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LABURPENA: Euskal Herriko herri txiki batean lehen eta hirugarren sektoreen arteko uztarketaren bitartez, landa-komunitate
horren etorkizunerako gakoa aurkitu dute.

ABSTRACT:A small Basque rural village has discovered the clue of
its survival combining both primary and tertiary sectors.
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Lehen sektoreak hirugarrenean eragin al dezake? Eta hirugarrenak lehenengoan? Mundu honetan dena erlazionatuta
dagoela dakigun arren, askotan ez da erraza izaten batzuen eta
besteen arteko harremanak bat-batean antzematea.
Ernest Cañadak (2012) “El turismo en la Soberanía Alimen-

taria” artikuluan turismoak landa-eremuan dituen eraginak
aztertzen ditu. Bere hitzetan, egungo eredu turistikoak bere
burua «tximiniarik gabeko industria » bezala saldu arren,

ingurugiroa eraldatu, narriatu eta artifizializatu baizik egiten ez
duten ingurumen-inpaktu garrantzitsu eta larriak eragiten ditu,
publizitate iruditegi komertzial batzuen araberako paisaiaren
egokitze- eta homogeneizatze-prozesu baten bitartez.
Egoerari aurre egiteko, bi bide planteatzen dizkigu: bata,
nekazaritza zein arrantza familia-ekonomientzako mehatxua
suposatzen duten eredu turistikoei aurre egitea (Hego Ameriketan erresistentziaren adibide ugari ditugu), eta, bestea,
komunitate horiek beraiek kontrolatzen duten turismo mota
bat bultzatzea, haien diru-sarreren dibertsifikazio- eta osagarritasun-estrategia batean barneratuz. Bigarren bide horretan
kokatzen dugu Zerain.

Zerain

Zerain Gipuzkoako hegoaldean eta Goierriko eskualdean
dagoen udalerri euskalduna da. Baina ez da ohiko herria.
Egitura hutsaletatik harago, beraien altxorrik preziatuena
konpartitu eta bizi nahi duen gizon-emakume taldeak osatzen
du (wikipedia).
Hau guztia 40 urte lehenagotik hasitako ibilbide batetik dator. Garai hartan hasi zen forma hartzen egungo egoeraraino
ekarri duen euskarrietako bat: auzolana. 265 biztanle zenbatu
zituen 2012. urteko erroldak, baina mende bat lehenago, ia
600 izatera iritsi ziren. 70eko hamarkadan erregistratu zen
markarik baxuena, meatze-barrutia itxi eta mendearen lehen
erdian inguruko bailaretan garatutako industria-aktibitatearen
ondorioz. Lantokiak gertu egon arren, ezinezkoa zitzaien zeArtikulu zientifikoa: (1+3) sektorea + auzolana = ZERAIN				
		

raindarrei beren herrian bizitzea, etxebizitza faltagatik. Orduan
elkartu ziren lehenengoz herriko gazteak komunitateari planteatzen zitzaizkion arazoak konpontzen saiatzeko. Etxebizitzak eraikitzeko kooperatiba bat sortu zuten, eta egungo herria
osatzen duten gizon-emakumeen taldearen hazia erne zen,
herriarekiko eta beraien arazoekiko jarrera proaktiboa. Hain
da horrela, ezen herriko sentsibilitate guztiak batzen dituen
zerrenda independentea baita udal-hauteskundeetara aurkezten den bakarra.
Pixkanaka, Zeraingo egitura oinarritzen den hiru zutabeak
gorpuzten joan dira.
80ko hamarkadatik gaur arte, herriko bizi-kalitate eta
bizi-baldintzetan hobekuntzak lortu dira pausoz pauso,
herritarren beraien ekimenetatik abiatuta. Udalak lantzen du
adar hori. Aldi berean, komunitatearen energia endogenoen
sorrera bultzatu da. Komunitatearen kontzientzia idiosinkratiko eta ondarearen (material zein materiagabearen)
berreskurapenean lan handia egin da, komunitate-identitatea
bizilagunen topaketa eta elkartzeko puntua bilakatuz eta
belaunaldi ezberdinak bertan inplikatuz. Oa kultur elkartea da
dinamizazio kulturalaren ardura duena.
90eko hamarkadan, begi-bistakoa zen industria-krisia, eta herriaren etorkizuna maila guztietan planteatu zen. Hausnarketa
estrategiko bat burutu, eta herriaren etorkizun ekonomikoaren
planteamendua funtsezkoa zela ikusi zuten. Udaletxeak «Zerain proiektua» deituriko komisio bat eratu zuen, eta komunitateko eragile sozioekonomiko guztiek parte hartu zuten.
Lurraren lanketan eta zerbitzuetan lanean jarraitu behar zela
ondorioztatu zuten, eta egite-ildo hori finkatzeko asmoarekin
«Zerain dezagun fundazioa» sortu zen helburua argi batekin:
komunitatearen etorkizun ekonomikoa lantzea.
Lehen-hirugarren sektoreen arteko harremana

