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Eskerrak
Hasierako atal honetan, eskerrak eman nahi dizkiogu bereziki Zumaiako turismo saileko
teknikari eta arduradun Esti Iruretari, aparteko lankidetza eskaintzegatik; turismo
bulegoko lankideei; Zumaiako Udaleko batzordeburu Jon Iraolari eta bertako
batzordekideei; Zumaiako Udalari, oro har, lan hau aurrera eramateko aukera
emateagatik eta baliabideak eskaintzeagatik; euskara zerbitzuko teknikariei;
komunikazio arduradunari; logistika lanetan aritu diren Alondegiko arduradunari eta
Baleike elkarteari.
Hurrengo orrietan jasotako lana urte osoko prozesuaren ondorioa da. Eskerrak eman
nahi dizkizuegu lan honetan parte hartu duzuen eragile publiko eta pribatu guztioi,
gizarte-elkarteei, akademikoei, ekintzaileei eta ezagutza zabaldu duzuen guztioi. Zuen
laguntza eta parte-hartzerik gabe, ezinezkoa izango zen Zumaiako turismo plana
aurrera eramatea.
Eskerrak ematen dizkiegu Zumaiako herritar eta bisitariei.
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Laburpen exekutiboa
Turismogintza, herrigintzatik eratorria den gizarte jarduera oro gisa, arazo bihur liteke,
betiere, ahalegin kontziente edo inkontzienterik egiten ez bada herritarren pertzepzioa
ezagutzeko, iritziak trukatzeko edota gida-orri estrategikoarekin nora goazen eta zer
nahi dugun zehazteko.
Zumaiako Udal osoak, turismoak bere horretan zuzenean ingurugiroan, herritarrengan,
eta oro har haien ongizatean eragiten ari zela ohartutaz, prozesu estrategiko eta partehartzailea abian jartzea erabaki zue n2017an. Biak, estrategia eta parte-hartzea
(deliberazioa eta gobernantza, esan nahi baita), uztartuz. Hartara, aholkularitza
estrategiko hau ikerketa-ekintza moduan diseinatu eta gauzatu da hasieratik, plan hau
hezurmamitzeko. Prozesu sakon eta bizi honetan zehar, bide bat zedarritu da,
Zumaiarekin eta zehazki haren turismoarekin zeresan zuzena izango duten gizabanako
anitzekin. Bidea, bestalde, ez da lineala izan. Hemen modu zehatz eta egituratuan
aurkezten dena, estrategia eta parte-hartzea uztartzearen ondorioz sortzen den
emaitza da: ‘Bertakoen Ongizatea eta Turistekiko Elkarbizitza Bermatuz: Turismo Plana
Zumaia 2018-2021’.

Plan honen laburpen gisa honako hau jaso dugu:
1. Turismogintza ez dago krisian, gizarte eta gure herrietan eragin baikorra duten
eredu berriak behar ditugu. Eredu horiek, alor publikotik datozen araudiez gain,
gizarte zibiletik, elkarteetatik, enpresetatik, eta ezagutzaren mundutik datozen
jarduera ekintzaileak abian jartzea ekarriko lukete 2018-2021 epean.
2. Plan honek 10 bektore estrategiko finkatu ditu, egin den metodologia partehartzailearen ondorioz, gizabanakoen eta erakundeen ordezkarien iritzi,
pertzepzio eta proposamenekin hezurdura estrategiko hau eraikiz; adierazpen
estrategikoa eta operatiboa proposatuz, dokumentu bizi eta erabilgarri
moduan. Erabilgarritasuna, jarraipena egitearen ondorioz dator: 10 ardatz
estrategiko, 39 ekinbide, 15 erronka, 5 lan-eremu, eta 142 ekintza hedatu dira,
orokorretik zehatzera eginik ibilbide estrategiko eta operatiboa.
3. Zumaiako Turismo Planaren helburua orokorra jomugan izan da hasieratik
dokumentu hau ekoizteko (64. orria):
‘Herritarren parte-hartzearekin garatutako diagnosiarekin, hurrengo 3 urtetan
garatu beharreko turismo politiketako gida-orria aurkezten da:
(i) turismoaren alorrean, eztabaida irekitzea eta plazaratzea;
(ii) eta, turismoaren lidergoa indartzea haren kudeaketan eragiteko.
(iii) Aldebakarreko erabakietatik aldenduz eta herritarrak ahaldunduz,
parte-hartzea bultzatuko duen gune eta tresnak sortuz.
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4. Testuinguru orokorrean, turismoarekin gertatu dena, ez da gure herriarengan
sortzen den efektua soilik; testuinguru global eta lokalaren arteko
kontraesanaren zelaian jokatzen ari da partida, eta horrek, baditu gure
herrigintzaren barru-barruraino eragiten duten zenbait gako eta alo ondorio,
sarritan onuragarriak izan ez direnak. Plan honen helburua, beraz, olatu handi
honen aurrean kontzientzia piztu eta aldi berean elkarrekin erantzun erresiliente
bat emateko intentzioa izatea da.
5. Zumaian zehazki, hasiera batean plan honetan identifikatutako arazoetako
batzuk ziren, besteak beste, ingurugiroa hondatzea, bisitarien etorrera masiboa
ez aurreikustea, zerbitzuaren hobekuntza, koordinazio instituzional eza, eta lehen
sektorean izan zezakeen eragina. Planaren lanketa aurrera joan ahala, espiral
moduan, zehaztasunera jo dugu, adimen kolektiboa balioan jarriz, eta arazoak
zehatzago identifikatzeaz gain, zeinek zer eginez, irtenbideak bilatuz.
6. Lanketa honetan zehar, ekintzailetasuna, garapen ekonomikoa, normalizazio
politikoa, turismogintzaren gizarteratzea, eta konektibitate digitala bezalako
gaiak ateratzen joan dira, zeharkako posiziotik erdigunera.
7. Zumaiako Udalak, iragan urtetik aurrera, bideratzaile rola hartuta, gizabanako
eta eragileen hitza eta erabakia plazaratzeko bideak jarri ditu, modu irekian,
ahalik eta prozesu zabalena abian jarriz.
8. Hemendik aurrera, Udalaren lana da dokumentu hau dinamizatu eta
eguneratzeko ardura hartzea.
9. Hala ere, turismoa fenomeno bizia izanik, ez genuke gomendatuko plana modu
itxi batean kudeatzea. Alegia, egindako lana egin eta gero, turismoa ezin da
erreakzio moduan soilik kudeatu. Zumaiak une honetan turismoaren olatua herrimailan ondo baino hobeto ezagutzeko bitartekoak jarri ditu, ekintza bidez.
Planaren aktibatze bizi bat gomendatzen dugu, beraz, inongo duda izpirik
gabe, gauzak hasierako puntura bueltatzea eragozteko.
10. Azkenik, ezinbestekoa izango da aurreikustea datozen urteotan eragile
ezberdinek nola ulertuko dituzten gai hauek eta haiei dagokienez zein
estrategia proposatzen dituzten: politikagintza, herri-ereduak, datuen
kudeaketak eta, azkeni,k demokrazia lokala, Turismogintza egun ez dago soilik
bisitariak nahi ditugun edo ez galdera sinplearen menpe; turismogintzak
herritarrongan ongizatean eragiten duen heinean, bestelako analisi konplexu
eta zabalagoen menpe dago (alegia, gu bezala pentsatzen ez duten askorekin
hartzen diren horiek). Plan hau horren erakusgarri bat besterik ez da. Irizpide eta
iritzi kontrajarrien aurrean (ere), herritarren ongizatea eta bisitariekin elkarbizitza
bada helburu ‘komuna’, ezberdintasunetatik ideia eta ekintza-lerroak adostu
eta landu daitezkeela elkarrekin. Ekin, beraz.
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1. PLANAREN AURKEZPENA
Turismoak Zumaian izan duen hazkundea egiaztatuta eta ekonomiaz gain gizartean
duen eragina ikusirik, tokiko egoera aztertzeko eta eztabaida zabaltzeko aukera
aurreikusi du Zumaiako Udalak. Horretarako, ekosistema turistikoaren parte diren eragile
guztiak kontuan izanik Turismo Plana idazteko prozesua abiarazi du, herrirako
jasangarria izango den eredu turistikoa marrazten duen gida-orria definituz.
Zumaiako 2015-2025 Plan Estrategikoak 1 turismoaren hazkundea indargune bezala
azaltzen du eta, turismoaren eskutik, jarduera ekonomikoa sortuz, kalitatezko lanpostu
berrien sorrera du erronketako bat. Zumaiako Turismo Bulegoan Geoparkearen proiektu
estrategikoa garatzen dituen jarraibideak lantzen ari dira, eta ezinbestekotzat jotzen
dute herritarren parte-hartzea dokumentu hau idazteko orduan. Horri erantzuna
emateko, eta turismo sektorea aztertuta, dokumentu hau aurkeztu dugu diseinatu den
prozesuaren emaitzekin. Galdera berriak ere egiten dira berrikuntza izango diren
erantzunak topatzeko bidea jorratuz.

a. Gida-orria

Irudia 1. #zumaialab gida-orria

1 Zumaiako Plan Estrategikoa 2015-2025 https://zumaia.eus/eu/udala/plan-estrategikoa/dokumentazioa-1
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b. Planaren egitura

Aurkezpena
Metodologia
Diagnosia
Interbentzioa
Estrategia

• Gida-orria

•Action Research (Ikerketa-ekimena)
•Urban Living Lab (hiri laborategi biziak)

•Abiapuntuko hipotesia
•Artearen egoera (arloa egun nola dagoen)
•AMIA. Ondorioak
•Galdetegia
•Elkarrizketak
•Laborategiak: 1 eta 2
•Ikuskera, Helburuak eta erronkak
•Dekalogoa. Ardatz estrategikoak (10)
•Lan-eremuak (5) / Ekinbideak (39) / Ekintzak ( 142 )

Jarraipena
Eranskinak

•Galdetegia eta laborategietako lanabesak
•Parte-hartzaileak

Irudia 2. Zumaiaren turismo planaren egitura.
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2. METODOLOGIA
Ikerketa-ekintza deritzon metodologia erabili da Zumaiarako turismo plana idazten hasi
aurreko azterketa eta parte-hartze prozesuan. Metodoaren oinarrian lanerako eredu
zehatz bat dago, honela definitzen dena: ezagutza sortzen du, aldaketak eragiten ditu
eta, azken finean, bateragarria da bestelako proiektuekin ere; hala nola, ekimen
zehatz bat, ebaluazio bat edo ikerketa bat.
Metodologia horren ezaugarri ohikoenetako bat da haren izaera parte-hartzailea:
eragileak dira, aldi berean, aztertzaileak eta aztergaia. Badira, salbuespen gisa,
aurretiaz ezarritako helburuak eta mugarriak. Baina ikerketa-ekintza metodoaren
ezaugarria da helmuga eta mugarrien zatirik handiena prozesuaren beraren baitan
sortzen dela.
Tokiko turismo ekosistema aztertzeko, bost sistemak 2 izeneko lan-eremua materia
horretara egokitzen da. Pentahelix eredu honek esanahi handia hartzen du prozesu
berritzaileak ulertzeko eta baliagarria da turismo berrikuntza bermatzen duen ezagutza
sortzeko, sistemak, faktoreak eta adierazleak aztertuz.
AURRET.
02/2017

• Artikulu akademikoa Nazioarteko
kongresuan.
I. FASEA
03/2017

• Artearen egoera
• Diagnosia
II.
FASEA
06/2017

• Galdetegia
• Elkarrizketak
III.
FASEA
09/2017

• 1. Laborategia
• 2. Laborategia
PLANA
04/2018

• Turismo Plan
Estrategikoaren
Aurkezpena
> 04/2018 • Jarraipena

Irudia 3. Planaren mugarriak, faseak.

Metodologiak, mugarri den aurrekari batetik abiatuz, hiru fase nagusitan banatzen da
(diagnosia, interbentzioa eta adierazpen estrategikoa). Diagnosi fasean, turismo gaiari
helduz, Zumaiaren egungo egoera aztertzen da eta aurretiazko kontzeptuak
identifikatuz, parte hartzeko prozesua diseinatzen hasten da. Galdetegiak eta
sakoneko elkarrizketek zuzeneko informazioa eskaintzen dute, Zumaiaren ekosistema
turistikoan giltzarri diren eragileak aukeratzeko. Interbentzio fasean, lanerako gune
irekia diren laborategietan, eragileekin sortzen da planaren muina izango diren
2 5-System, Igor Calzada doktorea. Informazioa zabalago hemen: cityregions.org/the-future-of-cityregions/analytical-approach
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irizpideak. Azkenik, emaitzak aztertu eta hausnarketa egin ondoren, helmuga turistiko
den Zumaiarentzat jasangarria izango diren berrikuntza jarraibideak azaltzen dira.
O
Aurretiazko fasean, Igor Calzada Doktoreak eta Ana Arranzek artikulu zientifiko bat
prestatu dute: “Translocal Strategies for Experimenting with Smart Tourism Labs in
Zumaia: The case of the Basque Coast Geopark, Basque Country (Spain)”.3 Artikulu hori
Murtzian aurkeztu zen, Helmuga Turistiko Adimentsuen Nazioarteko 1. Kongresuan.
Kongresu hori Nazio Batuen baitako Munduko Turismo Erakundeak antolatu zuen,
2017ko otsailaren 15etik 17ra bitartean.

Irudia 4. Helmuga Turistiko Adimentsuen Nazioarteko 1. Kongresua. 2017. Murtzia

Era berean, eragileekin laborategiak egin diren aldi horretan, bi ekitalditan aurkeztu da
Zumaia turismorako aztergai den kasu bezala. Bata, Bournemouth Unibertsitateko
“Visitors economy: strategies and innovations” Nazioarteko konferentzian, Erresuma
Batuan; eta bestea, MUGAk I. Nazioarteko Arkitektura Bienalean, Donostian.

3

Artikulua irakurgai dago hemen, ingelesez:

https://www.researchgate.net/publication/312190814_Translocal_Strategies_for_Experimenting_with_Smart_To
urism_Labs_in_Zumaia_The_Case_of_the_Basque_Coast_Geopark_Basque_Country_Spain
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Irudia 5. Zumaia, Santa Klaratik.

3. I. FASEA. HASIERAKO DIAGNOSIA:
Lehen fasean, diagnosiari ekin zaio. Bertan, turismoaren inguruko azterketa
bibliografikoa burutu da, Zumaiari eta Euskal Kostaldeko Geoparkeari buruz
azkenaldian argitaratu diren artikulu zientifikoak, erakundeen politikak, datu
estatistikoak, saiakerak eta komunikabideetako aipuak jasoz. Fase hau zabalduz doa
gaiaren inguruko politika zein txosten berriak argitaratzen diren heinean.
Maila ezberdinetan du eragina turismoak, egungo fenomeno globaletik eguneroko
bizimoduraino. Kontuan hartu beharreko estrategia eta irizpideak jasotzen dira,
turismoan hartu beharreko erabakiak finkatzeko orduan baliagarriak izango direnak.

a. Abiapuntuko hipotesia
Zumaiako udalerriaren kokapen estrategikoak eta turismoaren hazkunderako joerak
onurak sor ditzakete tokiko ekonomia sustatzeko. Eta, turismoak elkarbizitzan eta
natura-gunean eragiten dituen inpaktu negatiboak kudeatzeko orduan, kohesio sozial
altua duen udalerria da Zumaia.
Turismoaren gaian herritarren ahalduntzea eta parte-hartzea bultzatuz gero, erabakiak
hartzeko orduan amaiera gabeko eztabaidetan sartzea saihestuko da.
Balio ekologiko eta komunitatearen ongizatea berrezartzea ezinbestekoa izango da
epe luzerako iraunkorra izan nahi duen helmuga turistikoa garatzeko. Sektore
turistikoaren onurak bideratu behar dira biztanleriaren onura garbiak sortzeko eta
natura ez hondatzeko.
Jarraian, nazioartean eta Europan aztertu diren txosten eta eskuliburuetatik aipagarri
diren kontzeptu eta datuak azalduko dira:
> 14
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b. Turismoaren joera globalak, eskualdekoak eta tokikoak
1. Nazioartean eta Europan.

Irudia 6. Turismoaren eboluzioa eta aurreikuspena. 1950-2030. Nazioarteko Turismo Erakundea (UNWTO)

Turismoaren joera globalak erakusten du bisitarien kopurua handitzen joan dela azken
urteotan eta hazkundeak jarraipena izango duela. Nazioartean, 2030 urtera begira, 1,8
bilioi turista mugituko dela aurreikusten du UNWTO Nazioarteko Turismo Erakundeak.

•

Denontzat Turismo Irisgarria Eskuliburua (OMT, 2014)

Irisgarritasunari buruzko ikuspegi orokorra ematen du eskuliburu honek, turismoaren
antzera, nazioarteko eta zeharkako jarduera den heinean. Bost gai azpimarratzen ditu,
oinarri teorikoak eta irisgarritasunaren oztopoen azalpena egitea; Denontzako
Diseinuaren zehaztasunetan oinarritzea; esku-hartze arloen berrikuspena egitea;
irisgarritasunaren eboluzioa jarraitzeko adierazle multzoa garatzea; eta, praktika onen
aukeraketa azaltzea.
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•

Gure mundua eraldatu: Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda. 4 17 GIH
Garapena Iraunkorreko 17 Helburuak .5 (Nazio Batuen erakundea, 2015)

“Turismo iraunkorra sustatzeko erabakia hartua dugu” dio 33. puntuan eta 17
helburuetatik, honako hiru hauek dira turismoan ikuspuntua jartzen dituztenak:
8. Helburua. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa. Guztiontzako hazkunde ekonomikoa
jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina.
(8.9.). 2030 bitartean, iraunkorra izango den turismoa bultzatzen duten politikak garatu
eta praktikan jarri, lanpostuak sortu eta kultura eta bertako produktuak sustatuko
dituztenak.
12. Helburua. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua. Kontsumo eta ekoizpen jasangarriak
bermatzea. (12.b). Garapen iraunkorrean sortutako eraginak zainduko dituen
instrumentuak garatu eta ezarri, iraunkorra izango den turismoa bultzatzen duten
politikak garatu eta praktikan jarri, lanpostuak sortu eta kultura eta bertako produktuak
sustatuko dituztenak.
14. Helburua. Uretako bizitza. Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta
modu jasangarrienean erabiltzea garapen jasangarri bati begira.

Irudia 7. Garapen iraunkorrerako 17 helburuak. Nazio Batuen erakundea.

