta gu biziko ez bagera ere, erantzukizuna handia da, gure ondorengoei utziko
diegun herria bait dago jokoan.

Nekazal herria izan da Ataun, eta honen beherakadarekin batean, behera egin du.
G o i e rriko herririk handienetakoa izatetik, txikienetakoa izatera pasatu gera. 1969an
Siadecok, Ataunek industria garatzea ezinbestekoa zuenaren gogoeta egin zuen. Baina
ez da industriarik garatu, eta industria garatu duten herriek gora edo eta gutxinez zire -
nari eutsi dioten bitartean, guk beheraka jarraitu dugu. Eta gaur gerana, inguruko he -
rriek izan duten industrializazioari zor diogu maila haundi batean.

Ataunek lo-herri bezala bakarrik ez dauka etorkizunik, ezinbestekoa du sozioekonomi -
koki garatzea bizirik iraun nahi badu. Nola? Nekazaritzan dugun estrukturari eusteaz
gain, ahal dugun neurrian bultzada bat eman behar diogu. Nekazal herri bat izanik, di -
tugun baliabideei ahalik eta etekinik handiena atera behar diegu alor horretatik. Baina
ametsik egin gabe, mende haseran horrela bazen ere, gaur ataundar guztiok nekazari -
tzatik bizi gaitezkeela pentsatzeak ez baitu zentzurik. Industria berriz, bere zabalkunde
garaietan hemen ez zen garatu eta orain krisialdi urteetan garatzea... Baina ezin dugu
etsi, eta hainbat proiektu herriratzeko ahaleginean jarraitu behar da, aukerak gutxi izan
arren bakar batzuk bai bait dira. Eta azkenik, ditugun kultur eta natur baliabideak kon -
tutan izanik, oraindik apenas saiakerarik egin den, zerbitzu eta turismo alorrean bide lu -
zea dugu egiteko. 

S A R R E R A



H i ru alor hoietan egin behar da ahalegina, ez gaude bat bera bazterrera uzteko mo -
duan. Zentzu honetan, ideia eta proeiktu batzuk baditugu eskuartean eta gehiago izateko
ahaleginean dihardugu. Eta den- denak arretaz aztertzeko erantzukizuna dugu, bizi du -
gun egoerak horrela eskatzen duelako. Ez dago eta ez dugu izango proiektu edo “edari”
magikorik, baina Udaletik bultzatuko ditugun ekimenek azken urteotako norabidea alda -
tzea izango dute helburu, eta proiektu bakar batek, berak bakarrik hori lortuko ez duen
a rren, denek horretan lagunduko dutenaren esperantza daukagu. Eta hoietako bat da
Marumendiko borden proiektua.

Edonon edozer ekimen egiten delarik ere, inguru g i ro a rekiko eragin bat du. Gizon
emakume guztiok, gure eguneroko jardunean, ingurugiroari eragin bat egiten diogu. In -
g u ru g i roari eraginik ez egiteko modu bakarra ezer ez egitea da. Beraz ezinbestekoa
zaigu oreka bat bilatzea inguru g i ro eta garapen sozioekonomikoaren artean. Ez da zu -
zena garapen sozioekonomikoaren aitzakian ingurugiroa suntsitzea, ez eta ingurugiroa -
ren aitzakian garapen sozioekonomikoa ukatzea ere.

E rrezena ezer ez egitea da. Zerbait egiteak, hanka sartzeko aukera bere baitan duen arre n ,
etorkizunera begira herri honen norabidea aldatzeko ahalegin bat egitea suposatzen du.
Baiezko eta ezezko inkodizionaletatik kanpo, herritar guztion artean Ataunen garapen sozio -
ekonomikoa iguru g i ro a rekiko orekan ematea bermatu behar dugu. Borden proiektuan ere ,
beste proiektu batzuetan bezala, oreka hori lortu daiteke, eta lortu behar da.

Ez gaude herr i a ren beherakadaren ikusle soilak izateko prest. Norabidea aldatzeko
ahaleginean jarraituko dugu, garbi izanik, ingurugiroarekiko eragin larririk eduki deza -
keen ekimenik inoiz ez dugula bultzatuko. Inkesta bidez herritarrak Udalaren lanarekin
gustora daudela jakiteak, horretan jarraitzeko konfidantza eta indarra ematen digu. Ez
genuke nahi, gure ondorengoek gutaz “Ataun hiltzen utzi zuten” esatea.

Aitor Auzmendi Asurabarrena

Alkatea
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Udalari. Adibide gisa ikusi biztanle-

riak zer eboluzio eraman duen Ataun

eta inguruko herritean:

Biztanleak

1900 2.663
1910 2.658
1920 2.581
1930 2.446
1940 2.448
1950 2.535
1960 2.884
1970 2.374
1980 1.965
1990 1.739
1995 1.589
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A
zken urteetan Ataunek era-

man duen bilakaerak, etorki-

zunaz kezkak sortzen dizkio

ATAUNGO BIZTANLEGOAREN NONDIK NORAKOA

M A R U M E N D I K O
B O R D A K

HERRIA 1900. urtea 1996. urtea

Ataun 2.663 1.589

Lazkao 947 4.989

Beasain 1.932 12.331

Ordizia 1.421 9.280

BIZTANLEAK
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poligono aurreikusten zirelarik, guz-

tira 188.324 metro karratu (Gaur

egun Zubikoetan eraiki nahi denak

17.384 metro karratu ditu). etxebi-

zitzek hazkunde bat eraman duten

a rren (aurreikusirikoa baino txikia-

goa) industrialde bakar bat ere ez da

garatu, lanposturik ez da sortu, esan

daiteke maila handi batean inert z i a k

eraman gaituela.

Egoera honen aurrean gogoeta eta

ausnarketa egiteari ekin zion Udalak,

herritarrei deitu eta talde ezberdine-

tan antolatuz etorkizunareko ard a t z

izan daitekeen garapen plan bat bu-

rutuz. Gero, plan hau, 1997ko mar-

t x o a ren 26ean Udalbatzak onart u

eta berea egin zuen. (Udalberri 5.

zbkia.)

B e rtan nekazaritza alorrean gaur

egun ditugun lanpostuak eusteare n

b e h a rra ikusteaz gain, gehitzeko ere

ahalegina egitea ezinbestekoa ikus-

ten zen. Ataunek gaurdaino indus-

triarik garatu ez eta aurre r a n t z e a n

e re oso zaila  ikusten den arre n ,

e remu horretan ere pauso batzuk

ematea proposatu zen, Zubikoetako

i n d u s t r i a l d e a ren garapena eta ur- b o-

teilaratze entre p re s a ren eraikuntza

adibide, eta zentzu horretan pauso

ugari ematen ari da Udala. Hoiez

gain, natura eta Joxemiel Barandia-

ranen ondarea bezalako altxorr a k

h e rrian izanik, Ataunen garapen

ekonomikorako ardatzetako bat tu-

rismoa izan zitekeela ondorioztatu

zen.