Zeraingo garapenak oinarrian duen ideia oso sinplea da:
beraien kalitatezko nekazaritza-produktuak erosiko dituzten
Leire Milikua
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Zeraingo ikuspegi panoramikoa. Iturria: www.zerain.com. Egilea: Zeraingo turismo bulegoa

bisitariak erakarri behar dituzte. Ez da proiektu turistiko
arrunt bat, beraientzat turismoa komunitatearen etorkizuna
bermatuko duen modua baita. Hango nekazariek mantentzen
duten paisaia bat eskaintzen dute, eta bisitariek beraien
produktuak baloratu eta bidezko prezioan erosten dituztelako
bizi ahal dira.
Proiektuaren bihotza Turismo Bulegoa da. Bertara sartzen
den edonork lehenengo aurkituko duena nekazaritza-produktuak izango dira: Idiazabal gazta, sagardoa, marmeladak,
indabak, fruitu lehorrak, eztia... Horrekin lortzen dena zera
da: turistek uzten duten lehen euroa beraiek eta zeraindarrek hainbeste preziatzen duten horren mantenura bideratzea: paisaiara. Turismoak landak, sagarrondoak eta finean
nekazaritza-aktibitatea mantentzen ditu, hortaz, paisaia.
Dendako lema «Prezioak balio du» da, gertuko produktu
horien benetako balioari erre-ferentzia eginez. Ildo horretan
familia-enpresa txikien sorrera, nekazaritza-ustiapen berriak,
kooperatibak... bultzatzen dira (Errekondo, ?).
Paisaia kulturala & ekosistemaren emana

Goian azaldutako guztia artikulatuko duen kontzeptua da
«paisaia kulturala». Hori argitzeko, ARGIA aldizkariak Zeraini
buruz eginiko erreportaian Jakoba Errekondok emandako
definizioa erabiliko dugu:
«Natura paisaia bihurtzen da gizakiak aldatzen duenean.
Euskal Herrian ez daukagu jatorrizko naturarik, gizakia
inoiz iritsi ez denik, gure eraginik jaso ez duen naturarik.
Euskaldunok milaka urtetako kulturarekin eraldatu dugun
paisaia da gure oinarria. Hori da paisaia. Paisaia horri kultura bat eransten badiogu, komunitate batek pentsatuta egiten
dituen ekintza horiek, hori da paisaia kulturala. Eta guk
auzolanaren ikuspegitik eragiten dugu paisaia, kultura berezi
bat sortzen ari gara. Guretzako erdigunea natura da, bigarren
zirkuluan paisaia (gure eragina duen natura) dago, hirugarren
zirkuluan paisaia kulturala (gure kultura), eta ardatz horren
inguruan sortzen dugu guk dena: komunitateko bizimodua,
bizitza kalitatea, ekonomia...» (Errekondo, 2010: 6).

Artikulu zientifikoa: (1+3) sektorea + auzolana = ZERAIN					

Bestalde, «iraunkortasun» kontzeptua atzean utzi eta «ekosistemaren emana» da diskurtsoaren motorra, ‘ecosystem services’
(5) ingelesez, zientzialariek urteetan darabilten definizioa.
Jakobaren hitzak berriz gurera ekarriz:
«Honek, dugun eta garen guztia bizi dugun ekosistemari zor
diogula argi eta garbi azaltzen du. Gure ustez iraunkortasuna
hauxe da: paisaia batek sortzen duena, izan behar du bertako
naturarentzako eta bertan bizi diren gizataldearentzako eta
kulturarentzako, ez beste inorentzako. Hona paisaia eta kulturaren arteko banaezinezko uztarria. Paisaia kulturala da
iraunkorra den bakarra eta iraunkortasuna paisaia kulturaletan soilik eman daiteke. Iraunkortasunak soziala, ekonomikoa
eta ekologikoa izan behar du. Bertan bizi den gizataldearen
bizimodua eta ekologikoki bideragarria den ekonomia biltzen
ditu paisaiak, paisaia kulturalak.(...) Paisaia guztietan antzeman ditzakegu bertan bizitako kulturak » (Errekondo eta
Galdos, 2010: 54).
Eraginak