4 http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
5

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

> 16
2018ko martxoan

Zumaiako Turismo Plana

•

Turismo jasangarrien irizpide globalak helmuga turistikoentzat 6 (GSTC-Global
Sustainable Tourism Council, 2013)

Irizpideak ematen dira iraunkortasuna (jasangarritasuna) modu fidagarrian neurtzeko
eta frogatzeko, besteak beste kontsumitzaileen konfiantza sustatzeko, enpresaoparotasuna sustatzeko, komunitatearen onurak hobetzeko eta adierazpen faltsuei
aurre egiteko. Mota guztietako eskala eta helmugetan erabil daitezke, eta horien
ezarpenarekin:
-

Helmugaren kudeaketa jasangarria egiaztatzen dugu
Komunitate hartzaileentzako onura ekonomikoak maximizatzen eta eragin
negatiboa minimizatzen ditugu.
Komunitate, bisitari eta kultura onurak maximizatzen eta eragin negatiboa
minimizatzen ditugu.
Ingurumenarentzako onurak maximizatzen eta eragin negatiboa minimizatzen
ditugu.

•

Europar sistema turismo adierazleentzat. ETIS tresnak helmuga jasangarriak
kudeatzeko Sistema7 (Europako Batzordea, 2017)

Lau kategoriatan banatua, 27 adierazle nagusi eta 40 aukerako adierazletan
oinarritzen da:
o
o
o
o

Helmugen kudeaketa
Eragin soziala eta kulturala
Balio ekonomikoa
Ingurumen-eragina

Turismo sektorearen lehiakortasuna bere jasangarritasunarekin lotuta dago, helmuga
turistikoen kalitatea bere natura- eta kultura-ingurunearen menpe dago neurri handi
batean, bertako komunitatearen jarrerarekin batera.
Gaur egun, onura ekonomikoak lortzeko, iraunkortasuna eta garapen jasangarria
eztabaidaren parte dira, turismoak baliabide naturalak eta sozialak nora erabili behar
dituen aztertzerakoan.
Turismo jasangarrien irizpide globalak eta turismo iraunkorrerako adierazleak,
nazioarteko eskalan, bi ekimen azpimarragarri dira. Biek helburu dute 2030 Agendaren
helburuak betearaztea.

6 https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/2017/01/Spanish-GSTC-Dv1-1nov13-2.pdf
7 https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOl4zDzd_XAhUI1hQKH
QpkCsMQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F21749%2Fattachme
nts%2F1%2Ftranslations%2Fes%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw0UgsMwiArOkAQeuDQmQh8b
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2. Turismoa Euskal Herrian
Turismoa goranzko balioa da Euskal Autonomia Erkidegoan. 2017 amaitzear, erkidegoa
bisitatu zuen turista kopurua 3,3 milioira iritsi zen, ia 7 milioi gau igaro zituzten. Urtaroekin
lotu gabeko hazkunde batez mintza daiteke, uda garaian ia igoerarik ez zuelako izan.
Azaroan %10 hazi zen.
Azpimarratzekoa izan da atzerriko bisitarien igoera, multzo osoaren %43 izan dira. Bisita
kopurua 1,5 milioira iritsi da eta 1.500 milioi eurotik gorako gastua egin dute.
Euskal ekonomiaren sektore indartsuenetako bat bilakatu da turismoa eta krisiari aurre
hoberen egin diotenetako bat. 2016an turismoak euskal ekonomiari 4.100 milioiko
ekarpena egin dio; BPG edo Barne produktu gordinaren %5,9 da hori. Gipuzkoak du
balio altuena erkidegoan, BPGaren %7,4, Bizkaiak %5,2 du eta, atzetik, Arabak %5,1.

Irudia 8. Turismoak euskal ekonomiari egindako ekarpena. BPGaren gaineko balio absolutua eta ehunekoa.

2016ko datuen8 arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan, bidaiari mota honakoa izan
dugu: txangozalea (%82,9); frantziar jatorrikoa (%43,1); aireportuz (%41,4) edo errepide
bidez (%56,2) iristen dena; merkatuko ostatua erabiltzen duena (76,5%); aisialdia,
atsedenaldia edo oporrak bidaiatzeko arrazoitzat duena (%68,9); 5,4 eguneko bidai
iraupena eta 162 euroko batez besteko gastua eguneko egiten duena.
Atzerriko bisitariei dagokienez, estatuko autonomia erkidegoen artean 7. postuan dago
Euskal Autonomia Erkidegoa, %1,9 portzentajearekin; Katalunia dago lehen postuan,
%23,8rekin.

8 Frontur – Euskal Autonomia Erkidegoaren datoak
http://www.euskadi.eus/contenidos/estadistica/frontur/eu_def/adjuntos/Frontur_2016.pdf
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Garapen Jasangarrirako Nazio Batuen helburuen esparruan, Euskadi 2020 plangintza
estrategikoaren barnean, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko 2017-2020 Plan
Estrategikoak hiru helburu nagusi ditu turismo eremuan, (1) Euskadi sendotzea
kalitateko helmuga gisa, (2) euskal gizarteari eta sektoreari aberastasuna eta
oparotasuna emango dizkiena, eta (3) turismo iraunkorraren ikuspegitik betiere.
Turismoari dagokienez, 7 ardatz estrategikoren inguruan egituratzen da:
-

Aparteko eskaintza turistiko bat sendotzearen alde apustu egitea, turistaren bizi-ziklo
osoan zehar.
Marketin berritzaile eta eraginkor bat hedatzea, xedetzat hartutako merkatuetan eskari
handiagoa sortzeko helburuz.
Mekanismoak garatzea turista izan dadin ekonomiaren eta gizartearen aurrerabidearen,
aberastasunaren, eta enpleguaren eta bizitzaren kalitatearen eragileetako bat
Euskadiko turismoaren garapenaren printzipio gidari gisa iraunkortasuna ezartzea eta
hazkunde-eredu iraunkor eta arduratsu baten alde apustu egitea
Euskal turismoaren industrian lehiakortasuna sustatzea eskaintza dibertsifikatu bat
egiteko.
Gune turistikoen eta baliabideen erabilera antolatzeko eta planifikatzeko tresna egokiak
jartzea.
Kudeaketa- eta gobernantza-sistema berri bat sortzea, informazioan, gardentasunean
eta konfiantzan oinarritua, koordinazio handiagoa sustatuko duena euskal
administrazioko maila desberdinen eta sektorean jarduerak garatzen dituzten eragileen
eta herritarren artean.

BasqueTour turismoaren euskal agentziak, Euskal Kostaldearen Turismo Gida Plana 9
idatzi zuen 2016an, xedetzat hartuta Euskal Kostaldearen lehiakortasuna hobetu eta
posizionamendua finkatzea. Testuinguru horretan, Zumaia 27 udalerrik osatzen dituzten
trakzio-elementuetako bat da. Bost erakunde instituzional, 16 ordezkari eta gutxi
gorabehera 850 enpresa eta erakunde dira sektoreko eragileak.

Zumaia

Irudia 9. Euskal Kostaldeko Udalerriak. EKTGP (2016), BasqueTour.

9 Euskal Kostaldearen Turismo Gida-Plana. Laburpen exekutiboa.
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_de_turismo/eu_planes/adjuntos/PDTCV_Laburpen_
exekutiboa_Eus_DEF.pdf
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“Euskal Kostaldea –potentzial handiko gune turistikoa– diseinatzea eta egituratzea,
iraunkortasunean oinarritutako estrategien bidez. Estrategiok gai izan behar dira
errentagarritasun ekonomikoa eta euskal itsasbazterrak gordetzen duen ondare kultural
eta naturalaren zaintza uztartzeko, bai eta produktu turistiko berriak sustatu eta sortzeko
ere.” BasqueTour.

3. Turismoa eskualdean (Explore San Sebastian Region, Urola Kostaldea, Urola eta
gizarte mugimenduak)
•

Explore San Sebastian Region

Aldundiak, Explore San Sebastian Region marka turistikoarekin, Gipuzkoako
eskualdeetako herriak eta hiriburua jasotzen ditu bere eremu geografiko bezala eta
alor hauetara bideratutako ekintzak jorratzen ditu:
-

Lurraldetasun oreka lortzera zuzendutako ekintzak
Urtaroka oreka lortzera zuzendutako ekintzak
Giza kapitala hobetzekoa
Helmugaren nazioartekotzea
Azpiegitura eta irisgarritasunaren hobetzekoa
Analisi eraginkorra eta gobernantza (turismo mahaia eta behatokia)

Gipuzkoako turismoaren %90 hiriburuak, haren metropoli-guneak eta kostaldeko herriek
jasotzen dute. Barneko herriak jasotzen duten bisitari kopurua txikia da, %10aren
ingurukoa.
Gipuzkoan, 2011 eta 2017 bitartean, bisitari kopurua 863.000tik 1,1 milioira igo da;
Gipuzkoako kostaldean, berriz, 230.000tik 300.000rako igoera egon da.
Gipuzkoan, 285 ostatu establezimendutik %53 hiriburuan kokatzen dira. 181 landa-etxe
guztietatik, berriz, %43 kostaldean kokatuta dago.

•

Zumaia Urola Kostaldeko Udal Elkartean (Zumaia – Getaria – Zarautz – Orio –
Aia)

Urola Kostaldeko Udal Elkarteak turismoa sustatzeko jarduerak bideratzen ditu, bost
udalekin elkarlanean, eskualdeko Turismoko Mahaiaren bidez. Zumaiako Turismoak
lantzen diren programa turistikoetan parte hartzen du, eragile izanik: Kosta
Gastronomika, Euskadi Gastronomika, Jardunbide Egokien Programa, azokak eta
aurkezpenak, publizitate kanpainak, argitalpenak eta webgunea.
Urola Kostaldeko Udal Elkarteko ordezkari bat eta bost udalerritako turismo teknikariek
osatzen duten turismo lan-mahaia hilero biltzen da.
Kostaldea markaren bidez, hainbat jarduera egiten dira turismo eskaintza ezagutzera
emateko: sustapen kanpainak (Gasteiz, Donostia, Bilbo); Azokak (Fitur, Foire de
Toulouse, Navartur, Sevatur, Expovacaciones, Mercat de Mercats, Agrotur, Intur...);
Kostaldea.eu / Costavasca.org webgunea; Argitalpenak paperean; eta helburu diren
merkatuetan kanpaina zehatzak.
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Urola Kostaldean ere bisitarien kopurua hazi egin da azken urteetan. 2017an, ordea,
bisitari kopurua %-3,90 murriztu da; 146.000 bisitari izan dira.
Zumaia
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Getaria

Zarautz

28.070
23.574
26.930
39.038
32.057
35.781
41.244
37.578
43.386
48.691
45.044
46.321
43.531
45.571
46.158
Taula 1. Urola Kostaldeko udalerrietako bisitariak.

•

Orio

Aia

UROLA KOSTA
68.820
9.994
99.987
10.112
111.654
11.771
133.982
11.946
152.002
10.589
146.012
Jatorria: Zumaiako Turismo Bulegoa.

Zumaia Urola Ekimenean (Zumaia – Zestoa – Aizarnazabal – Azpeitia – Azkoitia –
Beizama – Errezil)

2003az geroztik, Urola bailarako zazpi udalerrik garapen turistikoko proiektuan parte
hartzen dute, Ondare naturala, Ondare historiko artistikoa eta Ondare kulturalean
oinarrituta. Web orria: www.urolaturismoa.com
Hauek dira Urolako proiektu nagusiak:
-

“5 Geltoki”, eskualdeko museo garrantzitsuenak bisitatzera bultzatu nahi duen
ibilbidea
“Urola Gustagarri”, gastronomikoa

Gizarte zibileko mugimenduak turismoaren aurrean
Azken urtean, gizartean, nabari izan dira mugimenduak erakundeen aldetik bultzatzen
den turismo eredua zalantzan jarri eta turismoaren eztabaida plazaratzeko asmoarekin
azaltzen direnak. Mugimendu horien artean, aipagarriak dira Donostian turismo
jarduerak sortzen duen eragina negatiboak salatzen dituztenak.

Irudia 10. Zumaiako kale batean, “Turismo masiboari EZ! Refugees Welcome” pintada.
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c. UNESCO Euskal Kostaldeko Geoparkea
Euskal Kostaldeko Geoparkea Zumaia, Deba eta Mutrikuko udalerriek osatzen dute eta
Europako eta Munduko Geoparkeen Sareko kide da, 2010az geroztik. Hiru udalerriez
aparte, bazkide dira Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, UNESCO Etxea,
Aranzadi Zientzia Elkartea, Debemen, Urkome, Debegesa eta Urola Kostako
Mankomunitatea. Horrekin batera, Geogarapen Elkarteak UPV-EHUko Zientzia eta
Teknologia Fakultatearekin lankidetzarako hitzarmena sinatu du.

Irudia 11. Zumaia nazioarteko UNESCO Geoparke sarearen mapan.

Euskal Kostaldeko Geoparkea Elkartea, Geogarapen-ek honako helburu10 hauek ditu:
- Lurraldearen garapen iraunkorra eta orekatua, lurralde horretako balio geologikoak,
naturalak eta kulturalak babestuta bereziki, lurraldean bizi diren pertsonentzako
mesedegarri diren ekintzak garatuz eta jarduerak abian jarriz.
- Lurraldearen ondare naturala babestea eta zaintzea, garrantzi berezia emanez ondare
geologikoari, baita baliabide gisa balioa ematea ere, lurralde horretako herritarren
garapen ekonomikoa eta soziala lortzea helburu izanik.

10 https://geoparkea.eus/es/geogarapen-asociacion-para-la-gestion-del-geoparque-de-la-costa?lang_code=es
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- Lurreko zientziak lurraldean sustatzea ikerketaren, hezkuntzaren (arautua eta arautu
gabea) eta hedapenaren eremuetan, baita beste natur zientziak eta ingurumen-zientziak
bultzatzea ere.
- Ondare kulturalari balioa ematea, hura dinamizatzea, berreskuratzea eta hedatzea.
- Ondare kulturalarekin −materiala eta immateriala− lotutako jarduerak (tradizioak,
ohiturak, lanbideak, ahozko memoria, sormen artistikoa eta abar) sustatzea eta egitea,
betiere ondare geologikoarekin, paleontologikoarekin eta arkeologikoarekin lotura
handiena duten jarduerei lehentasuna emanez.
- Ingurumen-arloko hezkuntza sustatzea, lurraldearen berezko balioak kontuan hartuz.
- Natura-turismoa sustatzea, bereziki haren balio geologikoak kontuan hartuta, baita
kultura-turismoa sustatzea ere; hori guztia iraunkortasun-esparruaren barruan.
- Turismo-kultura ez ezik lurraldearen eskaintza ere hobetzea.
- Geoparkeen helbururekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak dinamizatzea,
tokiko produktuekin lotutako ekimenak babestuz bereziki.
- Eta beste erakunde batzuekin lankidetzan jarduteko ekintzak sustatzea eta egitea,
elkartearen helburuak sustatzen lagun dezaketen ekintzak, alegia.

Proiektu hau aurrera eramateko, Geogarapen Elkarteak 4 urterako Ekintza Plana du,
2011-2014 urteetarako. Bertan oinarrizko lan-ildoak zehazten dira, 5 bloke
desberdinetan banatuta: Zientzia eta lurraldea; Ingurumena eta iraunkortasuna;
Turismoa, Kultura eta tokiko garapena eta zeharkako ekintzak.

Irudia 12. Euskal Kostaldeko Geoparkea. Liburuxka turistikoa.
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Euskal Kostaldeko Geoparkearen barne, antolatzen diren 15 bisita gidatu turistikoetatik,
zortzi dira Zumaiako eremuan garatzen direnak: irteera geologikoa, Flyscha begirada
batean, Zumaiatik Debara itsasontziz, Debatik Zumaiara itsasontziz, Flyscharen ibilbidea,
marearteko zabalgunea, Flyscheko olagarroa eta Algorri.
2016an, bisita gidatu horietan 11.054 bisitarik parte hartu zuten, aurreko urtearekin
alderatuta %50 igo zen (7.348 bisitari 2015ean).
2017an, Euskal Kostaldeko Geoparkea osatzen duten hiru udalerrietatik 86.093 bisitari
pasa dira, aurreko urtean baino %-5,88 gutxiago.
Udalerria/urtea
ZUMAIA
DEBA

2016
48.691
30.383

2017
43.531
30.371

% aldea
-10,60
-0,04

MUTRIKU
12.398
12.191
-1,67
GEOPARKEA
91.472
86.093
-5,8
Taula 2. Euskal Kostaldeko Geoparkeko udalerrietako bisitariak. Jatorria: Zumaiako Turismo Bulegoa.