Besteetan bezala turismo alorre a n

e re bide ezberdinak jorratzen hasi

zen Udala: Joxemiel Barandiaran in-

trepretazio zentruaren proiektua, Li-

z a rrustiko aterpetxea bultzatu,

mendi ibibideak, kobak garbitu eta

seinalizatu e.a... Eta zentzu horretan

s o rtzen da Marumendiko bord e n

proiektua ere.

Mende hasieran Lazkao, Beasain

eta Ordiziak baino biztanle gehiago

zituen Ataunek, baina besteak hazi

egin diren moduan Ataun jaitsi egin

da, eta batez ere azken urt e o t a n ,

kontutan izan behar baita 1960ean

2.884 biztanle zituela Ataunek. 

Siadecok 1969an Atauni buru z

egin zuen azterlanean esaten den

moduan, industrializazioa izan da

honen arrazoietako bat. Nekazal he-

rria izan da Ataun, eta nekazaritzan

lanpostuak galtzen joan dira eta aldiz

industria mailan gehitzen. Lehenik

industria garatu duten herrietara la-

nera joan izan da ataundarra bizile-

kua aldatu gabe, eta ondoren, piska-

naka piskana bere bizilekua herr i

hoietara aldatu izan du. Horrela uler

daiteke Ataun eta antzeko herr i e n

jaitsiera, eta Beasain eta antzekoen

igoera.

Siadecok 1969an “estado grave”

edo eta “situación agónica” bezala

kalifikatu zuen Ataunen egoera, eta

garapen ekonomikora eta etxebizitza

gehikuntzara zuzendutako neurr i a k

h a rtzen ez baziren, inertziaz Atau-

nek desagertze bidea zeramala baiez-

tatzen zen. 1970-85 bitart e a n

300/350 etxebizitza egitea proposa-

tzen zen, eta garapen sozioekonomi-

korako industrialdeak bultzatzea jo-

tzen zen zeregin nagusi bezala, 4

•
NEKAZARITZA,

INDUSTRIA

ETA

TURISMOA.
HIRU ALOR

HAUEI

DAGOZKIEN

EKIMEN

EZBERDINAK

BULTZATZEN

ARI DA

UDALA.

•

•
GARAPEN

SOZIOEKONOMIKOA

EZINBESTEKOA DA

HERRIAK BIZIRIK

IRAUN DEZAN.

•



rrera, jatetxea, denda txiki bat eta

ekintza anitzetarako areto bat koka-

tuko liratekeelarik; kanping-etan

ikusi  izan ditugunen antzekoa.

F rontoi eta igerileku bat ere aurre i-

kusten dira.

L a reoko urtegitik gertuen izango

den borda, gutxienez 200 metrotara

izango da. Ez da berez Lare o t i k

b o rda bakar bat ikusiko, ez eta bor-

detatik Lareorik ere. Pagadia erre s-
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M
a rumendin asteburu, aste

edo egun batzu pasa nahi

dituztenentzat borda ba-

tzuen alokera eskeintzea da ideia na-

gusia. Adur S.L. entre p resak aur-

keztu duen pro p o s a m e n a re n

arabera, guztira 40 borda izango li-

rateke, txikienak 2 edo 4 lagunen-

tzakoak eta handienak 12 lagunen-

tzakoak. Horrez gain harrera etxe

bat ere egingo litzateke, bertan ha-

•
MARUMENDIN

EGUN BATZUK

PASA NAHI

DITUZTENENTZAT

BORDA BATZUEN

ALOKERA

ESKEINTZEA DA

IDEIA NAGUSIA.

•

MARUMENDIKO BORDEN

PROIEKTUA

BORDAK

KOKATUKO

LIRATEKEEN

GUNEA.
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roko ustiapena ere. Baina lur- z o ru a

h e rr i a rena da eta herr i a rena izaten

jarraituko luke. Hitzarmen baten bi-

dez zehaztuko diren baldintzapean,

u rte jakin batzuetarako lur- z o rua la-

gako lioke Udalak entre p resa horr i ,

beti ere Udalak kontrola eskura

izango lukeelarik. Udalak ez luke

inolako inbertsio ekonomikorik

egingo eta aldiz urteko kanon bat

kobratuko lioke entrepresa ustiatzai-

leari.

Entrepresa honek 600 milioiko in-

b e rtsioa egitea aurreikusten du, eta

zehaztea zaila bada ere, 20 bat lan-

postu sor daitezkeela pentsatzen

dute.

A u rre p roiektu hau pro p o s a m e n

bat da, eta aurrera jarraituko lukeen

kasuan aldaketa batzu izango lituzke

i n g u ru g i ro a rekiko eragina murr i z-

teko helburuarekin.

petatuz, bordak pago artean eraikiko

dira, guztira 6 Ha.ko gunean koka-

tuko direlarik. Lareora dijoan bidea

b e rriz, gaizki dagoen tokietan kon-

ponduz bere horretan uztea pro p o-

satzen dute.

Aipatutako Adur S.L. entre p re s a k

egingo luke inbertsioa eta baita ge-

•

UDALAK EZ DU

INOLAKO INBERTSIO

EKONOMIKORIK EGINGO,
BAINA KONTROLA

BERE ESKU

IZANGO DU.

•

•
AURREPROIEKTU

HAU

PROPOSAMEN

BAT DA

EZ DA,
BEHIN-BETIKOA.

•

ERAIKIKO LIRATEKEEN BORDETAKO BAT.



tza). Lanpostu hauez gain, ekintza

ezberdinen arabera kontratazio pun-

tualak egiten dituzte: ski monitorea,

zaldi monitorea e.a...

Gertuen dagoen herria 12 kilome-

t rotara dago eta inguruko herr i e t a n

15.000 lagun bizi dira. Gaur egun

h e rri hoietan 2.000 ohe dituzte

a g roturismo moduan eskeintzeko

eta %40ko erabilpena dute urt e a n

z e h a r. Azken finean, bi eskeintzak

o s a g a rriak dira eta ez dio batak bes-

teari konpetentzia zuzenik egiten.

B e rtako artzai eta ganaduzaleen-

gandik ez dute apenas kexarik jaso,

bertara joan ohi dena natura eta abe-

reekiko errespetuko jendea izan ohi

delako. Aldiz, bertako artzaiak, au-

keraz baliatuz beraien pro d u k t o a k

saltzen dituzte.

8
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E
zagunak dira Behenafarroa eta

N a f a rroan dauden Iratiko ba-

soak. Marumendiko egitas-

m o a ren antzera, bertako pagadietan

t x e rtatuta 40 borda dituzte jendeak

alokatu ahal izateko. 1968 eta 1971

b i t a rtean eraiki zituen bertako udalen

a rteko mankomunitateak, egunera-

tuta 500 milioi inguruko inbert s i o a

egina dute.  %60ko erabilpena dute

u rtean zehar, eta bertara,  40 urte in-

g u ruko senar-emazteak beraien hau-

rrekin joan ohi dira gehienbat. 