Azkenik, zeraindarren ekintza guztien atzean aurki dezakegun
beste osagai bat dago: bisitarientzat egiten den gauza orok
herritarrengan onurak sortu behar ditu. Hau da, ekintzak
diseinatzeko orduan, bietan pentsatu behar da paraleloki:
bisitariengan eta herriko bizilagunengan. 1997.etik hona 34
lanpostu sortu dira Zerainen eta beraien ekimenek ez dute etenik. Hona hemen aurrez esandakoak biltzen dituzten adibide
konkretuak:
-Aranzadi Zientzia Elkartearen laguntzaz herriko gazteek burututako pieza etnografikoen katalogaziotik, egungo Etnografia
Museoa eratorri da. (1 zenbakia mapan)
-Herrian zehar barreiatutako ondare materiala (eta hari lotutako
ondare immateriala) berreskuratu eta zaharberritu da, balioan jarri
eta produktu turistiko bezala sustatuz.
-Turismo-bulegoa ireki da (kalitate turistikoaren Q), aldi berean
kalitatezko nekazaritza-produktuen saltoki, inguruko artisautzaren erakustoki eta saltoki, eta zeraindarrentzat gertuko
denda delarik. (2 zenbakia mapan)
-Urtero burutzen da Gipuzkoako Nekazaritza Ekologikoaren
Azoka (probintziako zaharrena).
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Berde iluna: Baserri artean
Laranja: Burgomendiko Bira
Urdin argia: Barbari, Aizkorpeko larreak
Berde argia: Parke Naturaleko Meategian barrena
Urdin iluna: Aizpeako Meategira

Zeraingo ibilbide botanikoen sarea. (Iturria: www.zerain.com Hortik ateratako informazioarekin). Egilea: Leire Milikua

-Landa-turismo bi ireki dira baserri bitan, nekazaritza-aktibitatearen osagarri. ( 3 eta 4 zenbakiak mapan)
-Lumagorri elkartearen egoitza bertan kokatu da. Labeldun
produktu honi lotutako ustiapen bi zabaldu dira.
-Aterpetxe bat ireki da (eskola-ume, bisitari, erromes... jasotzen
dituena). (5 zenbakia mapan)
-Udal Ostatuaren zerbitzuak hobetu eta hedatu dira; udal-jabegoko beste taberna bat zabaldu da. (6 eta zenbakiak mapan)
-Sagardotegi bi ireki dira baserri banatan. (8 eta 9 zenbakiak
mapan)

-Herriko emakume talde bat fruten kontserba gozoak ekoizten
hasi da.
-Zeraineko ondarearen katalogazio eta babesa bultzatu da: Aizkorri-Aratz Natur Parkearen hedapena, Lasurtegiko hezegunearen katalogazioa, Aizpeako meategien (10 zenbakia mapan),
Larraondoko zerrategiaren (11 zenbakia) eta Zeraingo herrigunearen monumentu multzoak (12 zenbakia), eta Donejakue
bideari lotuta kultur monumentu izendatzen dira San Blas
Ermita, Olabide baserria, Zabalegiko eta Arrolako hilarriak,
errege-galtzada eta Ostatu eraikina.
-Ondare interesdun edo inguruetako lurrak eskuratu eta bertako espezieekin basoak birlandatzean oinarritutako biodibertsitate-programa planteatu da.
-Artzain berriak finkatu dira. Zerainen, gazta produktu turistiko bat gehiago da, ziurtatutako kalitatea bilatzen duten
erosleen jomuga.

Hortaz...

Ondarea da, bere zentzurik zabalenean, bisitariak Zerainera erakartzen dituena: natura, monumentu megalitikoak, protoindustria, arkitektura, nekazaritza- eta abeltzantza-ustiapenak, nekazaritza-produktuak... Horrez gain, ondare horretan oinarritutako
aktibitateen eskaintza haziz doa etengabe: mendi-ibilbideak,
BTT, interpretazio-zentroak, produktu pedagogiko eta didaktikoak, egonaldi eta murgiltze-programak... Zeraindarrentzat,
gainontzeko tokietan ez bezala, eskaintza gehiago edukitzeak
bisitari gehiago edukitzea esan nahi du bai... baina gazta eta
sagardo gehiago saldu beraien etorkizuna bermatzeko.
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