d. Zumaia
Zumaiako Turismo Bulegoak 2002ko martxoaren 8an zabaldu zituen bere ateak,
Itourbask Turismo bulegoen euskal sarearen parte izanik. Urte horretan hasi ziren
Zumaiako geoturismoko ekintzak ere. Proposatutako lehen bisita gidatuak Zumaiako
itsaslabarrak ezagutzeko oinezko ibilbideak izan ziren, zeinetan inguruko elementu
geologiko eta geomorfologiko nagusiak ikusi eta deskribatzen ziren, marearteko
zabalgunea eta K/T muga, esate baterako, Deba eta Zumaia arteko oinezko
ibilbideetan barrena. Aipatutako lehen urte horretan, 18 bisita gidatu antolatu ziren
uztaila eta abuztuko hilabeteetan eta guztira 53 pertsonak hartu zuten parte.
2003. urtean Zumaiako bisita geoturistikoen eskaintza ia urte osora zabaldu zen
(martxotik urrira) eta Urola Kostako udal elkarteak ere bat egin zuen bisita hauen
sustapenean. Mota desberdinetako ekintza berriak sortzen lagundu zuen Zumaiako
Udalak eta bere turismo bulegoaren elkarlanarekin, eta halaber, ekintza hauen
promoziorako beharrezko argitaratze lanak ahalbidetu zituen. Data horretatik aurrera
inguruko enpresa pribatuek ere taldeentzako ekintzak eskaintzeari ekin zioten.
Horrela, bisita geoturistikoen eskaintza forma eta indarra hartzen joan zen, urtero
eboluzio hazkorrarekin bai eskaintzan eta baita eskarian ere. 2005etik aurrera, Algorri
interpretazio zentroaren irekierarekin, bisitek beste bultzada bat izan zuten; batetik,
zentroak ematen zien babesari esker, eta bestetik, bai zentroak eta bai Zumaiaren
azaleratze berri horrek prentsan izandako hedapenari esker.
Arrakasta nabarmena 2006an iritsi zen, Deba eta Zumaia arteko kostaldeaz itsasotik
gozatzeko aukera eskaintzen zuen itsasontzi zerbitzuaren sorrerarekin. Gainera, urte
horretan Zumaia eta Debako udalek ekintza hauen promozioan elkarlanean aritzea
erabaki zuten.
Ekintza desberdin hauen guztien eboluzio positiboari esker, 2007an Zumaia eta Deba
artean banakoentzat antolatutako nahiz taldeentzat prestatutako ekintzetan 5.600
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pertsonaren parte hartzea lortu zen. Urte honetan bertan, Mutrikuko Nautilus
interpretazio zentroa ireki zen, bertako geologiari eta batez ere, Jesus Narvaez-en fosil
bildumari eskainia.
2008a izan zen “Flyscharen ibilbidea” deituriko ibilbide geoturistikoaren abiatze puntua,
izen honek Zumaia, Deba eta Mutrikuko herrietan burututako ekintza geoturistiko
guztiak hartu zituen barne. Hala berretsi zuen hiru udalerrien artean adostutako
akordioak, eta horrekin batera erregistratu zen marka eta sortu zen logotipoa, besteak
beste. Ekimen horrekin 100 natura-irteera geoturistiko programatu ziren,
www.flysch.com webgunea sortu zen eta promozio argitaratze bateratu bat egin zen.
Bisita gidatu berrien artean, hiru herriak eta haien interpretazio zentroak (Nautilus
Mutrikun eta Algorri Zumaian) elkartuko zituen itsas ibilaldi bat sortu zen. Horrekin
guztiarekin, 2008an 5.200 parte-hartzaile lortu ziren banakakoentzat antolatutako
bisitetan bakarrik, hauei taldeentzat prestatutako bisitak gehitzen badizkiegu, guztira
11.600 bisitari izan ziren. 2008a izan zen era berean, Ekaingo (Deba) haitzuloaren
erreplikaren irekiera urtea. Ekainberri izena hartu zuen eta Zestoan eraiki zen. Ordutik
milaka bisitari jaso ditu.
2009an bisiten kopuru eta barietatea zabalduz, 150 ekintzako urte osoko egutegi bat
osatu zen (martxotik azarora). Bere aldetik, www.flysch.com webgunean erreserbak
eta ordainketa egiteko on-line sistema bat ezarri zen. Guneak bere sorreratik, 2008ko
uztailetik, 22.000 bisitari inguru izan ditu (%90 Espainiatik, %10 atzerritik) eta hauek
206.783 orrialde bisitatzera iritsi ziren. 2010. urtean, bisita moten kopurua mantendu egin
zen baina kopurua 200 bisitaraino igo zen, programaren osotasunean %19ko
igoerarekin.
Produktu turistiko honek 2010eko Turismoko Euskadi saria irabazi zuen eta esan beharra
dago, horretan eragina izan duela 2010ean aurkeztutako Europako Geoparkeen
sarean sartu ahal izateko hautagaitzak, gero azaroan onartu zenak.
Hautagaitza aurkezteko 2011-2014 akzio-plan bat aurkeztu zen eta hori gauzatzeko
urteroko ekintza-plan batekin. Turismo sailetik sortutako egitasmoa izan arren, ardatz
asko ditu eta ekintza-planen diseinua lau taldetatik ateratako ondorioen bidez egiten
da.
Honako talde hauek elkartzen dira aldian behin Geoparkeko gai ezberdinak lantzeko:
turismoko taldea, Kultura, euskara, Tokiko Agenda 21 eta herritarren partaidetza, arlo
zientifikoa eta ingurumena.
Zumaiako Udaleko lau teknikarik hartzen dute parte bertan: kultura, euskara,
ingurumena eta turismoko teknikariek. Alkatea, berriz, Zuzendaritza Taldeko kidea da.

Irudia 13. Zumaia Turismo Bulegoaren logoa.
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i.

Herriaren profila11: Zumaia

2017 amaieran, Zumaiak 9.979 biztanle zituen. Horietatik, 5.026 emakumezkoak eta
4.953 gizonezkoak ziren. Jatorriari dagokionez, 5.176 dira Zumaian jaiotakoak, 1.094
eskualdekoak, 1.569 Gipuzkoakoak, beste 286 EAEkoak eta 1.854 kanpokoak.
Hezkuntza aldetik, 1.473 pertsonak dute unibertsitate maila, 2.924 pertsonak bigarren
hezkuntzako maila edota lanbide heziketa, 1.712 pertsonak lehen hezkuntzako maila,
3.837 pertsona titulurik gabekoak, eta analfabetoak dira 33 pertsona.
Udalerriak 1.076 hektareako azalera du eta 905,11 bizt/km2-ko biztanle dentsitatea. 65
urtetik gorakoak %7,81 dira eta langabezian daudenak %13,9.
Biztanleko BPGa 35.742 €-koa da, eta 18 urtetik gorakoen errenta 17.954 €-koa da.
Jarduera ekonomikoa, BEG begiratuz, industriak %49 eta zerbitzuak %36,5eko
portzentajeak erakusten dituzte. Enpleguari dagokionez, 3.571 kontratu sinatu dira.
Euskaraz badaki biztanleen %71,54k.

Irudia 14. Zumaia udalerriaren profila.

11 Gipuzkoako Foru Aldundiko datuak, 2016ko abenduaren 31ean
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ii.

Bertako klima eta mareak

Klima12. Zumaiako klima ozeanikoa da. Kantauri itsasoaren hurbiltasunaren eraginez,
neguko laztasunak leundu egiten dira, eta udaldiak, berriz, ez dira beroegiak izaten.
Haizeak hezeak dira; hodeiak ugariak eta euriak, berriz, sarriak.
Urteko batez besteko tenperatura 13 gradukoa da. Abuztua izaten da hilik beroena,
eta urtarrila, aldiz, hotzena. Izozteak ez dira ugari izaten urtean zehar —akaso bost
egunetan egin dezake izotza goizaldeko lehen orduetan—, ezta tenperatura altuegiko
egunak ere: uda partean tenperatura nekez iristen da 30 gradura, eta gehienez jota
ere, hamar aldiz baino ez da 35era heltzen.
Euri-garaia udazkena izaten da, 2.000 l/m2 baino zertxobait gutxiagoko maximoekin eta
1.500 l/m2-ko batez bestekoarekin. Uda hasiera izaten da garairik lehorrena eskualde
honetan.
Jeneralean haizeak iparraldekoak izaten dira; hegoaldetik jotzen dutenak urriagoak
izaten dira. Haize boladarik indartsuenek udazken eta neguaren bukaeran jotzen dute,
batzuetan 80 km/h-ko abiaduraz. Ekaitz gogorrak Ipar Itsasoan eta Britainiar uharteetan
zentratzen direnean, ipar-mendebaldetik datozen eta 140 km/h-ko abiadura har
dezaketen haize zakarrak sartzen dira. Zenbait kasutan, udaldian bereziki,
mendebaldeko haize horiek galerna bihurtzen dira, batez ere tenperatura altuko
egunetan.
Mendebal eta ipar-haizeek jotzen dutenean izaten da garairik hezeena. Atlantikotik
datozen haize horiek Kantauri itsasoko kostalde ondoko mendikatera hurbiltzen
direnean, altxatu eta hoztu egiten dira, euria sorraraziz.
Ipar-ekialde, ekialde eta hegoaldeko haizeen eraginez, aldiz, giroa lehortu egiten da.
Lehen biek aire kontinentala, lehorra eta hotza ekartzen dute; horrelakotan, zeru
oskarbiak egoten dira, eta negu parteko gauetan izotza ere egin dezake.
100 km/h-ko abiaduraraino hel daitekeen hego haize lehorra eta beroak hezetasuna
ehuneko 30 edo 40ra jaitsarazten du, eta tenperatura, berriz, 35 gradu ingurura
igoarazten du udan.
Mareak. Eguzkia eta ilargiaren indarra dela eta itsasoaren mailak gora eta behera
egiten du egunero. Ilbetea eta ilberria denean, lurra, ilargia eta eguzkia lerrokaturik
daude eta marea biziak izaten dira orduan. Astroen indarrak gehitzen direnez, itsasgora
eta itsasbeherak handiagoak dira. Egunean zehar 4 marea daude, bi itsasgora eta bi
itsasbehera, bakoitza sei orduko tartearekin.
Zumaian, UTC edo GMT orduari, udako ordutegian, bi ordu gehitu behar zaizkio eta,
neguko ordutegian, ordubete gehiago.

iii.

Gune metropolitanoa/hiri-eskualdea
•

Kokapena eta mugikortasuna

Zumaia bi komunikazio ardatz garrantzitsuren lotunea da: Donostia-Bilbo ardatzarena
eta Zumaia-Zumarraga ardatzarena. Aspalditik datorkio lotune izate hori, Urolako
trenbideak Donostia-Bilbo linearekin bat egin zuenetik, alegia. Urolako trena desagertu
bazen ere, gaur egun lotune garrantzitsu izaten jarraitzen du Zumaiak. Zumarraga edo
12 Iturria: Zumaiako Turismo webgunea
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Azkoitia aldetik etortzeko, autobus daude, lehen trenak egiten zuen ibilbide berbera
jarraituz.
Donostia eta Bilbo aldetik etortzeko, berriz, trena dago: 40 minutuan Donostiara, eta
sarri-sarri ibiltzen da, ordu erdiro astegunetan —gutxi gorabehera—, eta pixka bat
bakanago asteburu eta jaiegunetan. Horrez gain, autopistaz ibiltzen diren autobusak
ere badira, Donostiatik etortzeko eta itzultzeko. Hauek ere sarri ibiltzen direnez, oso
komunikazio ona dugu Gipuzkoako hiriburuarekin eta bidean dauden herriekin.
Kotxez, berriz, bi bide nagusi daude Donostia-Bilbo ardatzean: N-634 errepidea eta
Bilbo-Behobia A8 autopista. Zumaiatik Bilbora 45 minutuko bidea dago autopistaz, eta
Donostiara, berriz, 25 minutu inguru. AP-1 autopistaren zabaltzearekin, Gasteizera 50
minututan iristen da.
Zumaia-Zumarraga ardatzean, berriz, Urola haranean gora doan errepidea dago,
hamabost minutuan Loiolara eta, hiru ordu laurden eskasean, Zumarragara eramaten
duena. Europako eta munduko hiri handiekin lotzen gaituzten aireportuei dagokienez,
Hondarribia (35 minutura), Miarritze (45 minutura), Loiu (50 minutura) eta Foronda (50
minutura) daude eskuragarri.
Distantzia handiko trenak ere ez dira urrun geratzen, Bartzelona edo Madrildik
etortzeko, Zumarragan dago hurbilena. Frantziatik, Abiadura Handiko Trenak eta tren
arruntek Hendaia edo Irunen daude, Donostiatik erraz lotuta.
Azkenik, badira, pixka bat urrutiago, Zumaiarekin oso ondo lotuta dauden beste herri
batzuk ere, nahiz eta, kasu horietan, lotura metaforikoa izan: Zumaglia herri italiarra eta
Zud Daira sahararra (Zumaiarekin orain urte batzuk senidetu diren herriak dira).

Irudia 15. Zumaia eskualdean, hiriburuen erreferentziarekin.
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•

Ingurune naturala, itsaslabarrak eta hondartzak

Zumaia Gipuzkoa mendebaldeko kostaldean kokatzen da, Urola ibaiaren
itsasoratzean. Herria mendi berdez eta itsaso urdinaz inguratuta dago. Itsasoaren
indarrek etengabe moldatzen dute itsasertza, eta parekorik ez duen labar eta harralde
ikusgarriez osaturiko paisaia eratzen dute. Geologia-altxor horrez gain, Bizkaiko golkoko
zenbait eraketa eta ekosistema aipagarri biltzen ditu Zumaiak. Esate baterako, Deba
eta Zumaia arteko marearteko zabalgune ikusgarria –Biotopo Babestua izendatua– eta
Urola itsasadarreko Batasuneko Garrantzizko Lekua.
Urolako itsasadarra. Gipuzkoako kostaren zati mendebaldarrean dagoenak, Oikia eta
Zumaia arteko Urola ibaiaren bokalea hartzen du. Azken zati honetan, meandroak
irudikatzen ditu ibaiak, eskuin aldetik Artadiko mendi-hegalek babestutakoak; ezkerreko
ibaiertzak, berriz, larre, baso eta partzialki urbanizatutako paduraz osaturiko ibar leuna
islatzen du.
Zabalera urria eduki arren enklabeak estuarioetako paisaiaren irudikapen bat
gordetzen du, giro aniztasuna barne, artadi kantauriarretatik ibai-basoko zatietara,
txilardi-otadi oromediterraniarretatik sastrakadi halofiloetara, eta dunetako landareditik
estuarioko larre gazietara.
Udalak plan berezi baten bidez babesten duen eta Natura 2000 Sarean barneratuta
dagoen ingurune honetan hiru eremu nagusi bereizten dira: Santiagoko dunak eta
Padura; Artadi auzoko artadia eta Beduako meandroa eta uharteak.
Flysch-eko Biotopo babestua. Deba eta Zumaia arteko itsasertz babestu honek 8
kilometro inguru eta 4.299 hektareako azalera du. Biotopoak, Euskal Autonomia
Erkidegoko itsasertzeko ekosistema guztien artean geologia, paisaia eta naturaren
aldetik oso balio handia duten elementuak ditu.
Besteak beste, itsasertzeko eremuaren geomorfologia aipatu behar da, nazioartean
oso berezia delako, baina baita zonaren aldaketa antropogeniko eskasa ere. Interes
geologikoa ezohikoa da, bertan dagoen marearteko zabalgunea oso handia baita.
Zabalgune hori flysch tertziarioko materialen higadura bereizgarriak eta hain garbi
markatzen den Kretazeoaren eta Tertziarioaren arteko trantsizioko tarteak sortu dute.
Geologia-aldien arteko trantsizioek, paisaiak eta naturak berak, Babestutako Biotopo
izendatzeko baldintzak eskaintzen ditu, hau da, berezitasuna, bakantasuna, edertasun
ikusgarria eta zientziaren aldetik nazioarte-mailan interes nabaria duten formazioak
dauden eremua da.
Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea. Zumaiako Itzurun hondartzatik Debaraino,
formazio geologiko ikusgarria ditugu: geruza bertikalak itsasoaren gainean, paisaia
magiko eta paregabeak. Mareak labarren behealdetik atzera egiten duenean,
urradura plataforma handia geratzen da agerian, itsasoaren etengabeko higaduraren
lekuko, eta bizitza modu ugariren jagole.
Aurreko bi hondartzak baino ezezagunagoa den arren, flysch horietan bertan, baina
gordeago eta atzerago, Algorri izeneko hondartza dugu. Hondar gutxi eta haitz ugariko
txokoa da, eta urez estaltzen da marea igotzen den bakoitzean. Hura ikusteko besterik
ez bada ere, merezi du bertaraino joatea; batik bat udan, eguzkia Matxitxakoren
aurretik itsasoan ezkutatzen denean.
Itzurun hondartza. Harea gorrizka eta xehea duen hondartza urbano honek 270 m-ko
luzera eta batez besteko 75 m-ko zabalera du. Gipuzkoako kostaldeko gunerik
ikusgarrienetako batean dago eta aldameneko itsaslabar malkartsuek, 150 m-ko luzera
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duten kareharrizko pareta bertikalek zur eta lur utziko dituzte bisitariak. Flysch izeneko
fenomeno geologikoaren ondorio dira, mende luzez itsasoak eragindako higaduraren
emaitza, alegia.
Itsaslabar ederren artean, Zumaiako erdigunetik oso gertu dago. Hori dela eta, uretako
kirolak egiteko aproposa da, surfa, piraguismoa eta bodyboarda egiteko, adibidez.
Bainu zaintza du udako sasoian, eskailera eta arranpak eta instalazio erosoak, dutxak,
komun publikoak eta eguzki-oihalak jartzeko gunea, besteak beste. Horrez gain,
taberna bat dago hondartzaren alboan eta, metro gutxira, ikuspegi zoragarriak dituen
talasoterapia zentro bat.
Santiago hondartza. Zumaiako kanpoaldean dago, Urolaren ibaiaren bokaleko
paduren eta Getariara doan N-634 errepidearen artean. Hondartza handia da, 350
metro luze eta zabaleran 175 metro zabal. Familiarekin edota lagunartean egun pasa
joateko leku aparta da. Inguruan gune berdeak daude, eta haurrentzako jolasak eta
taberna ditu. Instalazioak hobetzeko ditu eta autoa uzteko tokia dago errepidearen
ondoan.
Itsasoa bare egon ohi da Santiago hondartzen baina, tarteka, olatuek astintzen dute.
Inguru eder eta lasai honetako hainbat kirol egiteko aukera izango du bisitariak,
windsurfa eta piraguismoa.

Jasangarritasuna13

iv.
•

Agenda 21

Udalsarea 21 EAEko 199 udalerrik osatzen dute –tartean Zumaia 2006. urtetik–, baita
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak,
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, Euskal Udalerrien Elkarteak (EUDEL),
eta Ingurumen Jarduketarako Sozietateak (IHOBE). Erakunde multzo honek Euskal
Autonomia Erkidegoko maila administratibo guztiak hartzen ditu aintzat, eta ahalegin
guztiak norabide berean gidatzen ditu: euskal udalerrietan garapen iraunkorra eta
eraginkorra lortzera.
Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sarea 2002ko abenduaren 20an osatu zen, eta
Zumaia 2006. urtetik aurrera da sareko kide. Maila administratibo guztiak aintzat hartuz,
euskal udalerrietan garapen iraunkorra eta eraginkorra lortzerako bidean lanean
dihardu eta Zumaiako Tokiko Agenda 21ean14 tokiko ildo estrategikoak dira:
-

Ingurumena kaltetu gabe, tokiko enplegua sustatzeko garapen ekonomikoa
bultzatzea
Biztanleriaren ongizatea eta bizi kalitatearen hobekuntza solidarioa sustatuko
duen programa
Hiri ingurunearen eta ingurumen zerbitzuen hobekuntza
Herriko mugikortasuna beharrak irizpide jasangarriekin asebetetzea

13 Zumaiako Tokiko Agenda 21. https://zumaia.eus/eu/udala/sailak/hirigintza-1/ingurumena/agenda21?set_language=eu
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-

Herritarrekiko komunikazioa eta herritarren sentsibilizazio eta parte-hartzea
hobetzea
Bioaniztasuna eta paisaia babestu eta udalerriko gune eta elementu
esanguratsuak ezagutaraztea
Iraunkortasun (jasangarraitasun) irizpideak txertatzea udal kudeaketan
•

URKOME

Urola Kostako landa eremuen garapenaren alde egiten duen elkartea da, eskualdeko
11 udalerri eta eskualdeko nekazaritzako elkarteek osatutako irabazi asmorik gabeko
erakundea.
Nekazaritza jarduera eta landa eremuko jarduera ekonomikoak sustatzeko eta landa
eremuko balioaniztasuna agerian jartzeko estrategiak ditu bere baitan.
•

Ziurtagiriak

Zumaian, establezimenduen %1,34k dute ingurumen ziurtagiria eta energia
eraginkortasunaren ziurtagiria duten etxebizitzen kopurua %66,41ko da 2015ean.
Itzurun hondartzak eta Santiago hondartzak, ISO14001 Ingurumen Kudeaketaren
ziurtagiria dute. Azken horretan, hondartza-zerbitzuen kalitatea hobetzeko lanetan ari
dira.
Q ziurtagiria. Turismo Bulegoan lan egiten da Q ziurtagiria mantentzeko, kalitatezko
zerbitzu bat emateko helburuarekin. Horretarako, bulegoan informazioa fidagarria
ematen da, bertaratzen diren bisitariei arreta ona eskaintzen zaie eta kalitatezkoak
jarduerak antolatzen dira.