B o rdez gain, harrera-gune eta ja-

tetxe bat dituzte eta guztira 15 edo

16 lagunek lan egiten dute bert a n

u rte osoan (batzuk sortu zire n e t i k

diraute bertan lanean eta denbora

gutxien daramanak 8 urte darama-
IRATIKO

BORDA BAT

•
AGROTURISMOA

ETA BORDEN

ESKEINTZA

OSAGARRIAK

DIRA.

•

IRATI:

ATUNGO EGITASMOAREN

ADIBIDE BAT

•

IRATIN,
ANTZEKO

PROIEKTU BAT

MARTXAN

DAGO 30
URTEZ.

•
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tatzea suposatu behar badu ez egitea

proposatzen dute.

Bestalde, pagadi eremu honetan

ustiaketa  eta bi rsorketa ez dira

emango gaineratiko eremuetan be-

zala. Eragin hau epe motzera arina

dela esaten da, baina moderatua ere

izan daitekeela epe luzera behar di-

ren neurriak hartzen ez badira.

Jendea mendian ibiltzeak ere, lan-

d a retzari kaltea egiten dio zapaltze

hutsarekin, eta inguru hoietan jende

gehiago ibiliko denez eragin hori ere

handiagoa izango da. Eragin hau ere

arina bezala kalifikatzen da, eta honi

a u rre egiteko, bertaratzen dire n a k

naturaren balioaz kontzientzia daite-

zen modu ezberdinetara informatzea

proposatzen da. Horrez gain, erabil-

pen horrek sortuko dituen etekinen

zati bat, herriko basogintzan inberti-

tzea proposatzen da.

2. Faunarekiko eragina

Bai eraikuntza garaian, eta baita

o n d o ren ere, jende eta ibilgailu

gehiago ibiltzeak, habitataren kalita-

tea murriztea suposatuko du hainbat

e s p e z i e rentzat.  Hasera batetan era-

gin hau moderatua izango bada ere ,

g o g o rra izatera ere iritsi daiteke.

Baina esan behar da, proiektu hau

a u rrera eramateak ez duela suposa-

tuko inolako espezieren desagerpe-

nik, hauek eremu horrez gain mendi

ugari baitute Ataun eta Aralarren be-

raien bizitza garatzeko.

U
d a l a ren eskariz IKT entre-

presak egin du proiektu ho-

nek inguru g i ro a rekiko izan

ditzaken eraginei buruzko txostena.

Eragin ezberdinak aztertu eta kalifi-

katzeaz gain, eragin hoiek txikiagoak

izan daitezen hainbat neurri pro p o-

satzen ditu. Eragin ezberdinak lau

mailatan kalifikatzen dira: arina, mo-

deratua, gogorra eta kritikoa. Sarre-

ran aipatzen duten bezala, egin du-

ten txostena aurrerapen bat da,

gehiago zehaztu ahal izango da

proiektua bera lantzen den heinean. 

1. Landaretzarekiko eragina

B o rdak zuhaitz artean kokatzea

h e l b u ru izan arren, ezinbestekoa

izango da pago batzuk botatzea

hauek sartu ahal izateko.  Pro i e k t u a

kokatuko diren 6 hektareak bakarr i k

kontutan hartu ezkero eragina go-

g o rra dela esan daiteke, baina Atau-

nen 2.000 hektarea pagadi ditugula

kontutan izanik, eragina ez dela ho-

rren gogorra ondorioztatzen da. 

H o rrez gain zuhaitzak botatzeko

garaian pago gazteak aukeratzea eta

zaharrak errespetatzea gomendatzen

da. Ahalik eta zuhaitzik gutxiena bo-

tatzeko helburua arriskutsua ere izan

daiteke, gero zuhaitzik ahulenak

haize edo elurrarekin borden gainera

e ro rtzeko arriskua egon baitaiteke.

H o rregatik bota beharreko pagoak

ondo aukeratzeak garrantzi izugarria

du. Piszina egiteak zuhaitz asko bo-

•
BORDAK

SARTZEKO

PAGO BAKAR

BATZUK

BOTAKO DIREN

ARREN,
PAGADIA

ERRESPETATU

EGINGO DA.

•

INGURUGIROAREKIKO

ERAGINA



izango duten itxurarekin zuzenki lo-

tuta dago, eta eraginik haundiena

eraikinik haundienek izango dute.

B o rda eta gaineratiko eraikinen disei-

nua oraindik zehazteko dagonez, zail

da eragin hau kalifikatzea, baina mo-

deratua izango dela aurreikusten da.

Hau murrizteko borden diseinua

ondo lantzea, landare pantailak sor-

tzea eta eraikin handienak Lareorako

bidetik urrutiratzea proposatzen da.

5. Urarekiko eragina

Urarekiko eragina da proiektu ho-

nek izan dezakeen eraginik han-

diena, hainbat neurri hartzen ez ba-

dira maila krit ikoetara ere iritsi

daitekeelarik.

Ingurune horretan urak biltzen di-

ren hiru gune bereiz ditzazkegu: La-

reo, Ubei eta Mallozulo.
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Eragin hau murrizteko, obrak,

umealdi garaietatik kanpo egitea

p roposazen da. Horrez gain, landa-

re t z a ren kasuan bezala, bisitariak

kontzientziatu beharra berplantea-

tzen da.

3. Lurzoruarekiko eragina

Eraikuntzak egiteak, eta pert s o n a

nahiz ibilgailuak ibiltzeak lurz o ru a-

rekiko eragin zuzena du.  Pro i e k t u

honek izango lukeena arina bezala

kalifikatua izan da.

4. Paisaiarekiko eragina

Dudarik ez ingurune horre t a k o

paisaiak aldaketa bat izango duela

p roiektu hau eraikitzeko garaian eta

gerora ere. 

Eraikuntza garaian eragina gogo-

rra izatera ere iritsi daiteke, baldin

eta neurri batzuk hartzen ez badira,

elementurik kritikoenak (lur pilake-

tak, material biltokiak ....) murr i z t u

eta Lareorako bidetik ahalik eta

gehien urrutiratu.

G e rora eragin murritza izango

duela suposatzen da, inguru n e a n

t x e rtatuko den proiektu bat baita.

Eragin hau egiten diren bord e k

•
6 HA.KO LUR

EREMUA

HARTUKO DA

ETA ATAUNEN

2.000 HA

PAGADI

DITUGU.

•

•
LAREO ETA

UBEIKO

EREMUETAN

EZINGO DA

EZER KOKATU

•

•
PROIEKTU HONEK EZ DU

SUPOSATUKO INOLAKO

ESPEZIEREN

DESAGERPENIK.

•
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Piszina egingo balitz, ur trataera

b e rezia beharko luke, momentuoro

ur isurketa suposatuko balu hau ez

egitea gomendatzen da.