Irudia 16. Zumaiako mapa turistikoa.
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v.

Diagnosi sozio-ekonomikoa:

Atal honetan gaur egun Zumaiak duen egoera ekonomikoa, politikoa eta soziala
deskribatuko dira, eta baita haien bilakaera historikoa ere.
•

Bisitarien eboluzioa

Irudia 17. Bisitarien eboluzioa 2003-2007. Zumaiako turismo bulegoan jasotako datuekin oinarrituta.

Zumaiako bisitarien eboluzioa, turismo joera globalekin, erkidegokoekin
eskualdekoekin bat dator, eta joera bezala gorakada erakusten du.

eta

Bisitarien guztizko kopuruari begiratuta, 2008ko urtean jaitsiera ikusten da, krisiaren
hasierarekin batera gertatutakoa. 2010 urtetik aurrera, Euskal Kostaldeko
Geoparkearen ibilbide gidatuen garapenarekin batera, bisitarien kopurua progresiboki
igotzen hasi zen.
Filmak eta telesailak grabatu ziren urteetan, 2014an eta 2016an, bisitarien kopuruan
eragina izan duela ikus dezakegu grafikoan. 2017 urtean bisitarien kopurua murrizten
da, eskualdean gertatzen den antzera.
Zumaiak gehien erakartzen duen bisitaria, estatu mailakoa da. 2015 eta 2016 urtetan,
nazioarteko bisitarien kopurua igoera kontuan hartzekoa da.
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•

Etxebizitza eta ostatua

Etxebizitza. Zumaian, etxebizitzen %84,64 okupatuta daude eta %15,36a hutsik. Artadi,
Narrondo eta etxebizitza sakabanatutakoen artean ageri dira etxebizitza hutsen
proportzio altuenak.
ETXEBIZITZA

Gunea
Etxebizitza okupatuak
Talde-etxebizitza okupatua
Etxebizitza hutsak

Herrigunea
Artadi
Oikia
3.646
18
82
5
0
0
621
16
21
4.272
34
103
Taula 3. Zumaiako etxebizitza kopurua eta egoera 15(2016/12/31, GFA).

Guztira (etxebizitzak)
Sakabanatua
Narrondo
17
16
0
0
12
17
29
33

4.471
3.779
5
687

OSTATUA16 ZUMAIAN

Guztira (oheak)
Kanpina
1

Camping & Bungalows Zumaia

1. kategoriako Kanpina

2
3
4
5
6
7
8
9
11

Ostatuak
Talasoterapia Zelai hotela
Zumaia
Flysch hotela
Santa Klara
Karakas
Jesuskoa
Landarte
Goiko pentsioa
San Jose komentua

Hotela
Hotela
Hotela
Nekazaritza-turismoa
Nekazaritza-turismoa
Landa-etxea
Landa-etxea
Pentsioa
Erromes-ostatua

Logelak
26
16
18
10
6
7
7
4

13
14
15
16

Camping
&
Bungalows
Zumaia
Santa Klara
Jesuskoa apartamentuak
Tomas apartamentuak
Basque Stay

Bungalow
Apartamentua
Apartamentuak
Apartamentuak
Apartamentuak

Pisu turistikoak
Pisu turistiko erregulatuak
Apartamentuak
Pisu turistiko ez-erregulatuak
Apartamentuak
Taula 4. Zumaiako ostatuaren egoera.

15

17

8
18
18
37

707
488
219

Guztira(apartamentuak)
Oheak
Apartamentua
k
29
12

Apartamentuak
12

Oheak
488
Oheak
50
26
45
16
12
12
12
7
39

28

1
5
3
7

Guztira (pisu turistikoak)
Pisu turistikoak
25

25

ez dago daturik

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/AYTO/UPMPadronMunicipalWEB/busqueda.do

16

https://turismo.euskadi.eus/aa3015633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200081&municipalit
y=ZUMAIA
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Ostatua. Hiru multzotan sailkatzen ditugu ostatuak. Bata, establezimendu bezala
erregistratutako negozioak, apartamentuak izan ezik; bi, apartamentuak diren
establezimenduak; eta hiru, pisu turistikoak, erregistratuak.
Zumaian, ostatu plaza bat dago 13,4 biztanleko eta 5,3 apartamentu erregistratu/ofizial
mila biztanleko.
Ohar moduan, erregistraturik gabeko pisu turistikoen neurketaren datuak ez ditugu
eskuragarri izan. Errealitateko irudi batera hurbiltzeko asmoz, erreferentzia moduan,
Montera34 taldeak Euskal AEko Airbnb pisu turistikoen sartzeaz eginiko mapa ikustea
interesgarria izan daiteke. Bertan, Zumaian 31 iragarki daudela azaltzen da.

Irudia 18. Airbnb iragarkiak, euskal udalerrika (2017).
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•

Ostalaritza

Kategoria ezberdinetan banatuta, 66 ostatu eta jatetxe dituen udalerria da Zumaia.
Establezimendu mota honen kopurua egonkor mantendu da azken hamarkadan,
eboluzio taulan ikus daitekeen bezala.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,34

6,42

6,60

6,06

6,75

6,64

6,46

6,38

5,78

6,04

5,79

5,63

5,60

5,65

6,16

Taula 5. Eboluzioa 2003-2017 Ostalaritza establezimenduak eta jatetxeak (mila biztanleko). Jatorria: Udalmap

•

Beste zerbitzu turistikoak

Zerbitzu turistiko zabala eskaintzen da Zumaian eta turismo aktiboa sustatzen da
honakoekin: itsas bisita gidatuak (Euskal Kostaldeko Geoparkeak antolaturiko 12tik, 8);
13 ibilbide (5 Nordic Walking, 1 herrigunean eta 7 inguruetan); Donejakue Bidea; 5
Museo; Itsaslabarrak eta 3 hondartzak; 3 Itsasontzi-irteerak; 4 Surf- Sup Bodyboard; 2
Kayak; mendiko ibilbide bat; 3 abentura anitzak; talasoterapia bat; eta, kirol-portua.
•

Elkarbizitza. Kohesio soziala/bizi kalitatea17

Demografia. Zumaiak 9.979 biztanle ditu, %17,77ko haur indizearekin (0-14 urte),
%17,80ko zahartze-indizearekin (65 urte eta gehiagokoak) eta % %7,91 gainzahartzeindizearekin (75 urte eta gehiagokoak). Biztanleria azken hamarkadan, %11,17 hazi da,
eta azken urtean %1,41.
Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak. Jaiotze tasa gordina 12,66 mila
biztanleko da eta urtean metatutako kanpoko immigrazioaren eta emigrazioaren
arteko aldearen partaidetza, Zumaiako batez besteko 4,67koa da, mila biztanleko.
Udalerrian erroldatuta dagoen biztanleria immigrante osoarekin alderatua, Europar
Batasunetik kanpoko biztanleria atzerritarra %5,28koa da.
Etxebizitza eta hiritartzea. Udalerriak %53,72ko etxebizitzako dentsitatea du, %15,71
hutsik dauden familia-etxebizitza eta % 17,51 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten
familia-etxebizitzak direlarik. Etxebizitzen erosotasun-indizea 75,40koa neurtzen da eta
aurri-egoeran, egoera txarrean edo egoera eskasean daudenak, %7,39 dira. Etxebiden
29,57 etxebizitza-eskabide daude, mila biztanle bakoitzeko.
Udal hiri-lurzorua %11,79koa da, eta bizitegietarako lurzoru urbanizagarria %25ekoa da.
Adierazgarria da, Euskadiko AEren batezbestekoarekin alderatuz, biztanle-dentsitatea
hirukoizten dela Zumaian, 934,36 biztanle/km2 bakoitzeko.
Garraioa eta mugikortasuna. Herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko
biztanleria okupatua, %57,40koa eta herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko
biztanleria %76,08koa. 0,53 ibilgailu daude biztanleko eta EAEko udalerrietara joateko
batez besteko denbora 38,24 minutukoa da. Zumaiaren irisgarritasuna 67,96koa da

17 Eusko Jaurlaritza – Ogasun eta ekonomia saila. Udalmap. Zumaiako Udalerriaren txostena, 2018ko
martxoaren 10ean
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(Zumaiatik Euskadiko AEko beste herrietara, batez besteko lerro zuzeneko distantzia eta
batez besteko denbora arteko erlazioa).
Herritarren segurtasuna. Zumaian, delitu-indizea 22,40koa da eta mila biztanle
bakoitzeko 1,1 udaltzain dago.
Erabilera orokorreko ekipamenduak. 0-2 urte arteko haur hezkuntza 4,05 unitatez
hornitzen da udalerria, 8,21 banku bulego eta 3,04 farmazia 10.000 biztanle bakoitzeko.
Donostia ospitalerako batezbesteko denbora 21,95 minutukoa da eta 3.
Adinekoentzako eguneko eta egoitza-zentroetako mila biztanleko plaza kopurua
134,24koa izan da 2011n.
Udal hauteskundeetako parte hartzea. Hautesle erroldaren %66,41ak hartu du parte
udalerriko azken hauteskundean.
•

Garapen ekonomikoa eta lehiakortasuna18

Egitura ekonomikoa. Zumaian, industria sektoreak duen pisua aipagarria izanik
(%49,40ko balio erantsi gordina (BEG), 2012an), 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren
%60,16 zerbitzu sektorean okupaturik dago. Esan beharra dago, Euskadiko AEko
udalerriekin alderatuta, zerbitzuak sektorea, nekazaritza eta arrantza sektorearekin
gertatzen den antzera, batezbestekoaren azpitik dagoela.
Lan-merkatua. Zumaiak %48,63ko biztanleria aktiboa du 2016an, eta lanean ari diren 16
urte eta gehiagoko biztanleen partaidetza %51,44 da. Lanbiden erregistratutako
langabetuak %6,99 dira eta INEMen erregistratutako luzarorako langabetuak %3,20.
Urtean erregistratutako kontratu-kopuruaren eta urte berean kontratua sinatu duten
pertsona-kopuruen arteko erlazioa 3,5 kontratu/pertsonakoa izan du udalerriak.
Enpresa egituraketa. Zumaian dauden establezimendu guztiek sortutako lanpostuen
%31,49a mikroenpresek (0 eta 9 langile arteko establezimenduek) sortutakoak dira, eta
zerbitzu sektoreko establezimenduak %75,18 dira.
Ekonomia dinamismoa. Zumaiak 2012an 35.743,00 €-ko Barne Produktu Gordina (BPG)
du, urteko hazkunde-tasa metatua altuagoa eta establezimenduek sortutako lanpostukopuruaren urte arteko aldakuntza baxuagoa du eskualde, probintzia eta
erkidegoarekin alderatuta. 2016an, Zumaian 406,45 kontratu erregistratu ziren 1.000
biztanle bakoitzeko.
Biztanleriaren ekonomia baliabideak. Zumaiako 18 urtetik gorako biztanleen batez
besteko errenta pertsonala 17.954,00 €-koa da, eta errenta pertsonal osoaren urteko
hazkunde-tasa metatua %4,27koa da.
Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa. Udalaren gastuaren aurrekontu likidazioa
biztanle bakoitzeko 1.158,40 €-koa da eta biztanleko zor bizia 0,29 €-koa da, baxua
eskualde eta erkidegoarekin alderatuta. Biztanle bakoitzeko, 349,99 € bildu ditu,
zuzeneko eta zeharkako zergak kobratuz, eta 55,43 €-ko inbertsio garbia egin.
18 Eusko Jaurlaritza – Ogasun eta ekonomia saila. Udalmap. Zumaiako Udalerriaren txostena, 2018ko
martxoaren 10ean

> 36
2018ko martxoan

Zumaiako Turismo Plana

•

Generoa

Zumaiako lan merkatuan, generoen arteko aldea, Euskadiko AEren batezbestekoaren
gainetik dago; gizon eta emakumeen okupazio-tasaren ehuneko arteko aldea
12,94koa da. Emakumezkoen okupazio-tasa %45,43 da.
•

Kultura, Euskara eta nortasuna

Museoak. Algorri Naturaren Interpretazio Zentroa, Z Ignacio Zuloaga Kultur Gunea, Julio
Beobide eskultorearen Museoa, Marinelen San Telmo Kofradia eta San Pedro parrokia
dira Zumaiako museo eskaintza osatzen dutenak.
Jaiak. Jai ugari eta bakoitza bere ezaugarri bereziarekin ospatzen dira Zumaian:
santelmoak, sanpedroak, San Bartolome (Oikian), Udako Festak, San Migel eguna
(Artadin), Alai auzoko jaiak, Narrondoko sankristobalak eta Arritokieta eguna.
Euskara. Herri euskalduna da Zumaia eta hizkuntzaren erabilera altua da kalean.
Turismo jardueratan, euskara ikusgarria egiteko ekintzak eramaten dira aurrera.
“Euskararen kale erabilerak bost puntu egin du gora Zumaian azken bost urteotan,
Soziolinguistika Klusterrak egin duen kale neurketaren arabera. Duela bost urte ikusitako
joerari eutsiz, 14 eta 25 urte arteko gazteak dira euskara gehien erabiltzen dutenak
(%79,7), eta goranzko joera nabarmenarekin aurreko inkestekin alderatuta (2006an
%64,9)”. G. Zabaleta, Urola Kostako Hitza, 2017/03/10
•

Ingurumena eta klima aldaketa19

Hondakinak. Zumaian kutsatuta dagoen lurzoru azalera %2,40koa da, 415,63
kg/biz/urte etxean guztira sortutako hondakinak, biztanle eta urteko da, 2009an, eta
biztanleko kudeatzen diren hondakin arriskutsuak, %359,42, 2004ean.
Berdeguneak eta eremu babestuak. Zumaian, %33,08 azalera babes berezikoa du eta
azalera osoa kontuan izanik, %7,09a parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten
azalera da.
Ura eta airea. Ur eskari osoa, 154,00 litro biztanleko eta egunekoa da. Uholdeak
erasateko arriskuan dagoen hiri erabilerarako lurzorua %17,69koa eta airearen kalitate
ona edo onargarria duten egunak %100ekoa da.
Energia. Zumaian urteko kontsumo elektrikoa biztanleko 8.359,07 kwh-koa izan da
2016an, eta eguzki-instalazio termikoen azalera 63,48 m2-koa da 10.000 biztanleko.
•

Mugarri zinematografikoak eta horien ondorioak

Zumaiako gune zehatz batzuetan (Sanjuaniturrin, San Telmo ermitan eta Itzurun
hondartzan) argazkiak ateratzen duten bisitariez betetako paisaia ikus daiteke, bi
grabaketa zinematografikoen ondorioz.

19 Eusko Jaurlaritza – Ogasun eta ekonomia saila. Udalmap. Zumaiako Udalerriaren txostena, 2018ko
martxoaren 10ean
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8 abizen euskaldunak (8 Apellidos Vascos). 2014an estreinatu zen pelikula horren
arrakastaren ondoren, “8 abizen euskaldunen” ibilbidearen eraginak sumatzen dira
Zumaian, bereziki aipatutako toki jakin horietan.

Irudia 19. Sanjuaniturri, Zumaiako Alde Zaharrean, grabazio lekua.

Tronu Dema (Game of Thrones). Grabaketa Itzurunen izan zen, 2016ko udazkenean, eta
400 bat langilek hartu zuten parte, tartean tokiko arraunlariek ere bai. Zumaiako Turismo
Bulegoan ez da promoziorik egiten bisitariak erakartzeko, iristen direnak informatu
besterik ez.

Irudia 20. Tronu Dema (Game of Thrones), Itzurunen.

•

Markak

Zumaia BasqueTourren EUSKAL KOSTA eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren EXPLORE SAN
SEBASTIAN REGION markaren barnean kontsideratzen da eta OLAGARROAREN
enbaxadore da Urola Kostaldeko Mankomunitatean, KOSTA GASTRONOMIKA
programaren barnean.

Irudia 21. Zumaia Turismoak erabiltzen dituen eskualdeko markak batzuk.
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vi.

Turismo segmentuak

Zumaian garatzen diren oinarrizko turismo segmentu hauek dira:
-

Landa-turismoa: ostatuak, bideak, geoparkearen bisitak, esperientziak,
Hondartza eta eguzki turismoa: aisialdia, atsedena, dibertsioa eta jolasarekin
erlazionatzen den turismoa da.
Kultura turismoa: ondare historikoa eta industriala ezagutzera datozenak
Osasun-turismoa: Iraganean bezala, itsas bainuak eta paseoekin erlazionatuta.
Talasoterapia.
Negozio-turismoa: Industriak Zumaian duen pisua izanik, turismo mota hau
garatzeko aukera ematen du.

Zumaian garatzen diren turismo segmentu zehatzak:
-

-

Hizkuntza turismoa: Ikerketa-bidaia modalitate bezala ulertzen da eta pertsonek
oporrak aprobetxatzen dituzte beren hizkuntza-gaitasuna hobetzeko. Ikuspuntu
ekonomiko aldetik, turismo-mota honek gastua sortzen du eta ondasuna
produzitu. Ikasleek aste batzuetako egonaldiak egin ditzakete. Ikuspuntu
kulturaletik, euskararen transmisioa garatzen duen turismoa da.
Gastronomia turismoa: Erakundeetatik bultzatuta Kosta Gastronomika, Euskadi
Gastronomika eta Urola Gustagarri programekin.
Kirol turismoa: surfa, pilota, krosa, itsas eta ibai-lehiaketak ingurunearen
balioagatik arrakasta duen turismo-mota.
Oporraldietako turismoa: aisialdiarekin loturiko turismo mota. Familiak eta
taldeak dira ezaugarri Zumaian
Zientzia-turismoa: geologia oinarritzat, zientziaren ezagutzarekin erlazionatutako
bisitariak. Hezkuntza akademikoa.
Erlijiozko turismoa: Donejakue Bidea, eta barneko eskualdearekin lotura egin
daiteke Inaziar Ibilbidearekin.
Asteburutako ihesaldiak. Urte osoan zehar banatzen dira.
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e. AMIA (DAFO). Ondorioak.
Mehatxuak. Turismoaren industriaren erabakiak maila anitzetan hartzen dira eta faktore
ezberdinei erantzuten diete. Helmuga turistikoan hartu ez diren erabaki horiek tokian
sortzen dituzten inpaktuen kudeaketa zuzena eragiteko gai izango da herria,
iraunkortasuna mantentzearen alde. Aipagarria, adibidez, Zumaian filmatu diren
produkzio zinematografikoek puntu zehatz batzuetan sortu duten erakargarritasuna.
Honek, bilatzera joan ez garen bisitari mota erakarri du herrira.
Balio handiko natura-baliabide ugari dago itsaslabarrean eta bisitariak igarotzearekin
hondatzen hasiak dira, aztarna batzuek erakusten dutenez. Epe laburrean naturaingurunea ondo zaindu eta mantentzen bada, gero ez da berreskuratzeko lanik egin
beharko eta epe luzerako iraunkortasuna sendotuko du.
Plataforma digitalen bidez, herritar arruntek eta negozio azkarra ikusi duten enpresek
erraz aloka diezazkiekete etxebizitzak turistei. Gai honetan, erregulazio faltak ondorio
larriak dakartza hainbat kasutan, batez ere hiriburu eta helmuga “heldutan” (onenak
emanda daudenetan): elkarbizitza arazoak bertakoen eta bisitarien artean; maila
baxuko eskaintza ostatuan; alokairu prezioen igoera; ohiko alokairuaren murriztea edo
desagertzea; auzoen izaera galera edo eraldaketa eta beste hainbeste. Zumaian,
etxebizitza hutsen kopurua baxua izanik eta ostatu eskaintza handitu dela ikusirik azken
urteotan, badirudi modu jasangarri batean kudea daitezkeela pisu turistikoak.
Helmugara iritsi aurretik, ondo informatutako bisitariak lekua ezagutzen du eta badaki
arriskua non egon daitekeen. Hala ere, Zumaian, badirudi bisitari askorentzat arrisku
gabeko guneak direla Algorriko muturra, marearteko itsaslabarra eta Itzurun hondartza,
batzuk aipatzearren. Gertatzen diren istripuak eta larrialdi irteerak aintzat hartuta, eta
bisitari batzuen ausardiak eraginda, segurtasuna bermatu gabeko tokiaren itxura du.
Bertakoen ahalduntze eza eta parte-hartze eza turismo kontuetan.

Indarguneak. Zumaiako biztanleak, erkidegoko biztanlearekin alderatzen badugu, zorbizi baxua du; Udalari sortzen dion gastua ere baxua da; eta, alderantziz, errenta altua
du. Jarduera turistiko jasangarriak aurrera eramateko inbertsioa egin daitekeela
baieztatzen dute baldintza horiek.
Natura-baliabide izugarriak ditu Zumaiak.
Eskualdearen banaketa administratibo konplexuagatik erabakiak hartzeko zailtasunak
egoten dira. Hala ere, kontrastatua geratzen da herritarrek turismo alorrean
lankidetzarako gogoz daudela, ikusten da Zumaia kohesio sozial handikoa dela eta
elkarte asko prest daudela elkarlanean aritzeko.
Zumaian, industria sektorearen pisua garrantzitsua bada ere, esan beharra dago
biztanleriaren hiru laurdenak zerbitzuen sektorean egiten duela lan. Turismoa modu
iraunkorrean bultzatzeko arrazoiak daude.
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Herri euskalduntzat jotzen da Zumaia, bertan euskararen ezagutza zenbatekoa den
kontuan hartuta. Horrek helmuga aberatsago bihurtzen du Zumaia.
Azken urtetan egon diren baldintzak direla eta, segmentu turistiko ezberdinak garatu
dira. Toki berean askotariko baldintzak elkartzen dira turismoari begira, anitza den
eskaintza bat osatuz.
Zumaia nazioartean kokatzen da, Euskal Kostaldeko Geoparkearen eskutik. Hiru
herriren, erakundeen eta Garapen elkartearen arteko lankidetzatik ateratako proiektua
sendotzen joan da. Sektore pribatuekin hitzarmenak sinatuta, produktu turistikoak
finkatzen eta hazten doaz, arrakastaz: itsas irteerak, ibilaldiak…
Kirolzaletasun handi duen herria da, surfean ekintzaile, kulturalki aberatsa, erdigunetik
igarotzen da erromes bidea eta lantzeko dagoen (itsas) ondare industriala
garrantzitsua duena.
Olagarroa produktu tradizionala da, Zumaiako irudia da eskualdean eta Urola Kostan
haren enbaxadore bihurtzen du.

Ahuleziak. Lehen sektoreko jarduerak desagertzen joan dira Zumaiatik, arrantza eta
nekazaritza. Bertako produktuen ekoizpena badago, murritza bada ere.
Iraganean izandako jarduera turistikoa berreskuratzen ari dela dirudi, eta sektoreak
bere osotasunean laguntza behar du profesionaltasun maila altua hartzeko.
Herri antolamenduaren barnean, autoen bidez eragindako mugikortasunari begira,
lurrazpiko aparkaleku ezak arazoak sortarazten ditu erdigunean. Alde zaharreko
ingurunea edertzeko eta hobetzeko zailtasunak sortzen ditu horrek.
Biotopoak eskaintzen dituen babesa eta aukerak garatu gabe daude, erakundeen
arteko adostasun eza medio. Honek, egoera hauskorrean jartzen du natura-gunearen
kontserbazioa.
Turismo alorrean, datuen bilketa nahasia izan ohi da. Turismoa, ohituraz, zerbitzuak
atalaren barnean azaldu ohi da eta datu ekonomiko batzuk ez dira eguneratu 2012tik.
Ondorioz, ezin izaten dira datuetan oinarritutatako erabakiak hartu.
Jarduera turistikoari bere osotasunean ekiteko giza baliabideak falta dira. Bisitarien
harrera kalitatez egiten da, baina ez zaio behar adinako arretarik jartzen dinamizaziolanei, garapen ekonomikoari eta bisitaria etxera bueltatzen deneko faseari.
Herritarrek ez dute ezagutzen EK Geoparkeak ematen dituen aukerak eta nola erabili.
Orokorrean, ezagutzen den egituraketa da, baina ez dute barneratua, ez da
“beraiena”20.
Zumaiako Turismo Bulegoaren kokapena ahulezia moduan ikusten da. Algorri
Interpretazio Zentroa eta bulegoa aldenduta daude.
20 Elkarrizketetatik ateratako ondorioa, Geoparkeari buruz galdetzen zitzaien eta erantzun ugari ildo
horretatik zihoazen.
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Aukerak. Indargunea diren euskararen ezagutza altuak eta geologia-baliabideek,
segmentu turistiko zehatzak garatzeko aukera ematen dute hizkuntza eta zientzia
segmentuetan.
Tokiko turismoaren hazkunde iraunkorrak herrian lanpostuen kalitatea hobetzeko
aukerak ematen ditu. Naturaren babesa bermatzeko aukera ere ematen du.
ZIIZ elkartea eta Beduola elkartea lanean nola ari diren ikusita, ondare industriala eta
itsas ondareari bultzada emateko aukera dago.
Atzerritar turistak goranzko joera azaltzen du azken urtean, urteko datuak negatiboak
izan direnean.
Ignacio Zuloaga Museoa eraberritu egin da, baita programazioan ere. Alor garaikidea
lantzen du, eta aukera dago Museoaren eta turismo bulegoaren arteko harremanak
lantzeko.
Naturaren babesaren proiektupean, aldez aurretik programatuta bisitak antola
daitezke baserritarraren bizimodua ezagutzeko. Lehen sektoreari bultzada emateko
aukera.
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4. II. FASEA. INTERBENTZIOA: ZumaiaLab, herria plataforma
parte-hartzaile gisa
Lanaren metodologiari jarraipena emanez, interbentzio fase honetan, analisi
kuantitatiboa eta kualitatiboa egiten da, herritarren pertzepzio eta iritziak jasoz,
galdetegia nahiz elkarrizketen bidez. Analisiaren ondoren ateratako emaitzekin,
esperimentaziorako laborategi moduan, prozesu parte-hartzailea bi saiotan banatu
dira. Lehena, erronkak eta bektoreak landuko dituena eta, bigarrena, bost laneremutan ekintzak proposatuko dituena.

Irudia 22. #zumaialab turismogintzarako laborategia, interbentzio fasea.
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a. Herritarren pertzepzioak eta iritziak:
i.

Galdetegia: datu kuantitatiboak

Galdetegia 21 , ekaina eta uztaila bitartean, 6 aste eta erdiz, Zumaiako herritar guztientzat
erantzungai egon zen. Herrian lan egin zein herriarekin lotura estua duten pertsona ororentzat
zabaldutako galdetegia izan da. 59 galderen bitartez, honakoei buruzko informazioa jaso nahi
izan zen: erantzuten zuenaren profila, turismoari buruz zuen pertzepzioa (dituen eragin positibo
zein negatiboak ezagutzeko), zumaiarren bidaiatzeko ohiturak, bertakoek turismoaz eta
bisitariez egiten duten balorazioa, turismo-sektoreari buruzko iritzia, erantzuten zuenaren
ahalduntze psikologiko, sozial eta politikoa eta, azkenik, turismoaren gaian, parte-hartzea
estrategia gisa erabiltzeari buruzko iritzia.

Irudia 23. Zumaiako turismoaren egoera aztertzeko galdetegia.

Galdetegiaren emaitzen laburpena, atalez atal:
1. Erantzun dutenen profila.Turismo-sektoreko kideen parte-hartze baxua nabari da. Aldiz,
herritarren parte-hartze orokorra nabarmena izan da. Genero-berdintasunari dagokionez,
banaketa egokia ageri da eta euskararen erabileraren datuak bat datoz errealitatean gertatzen
denarekin. Orokorrean, unibertsitate mailako ikasketak dituen 35-54 urte arteko pertsonek
osatzen dute parte hartu dutenen profila.
2. Turismoa ulertzeko modua Zumaian. Zumaiarrak arduratuta ageri dira turismoak
plangintza fisikoan, tokiko ekonomian eta bizi-kalitatean dituen eraginekin. Kopuru txiki batek
uste du turismoak kaltea eragiten diola euskararen erabilerari eta identitatea galarazten duela.
Turismoak espazio publikoaren saturazioa ote dakarren eta ingurumena hondatzen ote duen
galdetuta, erantzun orekatuak lortu dira.

Galdetegia eta erantzunak, dokumentu honen eranskinean dago edota esteka hau
sakatuz: http://zumaia.eus/files/copy_of_Lab1Galdetegia201720170912Euskara.pdf
21

> 45
2018ko martxoan

Zumaiako Turismo Plana

3. Erantzun dutenen bidaiatzeko ohiturak. Zumaiarrek, bidaiatzen dutenean, autoa erabiltzen
dute garraiobide nagusi bezala. Atzetik datoz autobusa eta hegaldi merkeak. Ez dute autoa
partekatzeko ohiturarik eta bizikletaren erabilera baxua da.
Helmuga turistikoa aukeratzerako orduan, internet erabiltzen dute, aurrez ezagutzen dute lekua
edo lagunek/familiakideek gomendatu diete helmuga hori. Bidaiatzeko arrazoien artean, aisia
eta atsedena dira nagusi. Turismo jasangarritzat ulertzen dute modu arduratsuan egiten dena.
4. Egoiliarrek/bertakoek nola baloratzen duten turismoa Zumaian. Balio naturalei buruzko
kezka islatzen da. Gehien baloratzen direnak: UNESCOren nazioarteko sareko kide izatea,
biotopoa babeserako tresna gisa eta Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarekin
elkarlana. Kalitatezko turismo baten aldekoak dira eta ez diote garrantzirik ematen autoak zein
logelak edo etxeak alokatzeko dauden plataforma digitalei.
5. Zumaiara iristen diren bisitari/turisten balorazioa bertakoen aldetik. Bisitariak onura gisa
hartzen dira Zumaian (% 61) eta, etorkizunera begira, bisitari gehiago hartzearen aldekoa da (%
50). Bisitariek eragiten dituzten eragozpenen artean honako hauek aipatzen dira: saturazioa,
aparkalekuen gabezia eta ingurumenarekiko errespetu-falta.

Irudia 24. Galdetegiko 30. eta 33. galderei erantzundakoa.

Zumaia bisitatzen dutenek interesa dute natura eta gastronomiarekiko. Horien atzetik datoz
ostatua eta alokairuak. Zumaiarrek nahiago dituzte gaua bertan pasako duten turistak, ongi
informaturik daudenak eta natura zein nekazaritzarekiko interesa dutenak. Balorazio eskasenak
dituzte adinekoen turismoak eta talde handitakoak.
6. Turismo-sektorearen balorazioa zumaiarren aldetik. Eskaintza gastronomikoaren
hobekuntza eta formazioaren beharra dira aipatutako gai nagusiak. Balorazioak positiboak dira
sektorean genero-berdintasuna bermatzeren inguruan eta euskara ondare gisa erakustearen
aldekoak dira.
7. Ahalduntze psikologikoa, soziala eta politikoa. Ahalduntze psikologikoa positiboki
baloratzen da. Zumaiarra harro sentitzen da bere herriaz. Hala ere, gabeziak nabari dira
ahalduntze sozial eta politikoari dagokionez.
8. Zumaiako turismo-politika eta plangintzan parte-hartzea baliatzeko estrategia.
Plangintza eta politika turistikoetan parte hartzeko interesa adierazi du % 58k, baina ez daki
nola parte har dezakeen beraietan.
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ii.

Elkarrizketa sakonak: datu kualitatiboak

108 elkarrizketatan oinarritu da analisi kualitatiboa. Elkarrizketak egiteko, herriko zein
kanpoko hainbat agente aukeratu dira: sektore publikotik (30), sektore pribatutik (30),
antolaturiko gizarte zibiletik (28), akademiatik (7) eta ekintzailetzatik (13).

Irudia 25. Elkarrizketatuak (sektore publikoa, sektore pribatua, gizarte zibila, akademia, ekintzaileak).

Sektore publikoko eragileak:
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Sektore pribatuko eragileak:

Akademiako eragileak:

Ekintzailek/aktibistak diren eragileak:

> 48
2018ko martxoan

Zumaiako Turismo Plana

Antolaturiko gizarte zibila:

Irudia 26. Zumaiako eragileak. Turismoa.

Bost sektore horietako kolektibo ezberdinen iritzia modu zuzenean lortzera begira
diseinatu zen elkarrizketen edukia. Zehazki, gai hauen inguruko iritziak ezagutu nahi
ziren: Zumaiak jasandako turismoaren garapen eta hazkundeari buruzkoa, barne zein
kanporako posizionamenduaren ingurukoa, turismo gaietan erakundeen arteko
elkarlana eta koordinazioari buruzkoa, Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketari
buruzkoa, turismoaren bitartez kulturari zein euskarari balioa emateari buruzkoa, espazio
natural eta urbanoaren erabilerari gizarteak nola begiratzen dionari buruzkoa,
masifikazio turistikoaren eta haren eraginei buruzkoa, etxebizitza turistikoen eta
alokairuaren ingurukoa, ekintzailetza turistikoari buruzkoa, tokiko ekonomian turismoak
duen garrantziari buruzkoa, tokiko turismo-sektorearen lehiakortasunaren ingurukoa,
erabakiak hartzerako garaian parte-hartzearen garrantziari buruzkoa, teknologia
berrien aplikazioaren garrantziaren ingurukoa, datu-bilketa eta trataerari buruzkoa eta
Zumaiaren epe ertaineko ikuspegiari buruzkoa, turismoari dagokionez.
Galdetegiko erantzunetatik eta elkarrizketetatik lortutako emaitzak aztertu ondoren,
azaldutako kontzeptu eta gaiak 10 bektore estrategiko edo ardatz nagusitan laburbildu
ziren. Horiek izan ziren irailean egindako lehenengo laborategian aztertu eta garatzeko
gaien oinarrian egon zirenak. Guztiak izan ziren baliagarri Zumaian aplikatu beharreko
eredu turistikoa definitzen eta estrategiak erabakitzen hasteko.
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10 bektoreen edo ardatz estrategikoen arabera jasotako laburpena:

Elkarbizitza. Orokortutako kezka bat da herrian kontrolik gabeko turismoak ekar
ditzakeen aldaketena. Hala, “letorkeenari aurre hartzearen” beharra aipatu da.
Elkarrizketatuen zati handi batek kezka adierazi du herrian ohiko etxebizitza gisa
alokatzeko dauden zailtasunengatik eta prezio garestiengatik.
Etxebizitza turistikoen gorakadak arautu beharra ekarriko du epe ertainean.
Espazio publikoaren okupazioari (edo masifikazioari) dagokionez, aipatzen da Zumaiak
daukan turistak jasotzeko gaitasuna ezagutzearen beharra. Bereziki, gainera, ItzurunAlgorri inguruan. Behin hori ezagututa, natura-gunearen erabilerari nolako mugak jarri
beharko litzaizkiokeen erabaki daiteke.
Hainbatek aipatu ditu turismoa demokratizatzearen eta turismo arduratsu baterako
eskubidearen ideiak.

Tokiko sentimendua: Nortasuna eta euskara. Bertako elkarrizketatuen artean sendoa
da lekuarekiko atxikimendua, bertako izatearen sentimendua, nortasuna. Ingurune
naturalaren balio altua onartu eta bere egiten dute, alde batetik. Bestetik, ordea,
arduratuta ageri dira haren kontserbazioarekin, mantentzearekin, irisgarritasunarekin
eta segurtasunarekin. Zumaiako irudi, Itzurun-Algorri inguruaren araudia gabeziak
kezkatuta dauzka. Halaber, honako hauek ere aipatzen dira: alde zaharraren
biziberritzea, hori apainago jartzeko interesaren beharra, mugikortasuna hobetzea,
auzoak herrigunera gerturatuko dituen azpiegituren beharra (ibai-bideak eta
bidegorri/bideberdeak) eta turismo sailetik antolaturiko jarduerak.
Garrantzitsutzat jotzen da, baita ere, euskara eta tokiko nortasunari balioa ematea
turismoak zeharka lotuko dituen proiektuen bitartez: industria eta itsas iragana,
toponimia, gastronomia, memoria historikoa eta euskararen erabilera.