Horrez gain, lanak eurite garaieta-

tik kanpo egitea eta makinaria ahalik

eta konturik handienarekin ibiltzea

p roposatzen da, eraikuntza garaiean

eragina murrizte arren.

6. Airearekiko eragina

Kutsatutako aire emisioen ondo-

riozko eragina, bai eraikuntza ga-

raian eta baita gerora ere oso arina

bezala kalifikatzen da, ondorioz

txostenak ez du gai hau sakontzen.

Hala eta guztiz ere, bai eraikuntza

garaian eta baita gerora ere, inguru-

n e a ren kalita tearekiko eragina

izango duen zarata izango da. Era-

gin hau moderatua izango da, eta

m u rrizteko, zarata gutxiko eta ondo

insonorizatutako grupo elektro g e-

noak erabiltzea proposatzen da.

Txostenak ondorioen atalean on-

d o rengo gogoeta hau mahairatzen

du: “Gizonak bere ingurunean au -

rr era eraman dezakeen edozer eki -

menek ingur u g i ro a r ekiko eragina

du, onuragarria edo kaltegaria.

Ezer ez egitea da ingur u g i ro a r e-

kiko eraginik ez izatea zihur t a -

tzeko modu bakarra. Baina ezer ez

egiteak gizonari bere garapene-

rako ahalmena ukatzen dio.” 

Ubeiko leizera sartzen diren urak

Aiaiturrietan ateratzen dira, eta daki-

gun bezala bertan kontsumorako ura

hartzen da.

Lareora biltzen diren urak bi nora-

bide dituzte: Kontsumorako beha-

rrezko direnak Ubeiko leizera bota-

tzen dira Aiaiturrietara heldu

daitezen, eta gaineratikoak erre k e r a

doaz.

Mallozulora biltzen diren urak, Li-

zarrusti barrenean Urzuloa deituriko

gunean atertzen dira eta Agauntza

errekara doaz zuzenean.

Ondorioz, bai Ubei eta baita Lare-

ora doazen urak ere, giza kontsumo-

rako dira. Mallozulora doazenak be-

rriz, zuzenean errekera  doaz.

A rrazoi honengatik proiektu hau

Mallozulo inguruan kokatzea pro-

posatzen da, era honetan kontsumo-

rako diren urak kutsatzeko inolako

arriskurik ez litzatekeelarik izango.

Baina Mallozulora ere ezingo da ur

kutsaturik isuri, honek eragin izuga-

rria izango bait luke. Horre g a t i k ,

p roiektuan aurreikusten diren potzu

beltzen ordez, filtro biologiko edo

eta ontzi dekantagailu-digertzaile bi-

dez ur zikinak tratatzea pro p o s a t z e n

da. Era honetan, urak Mallozulora

bota aurretik %90an garbituak izango

lirateke, eta ondoren prozedura natu-

ralen bidez, Agauntza errekara hel-

tzerako ia %100ean garbituak.

•
PROIEKTUA MALLOZULOKO

EREMUAN KOKATU BEHAR

DA, KONTSUMORAKO URAK

KUTSATZEKO ARRISKUTIK

KANPO GELDITZE ARREN.

•

•
SISTEMA

BEREZI

BATZUEN

BIDEZ,
UR-ZIKINAK

%90EAN

GARBITUAK

IZAN BEHARKO

DIRA

ERREKARA

BOTA

AURRETIK.

•

BORDA KOKATUKO DIREN PAGADIA.



lan-talde hori gehitu egin beharko li-

tzateke.

Bestalde proiektu honekin batean

garatu ahal izango dituzten ekimen

e z b e rdinen inguruan lanpostu

gehiago sor tu ahal  izango dira:

mendi irteerak, kobetara bisitak, es-

peleologi eta eskalda ikastaroak, zal-

diz irteerak, bizikleta ibilaldiak e.a...

Baina hauek zenbat izango diren ze-

haztea ezinezkoa da, burutuko diren

ekimenak oraindik zehazteko bait

daude.
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U
dalak, LKS entre p resari es-

katu zion proiektua ekono-

mikoki bideragarria den ala

ez aztertzeko, eta honek herr i a re n

garapen sozioekonomikoan izan ze-

zakeen eragina baloratzeko.

1. Bideragarritasun ekonomikoa

Guztira 256 lagunentzako lolekua

izango litzateke, eta Adur entre p re-

sak %50eko erabilpena izan dezake-

ela aurreikusten du. Txostenean,

%50eko erabilpena baikorra izanik

e re, proiektu honek %40ko erabil-

pena izan dezakeela esaten da.

%40ko erabilpenarekin ere proiektua

ekonomikoki bideragarria da.

2. Lanpostuak

Adur entre p resak 20 lanpostu sor

daitezkeela esaten du bere aurre-

proiektuan. Txostenean aldiz, hasera

batetan 15 lanpostu sortuko lirate-

keela esatea errealistagoa jotzen da.

Hori bai, jende gehien ibiliko litza-

tekeen garaietan, agian 15 laguneko

•
GUTXIENEZ

15 BAT

LANPOSTU

SORTUKO

LIRATEKE.

•

•
EKONOMIKOKI

PROIEKTUA

BIDERAGARRIA

DA.

•

ERAGIN

SOZIOEKONOMIKOA

Lanpostuak ADUR LKS

Zuzendaritza 2 2

Bordetxeak: garbiketa, mantenimendu, goarda... 8 7

Jatetxe, taberna, denda... 10 5/7

Guztira 20 14/16
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Adur entrepresak egindako aurrei-

kuspenak baikorrak direla uste den

arren, aurreikuspen  txikiagoekin ere

proiektua bideragarria dela dio txos-

tenak.

Bestelako analisietan sartu gabe,

p roiektua bideragarria izateaz gain,

bailara eta herrirako interes handiko

p roiektua dela esanaz amaitzen da

LKSren txostena.

3. Zeharkako eragin ekonomikoa

Konpleju honek izan ditzakeen

d i ru sarre rez gain, bertaratuko lira-

tekenek, mugimendu ekonomiko

o s a g a rri bat sortuko lukete Ataun,

G o i e rri eta inguruko eskualdeetan.

Hau zehaztea zaila bada ere, esta-

tuko estatistikak kontutan hart u z

200 milioi ingurukoa izan daiteke.

Hau da, urtean zehar Maru m e n d i n

lo egingo dutenek 200 milioi inguru

gastatuko dituzte Ataun eta ingu-

ruko herrietan.

4. Ondorioak

LKSren ustez, bailara eta herriaren

garapen sozioekonomiko ikuspuntu-

tik, proiektua guztiz interesgarria da,

bai sortuko liratekeen lanpostuenga-

tik, baita zeharkako eragin ekonomi-

koagatik ere.

•
200 MILIOI

INGURUKO

KONTSUMO

POTENTZIAL

BAT SORTUKO

LITZATEKE.

•

IRATIKO BORDA BAT.



I r a i l a ren 27a bitartean, asko izan

z i ren beraien iritzia Udalera zu-

zendu zuten elkarte eta instituzioak

eta baita herritar batzuk ere.

U rr i a ren 9 eta 14ean egin ziren Ba-

t z a rretan bi txosten hauek aurkeztu

z i ren, eta hauen berri izanik, aurre z

Udalari azalduriko iritzia aldatu edo

eta lehen eman gabe zirenek beraien

j a rrera agertu nahi izan, Udaleko

ateak irekiak zirela agertu zitzaien he-

rr i t a r, elkarte eta instituzioei. 

Azkenik, 1997ko azaro a ren 5eko

U d a l b a t z a ren Osoko Bilkuran az-

t e rtu zen Marumendiko borden au-

rre p roiektua. Eztabaida luzea izan

zen; HBk bozketan part e h a rt z e a r i

uko egin zion eta gaineratikoen

adostasunez, ondorengo erabaki hau

hartu zen:

Kontutan izanik inguru g i ro-

a rekiko izan dezaken eragina

maila kritikoetara ez dela iris-

ten, eta aldiz, Ataungo garapen

sozio-ekonomikoan izan deza-

kena handia dela, Udalabatzak

i n t e re s g a rritzat jo zuen Maru-

mendiko borden aurre p ro i e k-

tua, eta dagokion instituzio ez-

b e rdinen aurrean bideratzen

hastea erabaki zuen. Ematen

d i ren pauso guztiak inguru g i-

ro a rekiko eragina murr i z t e k o

h e l b u ru a rekin emango dira,

p roposaturiko aurre p ro i e k t u

honek aldaketak izan ditzakela-

rik; eta baldin eta momentu

batetan eragin hau maila kriti-

koetara heldu daitekela ikusten

bada bertan behera utziko li-

tzateke ekimena.
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I
railaren 9 eta 11ean horretarako

deitu ziren batzarretan, herr i t a-

rrei eta gaiarekin zerikusia izan

dezaketen elkarte eta instituzioei

egitasmo honen berri eman zien

Udalak. Horrez gain, irailaren 27a

b i t a rtean gaiari buruzko iritziak

Udalari aurkezteko gonbidapena lu-

zatu zen.

Batzar hoietan esan zen moduan,

p roiektu horrek inguru g i ro a re k i k o

izan dezaken eragina aztertzeko txos-

ten bat eskatu zitzaion horretan adi-

tua den IKT entre p resari. Bestalde,

p roiektu berak izan dezaken bidera-

g a rritasun ekonomikoa eta Ataungo

garapen sozio-ekonomikoan izan de-

zaken eragina aztertzeko beste txos-

ten bat eskatu zitzaion LKS entre p re-

s a r i . ( A u rrez azaldu diren txostenak

dira bi hauek)

EZTABAIDATIK

ERABAKIRA

•

HERRITARREI

INFORMAZIOA

EMATEA ETA

BERAIEN

IRITZIA

JASOTZEA

UDALAREN

HELBURU IZAN

DIRA.

•
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Ataungo Udalak ikerketa soziolo-

gikoak burutzen dituen Bilboko

CINDES etxeari Ataunen ikerketa

bat egiteko eskatu zion. Ikerketa ho-

nek hiru helburu nagusi izan ditu.

1- A t a u n d a rrek Udalaren lanare-

kiko duten adostasun maila

neurtu.

2- H e rr i t a rrek etorkizunare k i k o

dituzten kezka eta jarre r a k

zeintzu diren ikertu.

3- H e rr i t a rrek, Maru m e n d i k o

B o rden pro i e k t u a ren inguru a n

zer-nolako iritzia duten eta zer-

nolako jarrerak erakusten di-

tuzten aztertu. 

2. GALDEKIZUNAREN
BALDINTZA TEKNIKOAK

Galdekizuna Bilboko CINDES

etxeak burutu zuen Azaroaren 26an,

Ataungo 193 pertsonen artean. Gal-

dekizuna, beraz, 193 etxe ezberd i-

netan burutu zen. Ataungo biztanle-

goa auzoka eta adinka har t u t a

p ro p o rtziozko lagin bat aukeratu

zen % 95,5 eko konfidantza mailare-

kin eta % 5eko laginaren akatsarekin.

Inkesta burutzen goizeko 11:30

etan hasi eta, hiru auzoetan bana-

tuta, arratsaldeko 7:30 etan amaitu

zen. Galdekizuneko lagina Ataungo

gune guztietara iritsi zedin, Ataun

osatzen duten 15 auzoaldeetan ba-

natuta burutu zen galdekizuna. 

1. SARRERA

Ataungo herr i a ren etorkizuna, he-

rritar bakoitzaren kezka eta ard u r a

izateaz gain, Udal lanaren nondik-

n o r a k o a ren erakusle nagusienetakoa

ere bada. Bide honetan ulertu behar

dira etorkizuna gaitzat hartuta egin

diren Ataungo herriari buruzko zen-

bait ikerketa eta hari berera biltzen

dira udalak harturiko zenbait erabaki

ere.

Azken denboran, etorkizunari bu-

ruzko eztabaida hori proiektu kon-

k retuen bidez jarri izan da agerian

( M a rumendiko bordak egiteko uda-

lak harturiko erabakiaren inguru a n

e.a.); halere, eztabaida konkre t u e n

n e u rri hori gainditzen duen ausnar-

keta gune bat aurreikusten da etorki-

zun horren atarian; ezinbestean guz-

tioi dagokigun ausnarketa. Ataunen

etorkizuna eta herr i t a rrok etorkizun

horri buruz pentsatzen duguna elkar

lotuta doazenez gero a ren eztabaida

puntuak ezartzea guztioi dagokigu.

Udalak ez luke ardura horretatik es-

kapo egin nahi. 

Hori dela eta, Udalak, herr i t a rre k

etorkizuna nola ikusten duten jakin

nahi izan du; iritzi hori bera, etorki-

z u n a ren baldintzetako bat delako

eta, erre a l i t a t e a ren ezagutza sako-

nago batek udalgintza sendotu bes-

terik ez duelako egingo.

A T A U N D A R R E N
IRITZIA HERRIAREN

E T O R K I Z U N A Z

•

UDALAK,
HERRITARREK
ETORKIZUNA

NOLA
IKUSTEN
DUTEN 

JAKIN NAHI
IZAN DU.

•



A.2 NOLA IKUSTEN DUTE
UDALA AUZO BAKOITZEAN?

Inkesta hauek eskeintzen dituzten

datuen extrapolazioa eginez esan li-

teke ataundarrak gustora daudela

herriko Udalarekin. Satisfazio horre-

tatik nabarmen urruntzen dire n a k

A i e t a rrak dira. San Martin eta San

G regor ion Udalarekin gustora

daude, nahiz eta San Gregoriotarren

a rtean jarrera kritikoak ugariago

ageri diren San Mart i n d a rren art e a n

baino. 