Tokiko ekintzailetasun turistikoa. Elkarrizketatutako gehienek tokiko ekonomiaren
laguntzaile gisa ikusten dute turismoa. Turismo-segmentu eta produktu turistiko
desberdinak garatzeko baldintzak badaudela ikusten da. Elkarrizketatutakoen
gehiengoa turismo mota honen aldekoa da: komunitatean oinarritutakoa, naturari
lotutakoa, familiakoa, kanpinzalea, zientifikoa, negozioekin lotura duena (MICE),
gastronomikoa, aktiboa, bizipenetan oinarritutakoa eta kultura eta identitatea ardatz
izango dituena. Aldiz, zinemagintzarekin harremana duen turismoa sustatzearen aurka
agertu da gehiengoa.
Azken urteetan, surfaren inguruko jarduerak gorakada izan du Zumaian.
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Oro har, ekintzailetasuna negozio bakoitzaren barnean gertatzen dela aipatu da.
Turismoaren gaian ekiteko laguntzen gabezia ere plazaratu da. Batek baino gehiagok
egin dio aipamena erosketa-ahalmen urriko jendearentzat dagoen ostatu faltari
(aterpetxea edo tankerakoren bat). Alde zaharreko komentuaren erabilerari buruz
galdetuta, eztabaida sortu da horren kudeaketa-ereduaren inguruan. Eraikin-multzoari
erabilera emateaz gain, alde zaharra bera biziberritzeko balio beharko luke han
kokatuko litzatekeen jarduerak.
Azpimarra egin zaien beste gai batzuk honakoak dira: ostalaritza zerbitzuen
hobekuntza, parrillen erabilera bultzatzea eta turismoaren “urtaroko” izaera gainditzea,
horrek sektore turistikoko lanpostuen ezegonkortasunari aurre egiten lagunduko
lukeelako.

Kultura-ekosistema. Elkarrizketetan aipatu da elkarteen arteko harremana ez dela
modu errazean gertatzen eta komenigarria litzatekeela erakundeek koordinazio lana
egitea, proiektuak elkarrekin egin ahal izateko. Hainbat elkartetako ordezkariek zera
diote: turismoari aplikatutako ezaugarri kulturalak gutxiestea saihestu behar dela eta
bisitari/turistekin harremanak modu naturalean gertatu behar direla, haien partehartzea begirunez gerta dadin. Tradizioaren eta berrikuntzaren arteko oreka bilatzen
duten elkarlanerako guneak aurreikusten dira.
Filmazioen ondorioz (Game of Thrones) aurreikusten den turisten gorakadaren aurrean,
honakoak proposatzen zaizkie erakunde zein elkarteei: jarioa lurraldean zehar
hedatzea, produktu edo harreman ezberdinen eskaintzaren bidez, antzeko gaien
inguruan ibilbideak sortzea edo inguruko enpresa sortzaileekin sinergiak bilatzea.

Tokiko ekonomia paisaiaren eta naturaren arautzaile gisa. Lehen sektoreak bizi duen
egoera kritikoari buruzko kezkak azaldu dira. Horren ondorioz, ingurune naturalaren
mantentze falta eta hondamendirako arriskua aipatzen dira, suteen arriskua barne.
Lehen sektorearentzat, turismoaren inguruko ekimenak garatzeko, neurri lagungarrien
beharra aipatu da (landa-etxeen eta baserritarren aldetik, batik bat).

UNESCOren Euskal Kostaldeko Geoparkea. Oro har, zumaiarrek Euskal Kostaldeko
Geoparkea ikusten dute turismoa bultzatzeko marka nagusi gisa, onartzen duten arren
eskaini ditzakeen aukerak ez dituztela ezagutzen. Bestalde, faltan botatzen dute Deba,
Mutriku eta Zumaiaren arteko nortasun partekatuaren sentimendua.

Gobernantza turistikoa. Tokiko sektore publikoak nabarmendu du baliabideak handitu
behar direla, jarduera turistikoaren kudeaketa bere alde guztietan garatzeko.
Administrazio ezberdinen arteko harremana modu positiboan baloratu da, nahiz eta,
lehiakorrak izateko, koordinazioa falta dela onartzen den. Turismo-bulegoa eta Algorri
interpretazio-zentroa eraikin berean baleude, Zumaiaren irudia hobetuko litzatekeela
uste da.
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Herritarren aldetik, ordea, gabezia bat nabari da. Eta da, ez dagoela tresna edo
espaziorik, parte-hartzearen bidez, turismoaren gaiari jarraipena egin eta haren
inguruko erabakirik hartzeko. Tokiko turismoaren behatoki bat edo turismo-mahaiak
sortzearen inguruko proposamenak jaso dira.

Helmuga turistiko adimentsua. Elkarrizketetatik honako hau ondorioztatzen da:
azpiegitura teknologikoen eta prestakuntzaren gabezia nabari dela. Horiek erdietsita,
errazago eta hobeto eskaini ahal izango lirateke bizipenen turismoa edo tokiko
erreserben kudeaketa bezalako zerbitzuak.

Posizionamendu geografikoa. Zumaiak kokapen geografiko interesgarria du turismo
gaietan lurralde-antolamenduak duen multzoan. Kostaldearen eta barnealdearen
arteko giltzarri moduan jokatzen du. Hala, bere estrategiak lotzen ditu, eta turistajarioak banatzen, honakoekin eta honakoen artean: Euskal Kostaldeko Geoparkea
(zeinaren motorra den), Urola Kostako Udal Elkartea, Urola Erdia, Urola Garaia eta
Explore San Sebastian Region. Azkenaldian horien guztien artean garatu den lankidetza
positibotzat jotzen da eta harremanak sendotzearen aldeko apustua egiten da. Bide
berdeak bezalako proiektuek elkarlan hori errazten dute.
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, Donostia eta Bilbo arteko kokapen egokian
dago Zumaia. Donostiarekiko loturak, gainera, ongi baloratzen dira.
Euskal Kostaldeko Geoparkearen bitartez UNESCOren nazioarteko sarean duen
presentziak eta geologiaren alorrean nazioartean sortzen duen interes zientifikoak
aukerak eskaintzen dizkio Zumaiari. Hala, turismo zientifikoaren garapena oso positiboki
baloratu da, bai tokiko eragileen aldetik, baita eskualdekoen aldetik ere.

Teknologia berriak. Alor honek turismoari eskaini diezazkiokeen aukeren gaineko
ezagutzarik eza aitortu dute elkarrizketatutako gizarte zibileko eragileek. Aldiz, positiboki
baloratzen dute Zumaiaren presentzia sare sozialetan. Sektoreko profesionalek ere
positiboki baloratzen dute, baina hauek badakite zein den horren helburua.
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b. ZumaiaLab 1. LABORATEGIA22: Ardatz
estrategikoak/bektoreak eta erronkak
Laborategia (#lab) arazoak ebazteko ingurune bizi bat da. Lanerako espazio fisiko
egokia eskaintzeaz gain, gai zehatz baten inguruan inplikatutako lantaldeek modu
interaktiboan sortzen dituzten emaitzak jasotzen dira bertan. Aholkulariak bailiran,
parte-hartzaile ezberdinek (eragileek) sakonean jorratzen dute gaia, horretan eragiten
duten arazoak identifikatzeko, konponbideak proposatzeko, lehentasunak ezartzeko
eta sektore ezberdinen artean sinergiak sortzeko.

Irudia 27. #zumaialab lehen laborategia.

22 Ikusi #zumaialab 1.go laborategiko bideo laburpena, hemen: https://youtu.be/4xYzIW3FGCg
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#ZumaiaLab laborategian erabilitako metodologia:
1. Turismo-politikak eta praktikak, esperimentazioaren oinarrian definituak
•

Lurralde-garapena helburu.

•

Gizarte kohesioa/eraldaketa eta jasangarritasuna abiapuntu.

•

Estrategia eragileekin eraiki eta formulatuz, parte-hartzea bermatuz.

•

Gai konplexu eta kateatuak direnean, adimen kolektiboa behar dugulako,
eragileen ezagutza.

•

Beraz, estrategia (formulazioa) parte-hartzearekin (deliberazioa) uztartuz, eta
alderantziz.

2. Zubigintza: eragileen ezagutza/esperientzia anitzetan oinarritutako politikak eta
praktikak formulatuz
•

Iritzien eta polarizazioen esparrutik datuetarako jauzia.

•

Kritikak onartuz, berauek balizko (er)alda(keta)gai gisa proposatu eta beste
eragileekin landuz.

•

Eskuartean
ditugun
baliabideak
erakundeetakoak eta teknologikoak).

•

Turismofobia edo/eta turismoaren alboko kalteen kontrako txertoa bilatuz >
Hipotesi bat. Tokiko ekintzailetasunarekin gainditzen dela ikusten ari gara.

eskainiz

(ekonomikoak,

sozialak,

Irudia 28. #zumaialab lehen laborategian parte hartu duten eragileak.

1. LABORATEGIA >
Asteartea, 2017ko irailak 12
Lehen saioa. Maria eta Jose Ikastetxea, 10:00h – 11:00h
Bigarren saioa. Oxford aretoa, Alondegia Zumaia, 17:30h – 20:00h
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•

Lehen saioa: Zumaiako haurrek turismoari buruz duten bat-bateko ikuspegia

Bost talde osatu dira, bakoitza bost parte-hartzailerekin (lau haur 5-6 urtekoak eta 9-10
urteko haur bat, talde bakoitzean). Eskainitako orrian, hiru galdera hauei marrazki bidez
erantzuteko eskatzen zaio talde bakoitzari:
1.
2.
3.

Nola marraztuko zenuke turista bat?
Zer egiten du turista batek?
Nola irudikatzen duzu Zumaia 1-2 urte barru?

Jarraian adierazten dira lorturiko emaitzak, baita marrazkien irudiak ere:
Urtxintxa taldeak, surf-zalea den turista eta turistek erabiltzen dituzten
garraiobideak marraztu ditu. Flyscha, bihotzak eta argazkiak ateratzen dituzten
pertsonak marraztuz irudikatzen dute bi urte barruko Zumaia.
Itsasoa taldeak, ingelesa hitz egiten duten jatorri desberdineko turistak marraztu
ditu. Etorkizuneko Zumaia “Zumaialandia” bihurtuta irudikatu dute.
Kolore taldeak, turista bat definitzerakoan, naturari eta paisaiari begiratu dio.
Turistak flyscha itsasontzitik ikusteko hurbiltzen dira Zumaiara, dirua uzten dute eta
bi urte barru errepide eta hotelez jositako Zumaia irudikatu dute.
Onenak (1) taldeak, bizkar-zorroa soinean eta natura maite duen turista marraztu
du. Zumaia, bi urtetan, turistaz beteta irudikatu dute.
Onenak (2) taldeak, adiskidetasuna aipatzen du, markako janzkiak dituen turista,
itsasoaren arriskuak eta flyscha marraztu ditu. Etxe orratzak eta ur gaineko etxeak
irudikatu dituzte etorkizuneko Zumaian.
•

Bigarren saioa: Laborategia helduekin

Elkarrizketatutako 108 eragileak gonbidatu dira laborategian parte-hartzera. Azkenean,
71 izan dira bertaratu direnak. Zazpi lantalde osatu dira, goian aipatutako bost
sektoreak ordezkatuz lantalde bakoitzean (sektore publikoa, sektore pribatua,
antolaturiko gizarte zibila, akademia eta ekintzaileak).
Ongietorriaren eta galdeketaren emaitzen aurkezpenaren ondoren, laborategiaren
metodologia aurkeztu da. Parte-hartze zabala eskertu ondoren, hasiera eman zaio
saioari.
Lehen laborategi hau bi fasetan banatu da: A eta B faseak.
A fasea. Erronka. Galdera hau plazaratu da:
“Zein da Zumaiako
garrantzitsuena?”

herritarrok

turismoaren

inguruan

dugun

erronkarik

Galderaren erantzunak lantaldeetan eztabaidatu ondoren, lortutako ondorioak
aurkeztu dituzte bozeramaileek. Hona horien laburpena:
•

Talde gehienetan hauxe izan da aipaturiko erronka nagusia: bertakoen
ongizatea eta turistekiko elkarbizitza bermatzea, herritarrei zuzenduriko plan bat
garatuz.
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•
•
•
•
•

•
•

Turismoa erabiltzea bertakoen nortasuna eta kultura-ezaugarriei balioa emateko.
Horretarako, industria eta itsas ondarearekin, gastronomiarekin, geologiarekin eta
memoria historikoarekin lan eginez.
Turismoak eskaintzen duen zeharkakotasuna erabiltzea beste sektore batzuekin
harremanetan dauden proiektuak garatzeko.
Turismoaren kudeaketarik egokiena lortzeko, “saldu baino lehen, zaindu” da egin
daitekeen ekarpenik onena, modu jarraitu eta jasangarrian egin ere.
Turismoaren egungo arrakasta planifikatutako estrategia baten ondoriotzat
hartzen da.
Turismoaren gain ardura duten erakunde desberdinen arteko koordinazioa
hobetzea. Adibide gisa aipatu da ingurune naturalaren babesera zuzendutako
politiken eta turisten saturazioa bultzatzen duten jardueren arteko
ezegonkortasuna.
Flyscharen sustapen hutsean oinarrituta ez dagoen beste turismo mota bat
garatzea.
UNESCOren nazioarteko sarean dugun presentzia aprobetxatzea kalitatezko
turismoa garatzeko.

Talde bakoitzak egin dituen aurkezpenak alderatuta, aurretiaz egindako elkarrizketetan
aipatu diren hainbat gai/erronka agertu ez izana nabarmendu da:
•
•
•
•
•
•

Euskararen erabilerari balioa ematea.
Natura-guneen zaintza eta haien saturazioa.
Ostatu-eredu berriak, aterpetxea.
Komentu zaharrari erabilera berria ematea, herritarren kudeaketa-ereduan
oinarritutakoa.
Ohiko erabilerarako etxebizitzen alokairua bermatzea, etxebizitza turistikoen
ugaritzearen aurrean.
Gobernantza turistikoan herritarren parte-hartzea bermatzea.

B Fasea: 10 bektoreen lehentasuna
Fase honetan, goian deskribatu diren 10 bektore edo ardatz estrategikoak
aurkeztu dira. Taldeetan eztabaidatu ondoren, garrantziaren arabera sailkatu
dira bektoreak (1 garrantzitsuenarentzat, 10 garrantzia gutxienekoarentzat).
Hauek 10 bektore estrategikoak sailkatzerakoan, jaso duten lehentasuna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elkarbizitza
Tokiko ekintzailetasun turistikoa
Tokiko sentimendua
Kultura-ekosistema
Tokiko ekonomia, paisaiaren eta naturaren arautzaile gisa
UNESCOren Euskal Kostaldeko Geoparkea
Gobernantza turistikoa
Helmuga turistiko adimentsua
Posizionamendu geografikoa
Teknologia berriak
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c. ZumaiaLab 2. LABORATEGIA23: Proiektu operatiboak/lan
eremuak
Ostirala, 2017ko azaroak 10
Oxford Aretoa, Alondegia Zumaia, 17:00h – 19:30h

Bi zatitan banatua: Azalpena (A) eta Lan jarduera: prototipatzea (B)
Erabili den metodologia, 5 irizpide aurkeztu eta 10 bektoreak landuz, 5 proiektu
prototipatzean oinarritzen da. Horretarako, proiektu bakoitzeko 5 bozeramaile
proposatu dira.

Irudia 29. #zumaialab bigarren laborategiko irizpideak, estrategiak eta proiektuak.

5 IRIZPIDEEN DESKRIBAPENA:
Bideragarritasuna. Baldintza eta ezaugarri batzuen arabera, proiektuak aurrera eraman
edota zehazteko aukerak aztertzen dira, jarraituko diren ekinbideak definituta.
Beharrezkoa denean profil eta rol berriak sortaraziko dira.
Inplementazioa. Proiektuan programaturiko ideiaren abiatzea da, non erabiltzailea
egiten ari denaren garapenean inplikatzen den. Besteak beste, proiektua

23 Ikusi #zumaialab 2.go laborategiko bideo laburpena, hemen: https://vimeo.com/259034947
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martxan jartzeko erabiliko diren ekintza, neurri eta metodoak adierazten dira.
Eragin beharreko aktibitate eta alternatibak ezarri eta aliantza eraginkorrak
ziurtatzen dira.
Prototipatzea. Amaierako erabiltzaileak oinarritzat hartuta, ideia berritzaileen sorrerari
buruz ari gara. Beharrei eta arazoei antzemanda, emaitza eraginkorrak eta,
askotan, alternatibak sortzea/eraikitzea du helburu. Interakzio bidez, taldelanean, logika ez-linealak landu nahi ditugu, horretarako aukeratu diren
adituekin.
Ekintzailetza lokala. Ekintzailetza fenomeno gurutzatu eta soziala da, non eragile
politiko, ekonomiko, akademiko eta gizarte-talentuen artean kudeaketa
publikoaren ezagutza hedatzen den. Etorkizuneko belaunaldiei begira,
irudikapenak, bertako ohiturak, eremuak eta gaitasunak era iraunkor batean
garatzen dira. Saioak berak piztutakoa bideratzea du xede.
Datuetan oinarrituta. Herritar adituek, datu, txosten, informazio eta ezagutza ekarriko
dute laborategira, beste kideekin partekatu eta prototipatze kolektiboa lortuko
dute. Datuen arabera diseinatutako prozesuei begira jartzen gara, eta ikertutako
emaitzak eta ondorioak landuz egiten da lan.

5 PROIEKTUEN DESKRIBAPENA:
1. Zaharra bezain bizia: garena/duguna. Ondareari eta euskarari balioa eman
turismoaren begiradatik, horretarako ibaiak eta alde zaharra hartuko dira
lanerako gune nagusi gisa. Identitatea, euskara, ondarea, gastronomia edo/eta
memoria historikoa landuko dira. Sinergiak topatu eta elkarrekin esperientzia
bereizgarria lantzeko proposamena egiten da; alde zaharra (Kofradia eta beste),
ibaiak (Urola eta Arroarreka-Narrondo) eta Oikiarainoko gunetan garatu
litekeena.
2. Espazio turistikoen kudeaketa. Egungo turismoaren igoerak eta “Game of Thrones”
telesailak erakar lezakeen turista kopuruaren igoera aurreikusita, turisten eta
bertakoen arteko harremana/oreka nola lortu nahi den lantzeko proiektua da.
Etxebizitza gabezia eta bizitza-garestitzea, espazio urbano eta naturalaren
saturazioa, negozio eredu berriak ostalaritzara begira (landetxeak, airbnb, pisu
turistikoak…) lantzeko proiektua da.
Irisgarritasuna, segurtasuna eta natura-guneen zaintza, elkarrizketatan atera den
“zaindari-hezitzaile” figura berria sortzeko proiektua izan daiteke.
3. Zumaiako turismoaren jarduera ekonomikoen aktibazioa. Turismo sektoreko
jarduerak lantzea proposatzen den proiektua da. Negozio desberdinenen arteko
sinergiak topatzekoa. Negozio aukerak era jasangarri batean nola aplikatu
proposatzen duten proiektuak lantzen dira. Segmentu turistiko berriak lantzeko
proiektua da; turismo zientifikoa, adibidez. Lehiakortasuna.
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4. Gobernantza publiko maila anitzetan. Lurraldetasunaren eta haren gobernantzaren
artean koordinazio falta sortuko balitz, biotopoaren kasuan, adibidez,
eraginkorrak izango diren protokoloak planteatzeko proiektua. Teknologia berrien
erabilera Zumaian nolakoa izan daitekeen aztertu. Herritarren parte-hartzea
nolakoa izan daitekeen lantzeko proiektua. Turismoaren jarraipena, behatoki
lokala, eratzeko irizpideak lantzeko proiektua.
5. Azpiegitura turistikoak. Zumaiako eraikinen erabilera eta bide-sareak aztertuta,
koherentzia izan dezakeen berrantolaketa bat aztertu, jarduerak non eman
litezkeen proposatu. Turismo bulegoa, Geoparkea, Algorri Zentroa edo beste zein
harreman fisiko eduki dezaketen baloratzeko proiektua da. Non eta nola kokatu?
Gaur egun, Komentuak turismoarekin lotutako erabilera du eta zein kudeaketa
eredurekin kudeatu daitekeen aztertzen duen proiektua da. Alde zaharra
berpiztu eta edertzeko aukerak? Aparkaleku berriak?
Proiektu bakoitzean bozeramaileak izendatu dira eta banatutako lanabesa24 material
honekin osatua egon da: Kontzeptuen mapa, bektore/estrategien taula, Zumaiako
mapa, ekinbideak eta irizpide-taulak, eta datuak.

SINTESIA, bozeramaileek eginikoa:

1. proiektua: Zaharra bezain bizia: garena/duguna> Miriam Romatet, Zumaiako Udala
Kultura
Zumaiaren wikipedia lantzea proposatzen du taldeak.
Lainoan kokaturiko proiektuka, non herritarrak eta turistak interaktuatzen duten.
Proiektu honetan, mapa interaktiboen bidez gure ondarea (ontziolak non egon
diren), ibilbideak (herria, natura, hitza, memoria) eta agenda erakutsi daiteke.
Lehen maila batean, identitatea, kultura eta euskara eta, osagarri moduan,
gastronomia, alde zaharra eta ibaia ikusten du taldeak.
Natur ondarea eta haren mugak mapan agertzea ezinbestekoa ikusten da.
Itsasoari bizkarra ematen diogun herrian, ibaiarekin lotuta, Beduola proiektua
bultzatzea.
Komentua, herritarrei irekitzea.

2. proiektua: Espazio turistikoen kudeaketa > Iñigo Lazkano, Basque Stay
Harraldea edo flysch gunea utzita dagoela uste du eta zaintza, segurtasuna
bermatzea eta zaborrak bertan nola jaso aipatu dute.

24 Ikusi lanabesa, C eranskinean (2. laborategiko materiala)
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Zumaiako erdigunean, espazio publikoaren pribatizazioak kezka eragiten du, eta
ordenantza berriak egitea edota daudenak aplikatzea planteatzen du talde
honek, (dendak, tabernak, etab).
Pisu turistikoen mapa aztertu dute. Zumaian 3.800 etxebizitza daude eta %85eko
okupazioarekin. 600 etxebizitza librerekin ez dago alokairurako aukera asko. %6a
hutsik dago eta %5a (200 etxebizitza) alokairurako bideratzen da urtean zehar.
Eusko Jaurlaritzaren erregistroan, 25 etxebizitza daude. Pisu turistikoen
erregulazioaren beharra ikusi, baina adostasunik ez dute lortu.
Mugikortasuna eta aparkamenduarekin lotuta, turistek 10 minutura dagoen
aparkalekua erabiltzeko autobus zerbitzua jartzea proposatzen dute. (ez tren
turistikoaren motakoa).
Turismo bulegoak bisitariak bikoiztu ditu eta zumaiar batzuk turismorekin erreta
ikusten dira.

3. proiektua: Zumaiako turismoaren jarduera ekonomikoen aktibazioa > Lorea Uranga,
Basque Destination
Geoparkea hartzen da ardatz moduan eta haren estrategiak herrian aplikatzen
dira.
Bultzatu beharreko proiektuak, turismo mota hauetan oinarrituak izatea
proposatzen dute: osasun turismoa (kirola barne), turismo zientifikoa, itsas
turismoa, ondareari balioa emanez, landa-turismoa, gastronomia (olagarroa,
identitatearekin lotuta),
*Pelikuletako turismoa ez dute luzerako turismoa ikusten eta ez dute proiekturako
garrantzitsua kontsideratu.
Enpresa artean komunikazio falta hausteko lanketa egin beharrekoa.
Baserritarrak eta enpresaren arteko erlazioak hobetzen dituen proiektua.
Gure herriaren enbaxadore izateko urratsak eman.
Geoparkea (nazioartean kokatzen gaituena), euskara eta identitatea.

4. proiektua: Gobernantza publikoa maila anitzetan > Gorka Zabaleta, Baleike
aldizkaria
Zumaiaren Turismo Behatokia eta Mahaia/Foroa proposatzen dute.
Turismoari lotutako datuak jaso, herrian duen inpaktua azaltzen dutenak,
eguneroko herritarren bizitzan eragina dutenak, ez bakarrik turistei begira
egindako neurketak. Adierazleak erabaki. Erakundeekin koordinatua, lankidetza
eta sarea.
Turismo mahaia osa dezaketen parte-hartzaileak aukeratu, datuak jaso, planaren
jarraipena egin eta erabakiak hartu.
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Gobernantzarik ez dago herritarren parte-hartzerik gabe.

5. proiektua: Azpiegiturak > Peru Fdz de Arroiabe, Mondragon Unibertsitatea
Zumaia txikia da baina baditu azpiegiturak eskuragarri momentu honetan.
Komentuan, aterpetxea, jatetxea eta herritarrei zabalduta egongo den jarduera
eman.
Anbulatorio zaharrean (Urola trenbideko geltoki zaharra), turismo bulegoa eta
Algorri interpretazio zentroa kokatu. Eta Foronda eraikinari erabilera eman.
Zumaiaren erakargarri den harralde edo flyschetik eta zentrotik fluxuak kanpora
ateratzeko proiektuak ibilbideak (turismoa aktiboa) eraginez egin daitezken
proiektuak: Paolaldera, itsasargia eraikina zertarako?; Oikia auzoarekin lotura,
bidegorria; Narrondo auzoa, industria ondarea; Santiago ingurunea esplotatu.

Irudia 30. #zumaialab bigarren laborategian parte hartu duten eragileak.
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5. III. FASEA. Adierazpen estrategikoa
Jarraitutako prozesu parte-hartzailearen ondoren, emaitzak jaso eta adierazpen
estrategikoa aurkezten da atal honetan, Zumaiako turismoaren ikuspegi eta helburuak
azalduz. Ardatz estrategikoak, lan-eremuak eta erronkekin erlazionaturik, ekinbide
ezberdinetan banatutako ekintzak jasota daude. Honekin guztiarekin Zumaiako herriak
turismoarekiko duen ikuspegi osoa azaltzen da.

Irudia 31. Adierazpen estrategikoaren egitura.

a. Zumaiako turismoaren ikuspegi orokorra
Plan honen ikuspegia (bisioa), tokiko komunitateak, elkarlanean, kostaldea bizitzeko,
lan egiteko eta bisitatzeko leku erakargarri bat bezala irudikatzekoa da. Bertakoek,
esperientziak eta aukera adierazgarrien bidez ahaldunduz, bisitariekin batera, tokiko
ekonomiaren hazkundea eragin dezaten kostaldean.
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b. Helburu orokorra
Zumaiako Turismo planaren helburu orokorra hau da:
Herritarren parte-hartzearekin garatutako diagnosiarekin, hurrengo 3
urtetan garatu beharreko turismo politiketarako gida-orria aurkeztea;
turismoaren alorrean, eztabaida irekitzea eta plazaratzea; eta, turismoaren
lidergoa indartzea haren kudeaketan eragiteko. Aldebakarreko
erabakietatik aldenduz eta herritarrak ahaldunduz, parte-hartzea
bultzatuko duen gune eta tresnak sortuz.

c. Helburu operatiboak
Plan honetan, zortzi helburu operatibo azaltzen dira, helburu orokorra garatzeko:
1. Turismoa barneratzea > Turismoaren fenomenoa, herriaren eraikuntzako parte dela
ulertuz; aldendutako posizioak hurbilduko dituzten espazioak eta elkarguneak topatuz;
diskurtsoa “eredu turistikoa” eztabaidatik, “nahi dugun herria” eztabaidara bideratuz;
eta helburua da ulertzea turismoaren kudeaketan planteatzen diren erronkak herriaren
erronkak direla.
2. Turistikoa zer den eta zer ez den irudipenak desegitea > Bisitari ugari dago
egunerokotasuneko ohitura eta jokabideak dituena, ikono turistikoetatik urrun
dagoena.
3. Turismoa herritarrengana ekartzea > Turismoa ez da sektorearen barne isolaturik
kontsideratzen den gaia. Turismoaren fenomenoa, modu kolektiboan eta partehartzaile baten jorratzea beharrezkoa da, zeharkako gaia izateari utzi dio eta agenda
politikoan egotera pasa da.
4. Turismoaren lidergoa indartzea haren kudeaketan eragiteko > Aldebakarreko
erabakietatik aldenduz, parte-hartzea bultzatuko duten guneak bultzatuko dira. Herri
antolamendu barnean eta erabakiak hartzerakoan, turismoari toki egokia eman behar
zaio eta sailen arteko koordinazioa bermatuko da.
5. Komunikazio koherentea eta zuzena helaraztea > Turismoaren promozio eta marketin
turistikoa, herriaren komunikazio, promozio eta kudeaketarekin lerrokatuko dira.
6. Turismoaren kudeaketa integrala eta zeharkakoa bultzatzea> Ekintzak modu
estrategiko eta koordinatuan lantzeko orduan, kanpo-baldintzak eta turismoaren
eragin negatiboak kontuan hartzen diren bezala, tokiko garapena bermatuko duen
indarguneak landuko dira.
7. Helmugaren lehiakortasunaz aritzerakoan, jasangarritasun eta erantzukizun
kontzeptuekin lotuta ulertzea > Denbora eta gune fisikoan, bideragarritasuna bermatu
beharko da. Naturaren babesa eta turismoaren bidez sortutako onurak herrian nola
birbideratzen diren azaldu beharko da.
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8. Garena ezagutaraztea > Helmugak bere irudia kontakizunekin eraikitzen du.
Nortasuna eta izaera ezagutarazteko aukera paregabeak eskaintzen ditu turismoak.
Bisitariak bidaia prestatzen duenean, askotan mundu digitalaren bidez ezagutzen du
helmuga. Fidagarritasunez erabiliko dira marketin tresna eta kanpainak, bisitarien
esperientziak benetakoak izan daitezen.

d. Erronkak eta lan-eremuak
Zumaiako turismo planaren erronka nagusia horrela adierazten da:
Bertakoen ongizatea eta turistekiko elkarbizitza bermatzea, herritarrei
zuzenduriko plan bat garatuz.
Aurreikusten diren bost lan-eremuetatik abiatuz, erronka hori honela zehazten da:
A lan-eremua: Identitatea eta izaera. Identitatearekin eta lekuko izaerarekin lotuta
dagoen eremua da. Turismoaren bidez, (1) euskara ikusgai egin eta haren
erabilera bermatzeko aukerak ematen duena; (2) ondarea, bere osotasunean
ulertuta, balioan jartzeko erronka; eta. (3) turismo-erakargarritasunak estrategikoki
lantzeko aukerak.
B Lan-eremua: Espazio Turistikoaren kudeaketa. Turismoak espazioa modu zuzen eta
iraunkor batean kudeatzeko beharra du, bertan egiten baitira jarduera
turistikoak. Erronka garrantzitsuak dira turismoaren (1) inpaktu positibo eta
negatiboak egoki kudeatzea; (2) egiten praktika onak ezagutaraztea; eta, (3)
ingurumenarekin ardura hartuz, eragin turistikoen aztarna ekologikoa murriztea.
C Lan-eremua: Turismoaren jarduera ekonomikoen aktibatzea. Turismoak onurak
dakartza komunitatean, herrian, eta lanpostuak sortzeko aukera berriak ematen
ditu. Horretarako, (1) turismoaren balio katea osotasunean sustatuko da; (2)
herritarren ekintzailetasuna bultzatu; eta, (3) sektore turistikoa osatzen duten
eragileen prestakuntza eta profesionaltasuna hobetu.
D Lan-eremua: Gobernantza publikoa maila anitzetan. Eragile guztien parte-hartzerik
gabe ez dago turismoaren gobernantzarik. Turismoak maila anitzetan du eragina
eta haren gobernantza egokia bermatzeko (1) tokiko lidergoa sendotzeko lanak
egingo dira; (2) aliantza estrategikoak jorratu; eta, (3) ezagutza irekia sortu.
E Lan-eremua: Azpiegitura turistikoak. Bisitarientzat oinarrizko den azpiegitura turistikoa,
bertakoek bizi, inbertitu eta mantentzen dituzten baliabideak dira. (1) Eraikinak,
hirigunea eta auzoak; (2) natura-gunea eta landa-lurra; eta, (3) lekuko
mugikortasuna, irisgarritasuna eta segurtasuna bermatzen duten azpiegiturak
diren baliabideak esplotatu eta mantentzeko erronkak eskaintzen dira atal
honetan.
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e. DEKALOGOA. Bektoreak edo ardatz estrategikoak
Zumaiako turismoaren egoera aztertuz, eta amaierako gida-orria aurkezteko
asmoarekin, plan hau idazterakoan, baita zabaldutako prozesu parte-hartzailean,
hamar ardatz estrategiko edo bektore hartu dira aintzat. Ardatz hauek honakoak dira:
(i) elkarbizitza, (ii) tokiko turismo ekintzailetasuna, (iii) tokiko sentimendua, (iv) kulturaekosistema, (v) tokiko ekonomia, paisaiaren eta naturaren arautzaile gisa, (vi)
UNESCOren Euskal Kostaldeko Geoparkea, (vii) gobernantza turistikoa, (viii) helmuga
turistiko adimentsua, (ix) posizionamendu geografikoa eta (x) teknologia berriak.

Irudia 32. Ardatz estrategiko edo bektoreak.

IDENTITATEA ETA IZAERA

ESPAZIO TURISTIKOEN
KUDEAKETA

TURISMOAREN JARDUERA
EKONOMIKOEN AKTIBAZIOA

GOBERNANTZA PUBLIKOA
MAILA ANITZETAN

AZPIEGITURA TURISTIKOAK

B

C

D

E

Bektoreak (ardatz estrategikoak)

A

Lan-eremuak

Zumaiako turismoaren ikuspegia jorratzeko proposatu bektoreak (ardatz estrategikoak)
eta aurkeztutako bost lan-eremuak elkarren artean honela erlazionatzen dira:

1. ELKARBIZITZA
2. TOKIKO EKINTZAILETASUN TURISTIKOA
3. TOKIKO SENTIMENTUA
4. KULTURA-EKOSISTEMA
5.TOKIKO EKONOMIA
6. UNESCO EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEA
7. GOBERNANTZA TURISTIKOA
8. HELMUGA TURISTIKO ADIMENTSUA
9. POSIZIONAMENDU GEOGRAFIKOA
10. TEKNOLOGIA BERRIAK
Taula 6. Zumaiako Turismo planaren bektoreen (ardatz estrategikoen) eta lan-eremuen arteko erlazioa.
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Ondoren, ardatz estrategiko diren hamar bektoreak deskribatzen dira. Atal bakoitzean
bektorearen deskribapenarekin hasita, adierazpen estrategikoan proposatutako
ekinbideak eta ekintzak aipatuko dira.

i.

1. Bektore/ardatz estrategikoa: ELKARBIZITZA

Jarduera turistikoak espazio publikoaz egiten duen erabilera aztergai bilakatzen da
bertakoak eta bisitarien arteko elkarbizitza bermatzeko baldintzak egon daitezen. Leku
bateko turismo eredua finkatzeko eztabaidan, espazio publikoaren erregulazioa,
natura-gunearen babesa eta segurtasuna, herritarren ahalduntzea eta bisitariak
bertako bizimoduan integratzeko estrategiak planifikatzen dira, arazo edo desorekak
saihesteko.
Ekinbidea

Ekintzak

(1) Fluxuak banandu, erdigunea eta auzoak

(1) Pelikuletako turismoa
(2) Oikia auzoarekin lotura bultzatu
(3) Bidegorria, Urola Garaiarekin lotura
(4) Taxi zerbitzua eta landa-etxeak
(5) Itsasontzi zerbitzua, Santiagorako
(6) Bilbo aireporturako konexioa

(2) Natura gunea

(7) Mugatzeko neurriak natura-gunean
(8) Segurtasun Protokoloa
(9) Biotopoa

(1) ELKARBIZITZA

(10) Irisgarritasuna
(11) Landa-lurraren garbiketa eta mantendua
(3) Gune publikoa eta zerbitzuak

(12) Aterpegunea
(13) Espazio publikoaren pribatizazioa
(14) Alde Zaharra biziberritzea
(15) Donejakue ibilbidea
(16) Zerbitzu medikoak

(4) Etxebizitza eta pisu turistikoak

(17) Pisu turistikoen erregistroa
(18) Alokairu turistikoaren ikerketa
(19) Pisu turistikoen ordenantza

(5) Mugikortasuna eta barne-garraioa

(20) Aparkalekua
(21) Barne garraiorako ibilgailua
(22) Bidegorriak
(23) Karabanak

(6) Generoaren ikuspegia turismoan

(24) Berdintasuna kontratazioan
(25) Emakume baserritarraren onespena

Taula 7. Bektorea/ardatz estrategikoa: ELKARBIZITZA > Ekinbideak eta ekintzak.
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ii.

2. Bektore/ardatz estrategikoa: TOKIKO EKINTZAILETASUN TURISTIKOA.

Jarduera ekintzaileren analisia eta negozio aukera berriak, jarduera berritzaileetan
inguruneak duen eragina, kulturaren garrantzia, hezkuntza, ekintzailetasunaren
bizkortasuna eta turismo alorreko berrikuntza soziala dira atal honetan aztertzen diren
gai nagusiak. Ondorioz, nahi den turismo eredu berritzailea finkatzeko urratsak ezartzen
dira.
Ekinbidea

Ekintzak

(7) Esperientzia turistikoak

(26) Euskararen esperientzia turistikoa
(27) Natura-gunea eta baserritarrak

(8) Ibilbideak

(28) Ibaia-ibilbidea (Urola)
(29) Memoria historikoa eta Alde Zaharra
(30) Mendi irteera bisitariekin
(31) Ontziolak eta industria ondarea

(9) Elkarteen proiektu eta ekintzak

(32) Itsas ondarea, Beduola elkartea
(33) Industria ondarea, ZIIZ
(34) Baleike Kultur elkartea

(2) TOKIKO EKINTZAILETASUN TURISTIKOA

(35) Darahli elkartea
(36) Argazki rallya, Distira argazki taldea
(37) Astindu dantza taldea
(38) Musika Eskola
(39) Torreberri Gazteak
(40) Erkibe kultur taldea
(41) Pulpo elkarte gastronomikoa
(42) Arraun taldea
(43) Natur taldea
(44) Ikastetxeak
(45) Arte sortzaileak
(10) Eskola eta elkarte berriak

(46) Surf eskola
(47) Euskara uda eskola
(48) San Telmo Ermitaren lagunak
(49) Zientzia elkartea

(11) Herritarren ekintzak

(50) Harraldeko zabor bilketa
(51) Parrilla eguna

(12) Prestakuntza, lehiaketak eta sariak

(52) Gure herriaren enbaxadore lehiaketa
(53) Berrikuntza turistikoa saria eta diru-laguntzak
(54) Prestakuntza programa landu
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(13) i+D bultzatu eta berri eman

(55) Ingurumenean i+D ezagutzera eman
(56) Industria gastronomikoa

Taula 8. Bektorea/ardatz estrategikoa: TOKIKO EKINTZAILETASUN TURISTIKOA > Ekinbideak eta ekintzak.

iii.