CINDES etxeak eskeinitako da-

tuetaz baliatuz, adinkako azterketan

erreparatzen badugu, 51 urtetik go-

rakoak dira Udalaren lanarekin gus-

toen daudenak: % 68,4a oso gustora

edo nahiko gustora dago. Kopuru

hau gazteetan % 59,6koa da eta er-

diko adinta ldean % 61,5ekoa.

Adinka ezberdintasun nabarm e n i k

ez dagoen arren datu bat alde batera

utzi ezinezkoa da: gazteetan, adine-

koetan baino jarrera kritikoa duen

gehiago dago. Adinez gora egiten

dugun neurrian udalarekiko satisfa-

zio maila ere handiagotzen doa.  
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A.1 GUSTORA AL ZAUDE
HERRIKO UDALAREN
LANAREKIN?

A t a u n d a rrei herriko Udala egiten

ari den lanarekin zenbateraino dau-

den gustora galdetzean, datuek, he-

rr i t a rren % 63,9a udalarekin oso

gustora edo nahiko gustora dagoela

erakusten dute eta % 36,1ak ez oso

gustora edo batere gustora ez dago-

ela adierazten du. Galdera berd i n a r i

emaniko erantzuna auzoka aztert u z

g e ro (A.2 Taula) San Mart i n d a rr a k

dira Udalaren lanarekin gustoen

daudenak: % 68,6a oso gustora edo

nahiko gustora dago, San Gregorion

k o p u ru hori  % 60, 7ra iristen da.

A i e t a rrak aldiz ez daude gustora

udala egiten ari den lanarekin; auzo

honetan, % 57,9a da ez oso gustora

edo batere gustora ez dagoela adie-

razten duena.

•
ATAUNDARRAK

GUSTORA
DAUDE

UDALAREN
LANAREKIN.

•

UDALARI BURUZKO IRITZIA

% 44,5

% 19,4

% 12,0

Batere gustora ez

Oso gustora
Nahiko gustora
Ez oso gustora

% 24,1

Nahiko
gustora

Ez oso
gustora

Batere
gustora ez

Oso
gustora

100%

75%

50%

25%

0%
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rian geratzen da datuetan. Aldiz, ez

d i rudi, azpiegitura eta etxebizitza

f a l t a ren arazoa lehen arazotzat duen

jende kopurua handiegia denik.

Gauza bera gertatzen da giro politi-

k o a rekin: % 10,4ra iristen da (A.3

Taula) arazo guztien artean aukera-

tzerako orduan giro politikoare n

arazoa aukeratzen dutenen kopurua.

A.4 HIRU AUZOETAN KEZKA
BERDINAK AL DITUGU?

Datuak % etan

Auzokako irakurketa batetan, jo-

era oro k o rra mantendu egiten bada

ere, San Gregoriotarrek eta Aietarrek

l a n g a b e z i a ren arazoa gehiago azpi-

m a rratzen dute San Mart i n d a rre k

baino. Herri guztian ematen den

langabezia eta etorkizun ekonomi-

koarekiko kezka, Aian, bereziki azpi-

m a rratu beharrekoa da; %78,9ak bi

gai horiek aukeratu bait ditu beste

guztien gainetik. Auzo honetan giro

politikoa lehen arazotzat hart z e n

duenik ez da ageri laginean. Deiga-

rria baita ere, Aian, biztanlegoare n

A.3 ZERK KEZKATZEN ZAITU
GEHIEN?

A t a u n d a rren artean kezka gehien

s o rtzen duen arazoa herriko langa-

bezia da. Horrela aitortzen du %

37ak (A.3 Taula). Datuetan ikusi

daitekeen moduan etorkizun ekono-

mikoa eta biztanlegoaren behera-

kada herr i t a rren kezka eremuan na-

b a rmen ager tzen diren arazoak

ditugu. Urrutirago geratzen dira az-

piegitura eta etxebizitzen falta eta

g i ro politikoa. Esan liteke beraz,

a t a u n d a rren % 59,9arentzat ekono-

mia alorra dela arazo guztien art e a n

lehentasuna hartzen duena; Ekono-

mia, bai bakoitzari dagokionean

( l a n g a b e z i a ren kasuan) eta bai he-

rriari dagokionean (etorkizun eko-

nomikoaren kasuan).

Ataunek duen beste arazoetako

bat, biztanlegoaren beherakada, age-

ATAUNDARREN
KEZKARIK NAGUSIENA

Zerk kezkatzen zaitu gehien? San Martinen San Gregorion Aian

Herriko langabeziak 33,3 43,4 42,1

Azpiegitura eta etxebizitza faltak 5,8 15,1 15,8

Biztanlegoaren beherakadak 22,5 20,8 5,3

Giro politikoak 14,2 5,7 0

Etorkizun ekonomikoak: nekazaritzaren 24,2 15,1 36,8

beherakadak, industria eta zerbitzu faltak

% 37

% 20,3

% 12,0

% 22,9

Herriko langabeziak
Azpiegitura eta
etxebizitza faltak
Biztanlegoaren
beherakadak
Giro politikoak
Etorkizun
ekonomikoak



Gehien kezkatzen duen arazoa,

auzoka ez baizik eta adinka azter-

tzen badugu adin-talde ezberd i n e k

kezka eta ardura ezberdinak erakus-

ten dituzte. Sarritan kontrajarr i t a

ageri dira adin-talde bakoitzare n

kezkak. A. 5 Taulak erakusten duen

bezala gazteetan herriko langabeziak

baino biztanlegoaren beherakadak

gehiago kezkatzen du. Langabezia

eta etorkizun ekonomikoa ere ga-

rrantzizkoak dira baina gazteen ar-

tean beste zenbait gaiek ere leku

esanguratsua du; adibidez, giro poli-

t i k o a rekiko kezka agertzen dutenen

kopurua handiagoa da beste adintal-

deetan baino. 
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beherakada lehen arazotzat hart z e n

dutenen kopurua horren txikia iza-

tea (% 5,3a). San Martinen eta San

G regorion joerak antzekoak dira

langabezia eta etorkizun ekonomi-

k o a ren kasuan, baina beste  gai ba-

tzuetan bada ezberdintasunik; adibi-

dez, g iro politikoaz kezkatuta

daudenen kopurua handiagoa da

San Martinen (% 14,2) San Gre g o-

rion baino (%5,7). Alderatziz, lehen

arazotzat azpiegitura eta etxebizitza

falta jartzen dutenen kopurua han-

diagoa da San Gregorion (% 15,1)

San Martinen baino (% 5,8) A.4

Taula.       

A.5 ADIN-TALDE
EZBERDINETAN ZEINTZU
DIRA KEZKA NAGUSIENAK?

•
HERRIKO LANGABEZIA ETA ETORKIZUN

EKONOMIKOA DIRA ATAUNDARRAK
GEHIEN KEZKATZEN DITUENA.

•

100%

75%

50%

25%

0%
Herriko

langabeziak
Azpiegitura eta
etxebizitza falta

Giro politikoakBiztanlegoaren
beherakadak

Etorkizun ekonomikoak:
nekazaritzaren

beherakadak, industria eta
zerbitzu falta

18-30 urte

31-50 urte

+51urte
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erdiko adintaldean % 82,8a da behe-

rakadari aurre egitea posible dela

uste duena eta % 17,2a ezetz uste

duena; gazteen multzoan % 78,7a da

baietz uste duena eta % 21,3ak ezetz

dio; eta 51 urtetik gorakoen art e a n

% 63,7 baietzean eta % 36,3a eze-

tzean.

Datu hauen arabera ataundarr a k

b i z t a n l e g o a ren jeitxierari aurre egi-

tea posible dela uste dute. Beraz,

e t o r k i z u n a rekiko baikor agert z e n

dira orokorrean. Halere, bataz beste,

galdetutakoen lautatik batek biztan-

l e g o a ren jeitxiera geldiezina dela

pentsatzea ez da azpimarratu gabe

utzi daitekeen datua. Hiru adin-tal-

deen arteko konparaketa bat egiten

badugu, 51 urtetik gorakoak dira

etorkizuna ilunen ikusten dutenak. 

A.6 BIZTANLEGOAREN
BEHERAKAKO JOERARI
AURRE EGITEA POSIBLE
AL DA?

B i z t a n l e g o a ren beherakadari aurre

egitea posible ote den galdetutakoan

% 73,8ak baietz erantzun du eta %

26,2ak ezetz. Erantzun hauek au-

zoka aztertzen baditugu emaitzak

honako hauek ditugu: Aian % 84,2a

baietz eta 15,8a ezetz; San Martinen

% 73,6a da baietz uste duena eta %

26,4a da ezetz uste duena; eta azke-

nik San Gregorion % 70,6a da baiez-

koan dagoena eta % 29,4a ezezkoan.

Azterketa adinka egiten badugu be-

rriz, emaitzak honela banatzen dira:

•
ATAUNDARRAK

ETORKIZUNAREKIKO
BAIKOR

AGERTZEN 
DIRA

•

BIZTANLEGOAREN
BEHERAKAKO JOERARI

AURRE EGITEA 
POSIBLE AL DA?

% 73,8

% 26,2

Bai
Ez



zerbitzu eta turismoan %10,5ak. Da-

tuak adinka aztertuz berriz, hona zer

ondorioztatzen den: 18-30 urte bi-

t a rteko jende multzoaren % 37,8ak

etorkizuna zerbitzu eta turismoan

dagoela uste du, % 33,3ak industrian

eta % 28,9 nekazaritzan; 31-50 urt e

b i t a r teko jende multzoaren %

36,1ak etorkizuna industrian dago-

ela uste du, % 36,1ak nekazaritzan

eta % 27,9 zerbitzu eta turismoan;

51 urtetik gorako jende multzoare n

% 48,1ak etorkizuna industrian ikus-

ten du, % 31,6ak nekazaritzan eta %

20,3 ak zerbitzu eta turismoan.

Datuen irakurketak ataundarre k

h i ru arloen arteko orekara apunta-

tzen dutela erakusten du: industria-

ren nagusitasuna azpimarratuz, ne-

k a z a r i t z a ren arloari etorkizunean

pixu handia eskeiniz eta zerbitzu eta

t u r i s m o a ren arloa hiru g a rren maila-

rako utziz. Irakurketa honek auzoka

eta adinka dauden ikuspegi ezberd i-

nak ere agerian uzten ditu. San Mar-

tinen hiru arloekiko apostua antze-

koa den bitar tean San Gre g o r i o n

etorkizunera begira industriari es-

keintzen zaion garrantzia beste ar-

loei eskeinirikoa baino askozaz ere

g a rrantzitsuagoa da. Gauza bera

g e rtatzen da Aian nekazaritzare k i n ;

arlo hau da aietarren ustez Ataungo

etorkizuna bultzatuko duena. Ez di-

rudi beraz hiru auzoetan ikuspegi

bateratu bat dagoenik etorkizunare-

kiko jarreran. Adinkako azterketak

e re adin-multzoen artean dauden

ikuspegi ezberdinak nabarm e n t z e n

ditu. Gazteek nagusiki Zerbitzu eta

Turismoan ikusten dute etorkizuna

nahiz eta beste bi arloei ere pixua es-
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A.7 ZEIN ARLOK BULTZA
DEZAKE NAGUSIKI
ATAUNGO ETORKIZUNA?

Etorkizunean Ataunen garapena

bultzatu dezakeen arloari buruz gal-

dera egin denean jendearen eran-

tzuna honela banatu da (A.7 Taula):

etorkizuna nekazaritzan dagoela

uste duten ataundarrak % 32,4a dira,

etorkizuna industrian dagoela pen-

tsatzen dutenak berriz % 40,5a eta

azkenik etorkizuna zerbitzu eta tu-

rismoan dagoela pentsatzen dute-

nen kopurua % 27,1ra iristen da. 

Datu hauek auzoz-auzo eskeini

ezkero emaitzak honako hauek dira:

San Martin auzoan, jendearen %

30,4ak etorkizuna nekazaritzan, %

36,6ak industrian eta % 33ak zerbi-

tzu eta turismoan dagoela uste du;

San Gregorion, jendearen % 21,6ak

etorkizuna nekazaritzan, % 58,8ak

industrian eta % 19,6ak zerbitzu eta

turismoan dagoela uste du; Aian,

etorkizuna nekazaritzan  jendeare n

% 73,7ak, industrian % 15,8ak eta

ETORKIZUNEKO ARLOA

100%

75%

50%

25%

0%
Nekazaritzak Industriak Zerbitzu eta

turismoak
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keini. Adinez aurrera goazen eran

i n d u s t r i a ren garrantzia azpimarr a-

tzen dutenen jende kopurua handia-

gotuz doa. Etorkizunerako nekazari-

t z a ren balioa gehien azpimarr a t z e n

dutenak bigarren adintaldean eta hi-

rugarrenean kokatzen dira. 

A.8 LANBIDE EZBERDINETATIK
NOLA IKUSTEN DA
ETORKIZUNA?

Datuak % etan

A.8 Taula guztiz arg i g a rria da

etorkizunari buruzko jarrerak zer

nolako baldintzetatik sortzen dire n

ikusteko. Lan eremuan kokatzen di-

renen iritziz industria da etorkizu-

neko arloa nekazari eta langabetuan

s a l b u s p e n a rekin. Nekazariek, neka-

zaritza eta industria maila berd i n e a n

j a rtzen dituzte. Langabetuek berr i z ,

n a b a rmenki nekazaritzaren aldeko

apostua egiten dute. Lan ere m u a

utzi duten haiek ere (jubilatuak) in-

d u s t r i a ren aldeko jarrera erakusten

dute. Etorkizuna zerbitzu eta turis-

moan ikusten dutenak oraindik lan

e remura iritsi ez direnak dira (ikas-

leak). Beraz, lan eremuan daudenak

eta bigarren edo hiru g a rren adintal-

dean kokatzen direnak, etorkizuna

industrian eta nekazaritzan dagoela

dioten bitartean, gazteen adintal-

dean eta bereziki ikasleen art e a n

etorkizuna zerbitzu eta turismotik

dagoela pentsatzen da.    

•

LAN EREMUAN ETA BIGARREN
EDO HIRUGARREN ADIN-

TALDEAN DAUDENAK
INDUSTRIA ETA

NEKAZARITZAREN ALDEKO
APOSTUA EGITEN DUTEN
BITARTEAN, GAZTEK ETA

IKASLEK ETORKIZUNA
ZERBITZU ETA TURISMOAN

DAGOELA USTE DUTE.

•

Nekazaria Industria  eta Autonomoa Etxeko lanak Jubilatua Ikaslea Langabetua Guztira

zerbitzuaktua

Nekazaritzak 42,1 32,7 30,0 29,5 35,2 20,0 44,4 32,4

Industriak 42,1 34,7 40,0 50,0 48,6 13,3 22,2 40,5

Zerbitzu eta 15,8 32,6 30,0 20,5 16,2 66,7 33,3 27,1

turismoak

Guztira 100 100 100 100 100 100 100 100

•
INDUSTRIAREN

ETA
NEKAZARITZAREN
ALDEKO APOSTUA

EGITEN DUTE
ATAUNDARREK.

•



A.10 NOLAKOA DA
MARUMENDIKO BORDEN
PROIEKTUARI BURUZKO
IRITZIA AUZO
BAKOITZEAN?

Datuak % etan

A.10 taulak Ataungo hiru auzoe-

tan proiektu honi buruz dauden iri-

tzi ezberdinak biltzen ditu. San Mar-

tinen % 64,1ak proiektuari buru z

oso iritzi ona edo nahiko iritzi ona

duen bitar tean San Gre g o r i o n

gehiengoak (% 53ak) nahiko iritzi

t x a rra edo oso iritzi txarra du. Aian

e re nabarmenki proiektu honen

kontrako iritzia nagusitzen da; auzo

honetan % 73,6ak nahiko iritzi txarra

edo oso iritzi txarra du. 

Datu azterketarekin jarraituz adin-

kako irakurketak adintalde ezberd i-

nen artean dauden ikuspegi ezberdi-

nak erakusten ditu. 18tik 30 urt e

b i t a r teko adintaldean % 57,5k

p roiektuari buruzko oso iritzi ona
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Atal honetan CINDES etxeak bi

galdera ezberdin burutu ditu. Alde

batetik Marumendiko Bord e n

p roiektuari buruzko iritzia eta bes-

tetik proiektu horren inguru a n

s o rtu den eztabaidan erabili dire n

argudioekiko jarrerak. 

A.9 NOLAKOA DA
MARUMENDIKO BORDEN
PROIEKTUARI BURUZ
DUZUN IRITZIA?

Datuak %etan

M a rumendiko Borden pro i e k t u a-

ren inguruan % 55,6ak oso iritzi ona

edo nahiko ona agertzen du eta %

44,4ak nahiko iritzi txarra edo oso

iritzi txarra. Datu hauen arabera

a t a u n d a rren gehiengoa Maru m e n-

diko Borden pro i e k t u a ren alde le-

goke. Aldeko jarrera nagusitzen den

a rren proiektuari buruzko iritzi ez-

k o rra dutenen kopurua ere handia

dela esan daiteke.

MARUMENDIKO BORDEN
PROIEKTUARI 

BURUZKO JARRERA

Oso ona
Nahiko ona

Nahiko txarra
Oso txarra

% 46,5

% 21,4

% 23,0

San Martinen San Gregorion Aian

Oso ona 11,1 5,9 5,3

Nahiko ona 53,0 41,2 21,1

Nahiko txarra 16,2 27,5 36,8

Oso txarra 19,7 25,5 36,8

Guztira 100 100 100
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edo nahiko ona du. Proiektuaren al-

deko jarrera antzekoa erakusten dute

51 urtetik gorakoek (% 59,8ak oso

iritzi ona edo nahiko ona). Aldiz er-

diko adintaldeak (31tik 50era bitar-

tekoek) proiektuari buruzko iritzi

e z k o rra dute; talde honetan %

50,8ak nahiko iritzi txarra edo oso

iritzi txarra du. 

A.11 MARUMENDIKO BORDEN
PROIEKTUAREN INGURUKO
IRITZIAK

Datuak % etan

M a rumendiko Borden Pro i e k t u a-

ren inguruan egindako galdere n

erantzunetatik zera ikus daiteke

(A.11 Taula): lanpostuak sor ditzaz-

k e e n a ren alderdi baikorrari, pro i e k-

tuak egin lezakeen kalte ekologikoa-

ren alderdi ezkorra kontrajart z e n

za iola. Horrezaz gain ez diru d i

p roiektu horrek gauzatu ostean su-

posatu dezakeenaz jarrera garbirik

dagoenik. Tauletan irakur daitekeen

moduan Marumendiko Bord e n

p roiektuak herrian kultura eta eko-

nomia ikuspegi batetik izango lu-

keen eraginaz ez dago adostasunik

eta iritziak bi aldetara biltzen dira.

P roiektu honek Ataunen herri izae-

ran izango lukeen eraginaz herr i t a-

rrak ezkor dira nahiz eta alde bate-

koek eta bestekoek pixu berd i n t s u a

duten. Aldiz aberastasun ekonomi-

koa ekarriko duela pentsatzen dute;

kasu honetan ere ia erdira gert u r a-

tzen da ezeztz pentsatzen dutenen

k o p u rua. Gehiengo baten ustez era

honetako proiektu batek beste arlo-

etan eragin txarra izango luke; ho-

rrela pentsatzen dutenen kopurua %

56ra iristen da. 

Eskeinitako datuen ondorioak

g e u reganatuz, oro k o rrean pro i e k-

t u a ren aldeko jarrera erakusteare k i n

batera pro i e k t u a ren alde ezkorr a k

a g e rtzen ditu jendeak. Lanpostuen

s o rrera da jendeak gehien txalotzen

duena; aldiz, beste arloetan izango

lukeen eragina eta egingo lukeen

•
MARUMENDIKO

BORDEN
PROIEKTUAREN

ALDEKO
JARRERA

AGERTZEN 
DUTE

ATAUNDARREK
•

BAI EZ Guztira

Lanpostuak sortuko ditu 59,2 40,8 100

Herriari bizia emango dio 53,6 46,4 100

Kalte ekologiko handia egingo du 59,2 40,8 100

Ataunek bere herri izaera aberastuko  du 48,3 51,7 100

Aberastasun ekonomikoa ekarriko du 50,3 49,7 100

Beste arloetan eragin ona izango du 44,0 56,0 100

(nekazaritza etab)