3. Bektore/ardatz estrategikoa: TOKIKO SENTIMENDUA.

Kontzeptu honek hiri-diseinuan eta ingurune naturalean oinarritutako elementu
ukigarriei egiten die erreferentzia. Baina baita bestelako elementu ukiezinei ere, tartean
nortasunaren paisaiari edo paisaia irudikatuei. Horiek guztiek definitzen dute leku bat.
Ekinbidea

Ekintzak

(14) Alde Zaharraren edertasuna

(56) Herriko sarrerak edertu
(57) Itxura azterketa lana
(58) Kontserbazio lanak egin
(59) Olagarroaren artelana

(3) TOKIKO SENTIMENDUA

(15) Hondartza ekipamenduak

(60) Zaindarien irudia sendotu
(61) Kantina zerbitzua Itzurunen
(62) Santiago hondartzako lanak

(16) Turismoa kanpoko eremutan aktibatzen

(63) Industria ondarea, Narrondo auzoa
(64) Urola itsasadarra, Oikia auzoa
(65) Artadia, Artadi Auzoa
(66) Santiago eremua

(17) Eraikin publikoen erabilera

(67) Turismo bulego berria, Urola geltoki zaharra
(68) Aterpetxea eta ostatua, komentua
(69) Paolbideko itsasargia
(70) Industria ondarearen zentroa, hiltegi zaharra
(71) Herri-museoa
(72) Kirol portua

Taula 9. Bektorea/ardatz estrategikoa: TOKIKO SENTIMENDUA > Ekinbideak eta ekintzak
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iv.

4. Bektore/ardatz estrategikoa: KULTURA-EKOSISTEMA.

Zerbitzu kulturalak definitzeko, esan dezakegu ekosistemak osatzen dituzten pertsonen
bidez lortutako onura immaterialak direla. Turismoko eta aisialdiko jarduerekin eskutik
helduta doaz. Ekosistema kultural eta sortzaileak eraldaketa soziala eragiten du eta
tokiko eragile guztiak barne hartzen ditu.
Ekinbidea

Ekintzak

(18) Euskara

(73) Turismo jardueratan euskara ikusgarri egin

(4) KULTURA EKOSISTEMA

(74) Lehentasuna eman hizkuntza aukeratzerakoan
(75) Euskararekiko bisitarien harremana ezagutu
(19) Nortasuna (Ekitaldiak)

(76) Olagarroaren eguna
(77) Euskal Jaia
(78) Tokiko festak
(79) Agenda kulturala

(20) Museoak eta parrokia

(80) Z Ignacio Zuloaga Kulturgunea
(81) Julio Beobide museoa
(82) Parrokia

Taula 9. Bektorea/ardatz estrategikoa: KULTURA EKOSISTEMA > Ekinbideak eta ekintzak.

v.

5. Bektore/ardatz estrategikoa:
ARAUTZAILE GISA.

TOKIKO

EKONOMIA,

PAISAIAREN

Natura-turismoaren gehiegizko igoerak bioaniztasuna arriskuan jar dezake. Baina
turismo mota hori baliabide garrantzitsua da landa-garapenerako, tokiko erakundeei
dakarzkien etekinak kontuan izanda. Babesturiko espazioen (biotopoen) araudia ez
aplikatzeak baliabide hauskor bihur dezake espazioa bera.
Ekinbidea

Ekintzak

(21) Segmentu turistikoak

(83) Hizkuntza turismoa
(84) Osasun turismoa

(5) TOKIKO EKONOMIA

(85) Kirola turismoa
(86) Itsas turismoa, ondarea
(87) Landa-turismoa
(88) Gastronomia
(89) Familia turismoa
(90) Enpresa eta negozioak
(22). Bertako produktuak

(91) Herriko azoka
(92) Turismoa eta baserritarrak

(23) Ekimen publiko-pribatuak

(93) Bisita gidatuak, itsasontzian
(94) Irisgarritasun unibertsala bermatzeko pakete turistikoa

Taula 10. Bektorea/ardatz estrategikoa: TOKIKO EKONOMIA > Ekinbideak eta ekintzak.
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vi.

6. Bektore/ardatz estrategikoa: UNESCOren EUSKAL KOSTALDEKO
GEOPARKEA.

Euskal Kostaldeko Geoparkearen irudiak turismoa kudeatzeko modu berritzaile bat
eskaintzen du. Herritarrengandik hasita, zientzia (geologia), hezkuntza, turismoa eta
lurralde-garapenean oinarritzen ditu bere estrategiak.
(6) UNESCO EUSKAL
KOSTALDEKO GEOPARKEA

(24) Natura- turismoa

(95) Geoparkearen hezitzailea/zaindaria
(96) Bisita gidatuak
(97) Antolamenduko bilerak

(25) Turismo zientifikoa

(98) Logistika laguntza eman
(99) Hitzarmenak ostatu eta jatetxeekin
(100) Bibliografia akademikoa, geologia

(26) Herritarren parte-hartzea

(101) Geoparkezaleak
(102) Sentsibilizazioa herritarrekin

Taula 11. Bektorea/ardatz estrategikoa: UNESCO EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEA > Ekinbideak eta ekintzak.

vii.

7. Bektore/ardatz estrategikoa: GOBERNANTZA TURISTIKOA

Turismoak, halabeharrez, interes ezberdinen arteko talka sortzen du. Turismoaren
gobernantzaren kontzeptuak erreferentzia egiten die arazo horien guztien kudeaketan
hartzen diren erabakien prozesuei. Ezinbestekoa da, beraz, aktore ezberdinen
harremana bermatuko duten espazioen sorrera. Hala, hartuko diren erabaki
kolektiboak hobetuko dira, aktore guztien artean ezarritako lanerako sistemen bitartez
eta kudeaketa eta garapenerako prozesu berriak diseinatuz.
(27) Tokiko turismo mahaia

(103) Turismo mahaiaren sorkuntza
(104) Koordinazio eta lankidetzarako guneak sortu

(7) GOBERNANTZA TURISTIKOA

(105) Komunikazio programa diseinatu eta eragin
(28) Turismo bulegoa

(106) Planaren eragile, Zumaiako Udala
(107) Kokapen berria
(108) Sare Sozialen dinamizatzailea
(109) Dinamizazio eta garapenerako lana

(29) Erakunde arteko koordinazioa

(110) Barne-koordinazioa, Udala
(111) Euskal Kostaldeko Geoparkearekin lankidetza
(112) Eskualdeko erakundeen arteko lankidetza
(113) Eusko Jaurlaritza/BasqueTourrekin koordinazioa

(30) Planaren kudeaketa

(114) Planari finantza-esparrua eman
(115) Planaren jarraipena eta ebaluazioa
(116) Parte-hartzeri jarraipena eman

Taula 12. Bektorea/ardatz estrategikoa: GOBERNANTZA TURISTIKOA > Ekinbideak eta ekintzak.
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viii.

8. Bektore/ardatz estrategikoa: HELMUGA TURISTIKO ADIMENTSUA.

(8) HELMUGA TURISTIKO
ADIMENTSUA

Helmuga turistiko adimentsu bat helmuga turistiko berritzaile gisa ulertzen da:
abangoardiako azpiegitura teknologikoaren oinarrian sendotutakoa da; lurralde
turistikoaren garapen jasangarria eta iraunkorra bermatzen ditu; edonorentzat irisgarria
da; bisitariaren eta ingurunearen arteko elkarrekintza eta integrazioa errazten ditu eta
bertako bizipenaren kalitatea areagotu egiten du helmugan. Horren guztiaren
ondorioz, lehiakortasuna areagotzen du, berrikuntzarako gaitasunaren bidez, helmuga
turistikoaren hautematea hobetuz eta enpresen gaitasun produktiboa handituz. Azken
baten, bertakoen bizi-kalitate hobea lortzen du helmuga turistiko adimentsuak.
Ekinbidea

Ekintzak

(31) Datuen bilketa eta ikerketa

(117) Tokiko behatokiaren sorrera
(118) Turismo bulegoko datuak eta bisitariei inkestak
(119) Webgune eta sare sozialen jarraipena (SEO)
(120) Puntu turistiko erakargarrietan bisitarien igarotzea
(121) Bisitarien gaitasun karga ezagutu
(122) Open data

(32) Ikus-entzunezko materiala

(123) Argazki eta bideoen erosketa
(124) Praktika onen eskuliburua prestatu eta zabaldu

Taula 13. Bektorea/ardatz estrategikoa: HELMUGA TURISTIKO ADIMENTSUA > Ekinbideak eta ekintzak.

ix.

9. Bektore/ardatz estrategikoa: POSIZIONAMENDU GEOGRAFIKOA.

(9) POSIZIONAMENDU GEOGRAFIKOA

Espazio geografikoak planifikatzen diren estrategiak jasateko gai izan behar du, era
jasangarri batean. Marka edo erakargarri baten bidez, produktu turistikoak sortuz,
bisitariak erakartzeko gaitasunarekin erlazionatzen da maila ezberdinetan. Helmuga
turistiko baten posizionamendu geografikoa erabakigarria izango da erakundeen
arteko harremanak bideratu eta estrategiak koordinatzeko.
Ekinbidea

Ekintzak

(33) Nazioartekoa eta Europar Atlantikoa

(125) Nazioarteko eta Europako UNESCO sarean mantendu
(126) Atlantic Geoparks proiektuaren ekimenak bultzatu
(127) Antzeko esperientzietatik ikasi (Benchmarking)
(128) Praktika onak. Darahli (Sahara)

(34) Eskualde estrategiak eta turismo
azokak

(129) FITUR nazioarteko turismo azoka
(130) TURISLAN Gipuzkoako turismoaren enplegu azoka
(131) Eskualdeko turismoaren estrategiak jarraitu

(35) Marka turistikoak

(132) UNESCO Euskal Kostaldeko Geoparkea
(133) Olagarroaren enbaxadore Urola Kostan

Taula 14. Bektorea/ardatz estrategikoa: POSIZIONAMENDU GEOGRAFIKOA > Ekinbideak eta ekintzak.
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x.

10. Bektore/ardatz estrategikoa: TEKNOLOGIA BERRIAK.

Teknologia berriak ezinbesteko osagaia dira turismoarentzat. Ez soilik informazioa eta
ezagutza trukatzeko, baizik eta aplikazioen eta egintza jasangarriagoak bermatuko
dituzten metodologien garapenerako ere bai. Hala, sektorearen beste hainbat
ardatzen gain eragingo litzateke. Besteak beste, hauengan: klima-aldaketa, ondare
ukigarri zein ukiezinaren babesa edo erabiltzailearen (turistaren) kudeaketa digital
integrala.
Ekinbidea

Ekintzak

(36) Zumaiaren wikipedia

(134) Zumaiaren wikipedia proiektua martxan jarri

(10) TEKNOLOGIA BERRIAK

(135) Zumaiaren mapa interaktiboa egiten bultzatu
(37) Ibilgailu elektrikoa

(136) Geoparkeko ibilgailua
(137) Ibilgailu elektrikoen birkarga puntua herrian

(38) Webgunea eta sare sozialak

(138) Herritarren iritzia jaso
(139) Zumaiako turismo jardueren presentzia sare
sozialetan
(140) Bisitarien feedbacka jaso eta webgunearen SEO

(39) Beste batzuk

(141) Wifia auzoetan
(142) Webcama Itzurunen

Taula 15. Bektorea/ardatz estrategikoa: TEKNOLOGIA BERRIAK > Ekinbideak eta ekintzak.
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f. Adierazpen estrategikoaren taula laburpena
Laburbilduz, ekintzak jasotzen dituzten ekinbideak eta erronkak erlazionatzen dira,
ardatz estrategikoak lan-eremuekin erlazionatuz:

Turismoaren aztarna ekologikoa murriztu

Turismoaren balio katea osotasunean sustatu

Herritarren ekintzailetasuna bultzatu

Prestakuntza eta profesionaltasuna sustatu

Tokiko lidergoa sendotu

Aliantza estrategikoak jorratu

Ezagutza irekia sortu

Eraikuntzak, hirigune eta auzoak

Natura-gune eta landa-lurra

Mugikortasuna, irisgarritasuna eta segurtasuna

E. AZPIEGITURA
TURISTIKOAK

Turismoaren praktika onak ezagutarazi

D. GOBERNANTZA
PUBLIKOA MAILA
ANITZETAN

Turismoaren inpaktuak egoki kudeatu

C. JARDUERA
EKONOMIKOEN
AKTIBAZIOA

Turismo-erakargarritasunak estrategikoki landu

B. ESPAZIO
TURISTIKOEN
KUDEAKETA

(itsas ) ondare historiko-kulturala balioan jarri

Ekinbideak

A. IDENTITATEA ETA
IZAERA

Euskara ikusgai egin eta haren erabilera bermatu

Erronkak

<< Ardatz estrategikoak

Lan-eremuak >>

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E1

E2

E3

ELKARBIZITZA

1.1. Fluxuak banandu, erdigunea/auzoak
1.2. Natura gunea
1.3. Gune publikoa eta zerbitzuak
1.4. Etxebizitza eta pisu turistikoak
1.5. Mugikortasuna eta barne-garraioa
1.6. Generoaren ikuspegia turismoan

TOKIKO EKINTZAILETASUN
TURISTIKOA

2.1. Esperientzia turistikoak
2.2. Ibilbideak
2.3. Elkarteen proiektu eta ekintzak
2.4. Eskola eta elkarte berriak
2.5. Herritarren ekintzak
2.6. Prestakuntza, lehiaketak eta sariak

T. SENTIMENTUA

3.1. Alde Zaharraren edertasuna

KULTURA-E

2.7. i+D bultzatu eta berri eman

4.1. Euskara

3.2. Hondartza ekipamenduak
3.3. Turismoa kanpoko eremutan aktibatzen
3.4. Eraikin publikoen erabilera

4.2. Nortasuna (Ekitaldiak)
4.3. Museoak eta parrokia
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6.1. Natura- turismoa

Turismoaren aztarna ekologikoa murriztu

Turismoaren balio katea osotasunean sustatu

Herritarren ekintzailetasuna bultzatu

Prestakuntza eta profesionaltasuna sustatu

Tokiko lidergoa sendotu

Aliantza estrategikoak jorratu

Ezagutza irekia sortu

Eraikuntzak, hirigune eta auzoak

Natura-gune eta landa-lurra

Mugikortasuna, irisgarritasuna eta segurtasuna

E. AZPIEGITURA
TURISTIKOAK

Turismoaren praktika onak ezagutarazi

D. GOBERNANTZA
PUBLIKOA MAILA
ANITZETAN

Turismoaren inpaktuak egoki kudeatu

C. JARDUERA
EKONOMIKOEN
AKTIBAZIOA

Turismo-erakargarritasunak estrategikoki landu

B. ESPAZIO
TURISTIKOEN
KUDEAKETA

(itsas ) ondare historiko-kulturala balioan jarri

A. IDENTITATEA ETA
IZAERA

Euskara ikusgai egin eta haren erabilera bermatu

Erronkak
5.1. Segmentu turistikoak

GOBERNANTZA
TURISTIKOA

T.EKONOMIA

Ekinbideak

GEOPARKEA

<< Ardatz estrategikoak

Lan-eremuak >>

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E1

E2

E3

5.2. Bertako produktuak
5.3. Ekimen publiko-pribatuak

6.2. Turismo zientifikoa
6.3. Herritarren parte-hartzea
7.1. Tokiko turismo mahaia
7.2. Turismo bulegoa
7.3. Erakunde arteko koordinazioa
7.4. Planaren kudeaketa

TEKN. BERRIAK

POSIZIONAM
.

HTA

8.1. Datuen bilketa eta ikerketa
8.2. Ikus-entzunezko materiala
9.1. Nazioartekoa eta Europar Atlantikoa
9.2. Eskualde estrategiak eta turismo azokak
9.3. Marka turistikoak
10.1. Zumaiaren wikipedia
10.2. Ibilgailu elektrikoa
10.3. Webgunea eta sare sozialak
10.4. Beste batzuk

Taula 16. Adierazpen estrategikoaren laburpen taula: ardatzak/ekinbideak eta lan-eremuak/erronken arteko
erlazioa.
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6. AZKEN ONDORIOAK
Prozesuaren amaieran ateratako azken ondorioak.
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Irudiak eta taulak
Irudia 1. #zumaialab gida-orria.
Irudia 2. Zumaiaren turismo planaren egitura.
Irudia 3. Planaren mugarriak, faseak.
Irudia 4. Helmuga Turistiko Adimentsuen Nazioarteko 1. Kongresua. 2017. Murtzia.
Irudia 5. Zumaia, Santa Klaratik.
Irudia 6. Turismoaren eboluzioa eta aurreikuspena. 1950-2030. Nazioarteko Turismo Erakundea
(UNWTO).
Irudia 7. Garapen iraunkorrerako 17 helburuak. Nazio Batuen erakundea.
Irudia 8. Turismoak euskal ekonomiari egindako ekarpena. BPGaren gaineko balio absolutua eta
ehunekoa.
Irudia 9. Euskal Kostaldeko Udalerriak. EKTGP (2016), BasqueTour.
Irudia 10. Zumaiako kale batean, “Turismo masiboari EZ! Refugees Welcome” pintada.
Irudia 11. Zumaia nazioarteko UNESCO Geoparke sarearen mapan.
Irudia 12. Euskal Kostaldeko Geoparkea. Liburuxka turistikoa.
Irudia 13. Zumaia Turismo Bulegoaren logoa.
Irudia 14. Zumaia udalerriaren profila.
Irudia 15. Zumaia eskualdean, hiriburuen erreferentziarekin.
Irudia 16. Zumaiako mapa turistikoa.
Irudia 17. Bisitarien eboluzioa 2003-2007. Zumaiako turismo bulegoan jasotako datuekin
oinarrituta.
Irudia 18. Airbnb iragarkiak, euskal udalerrika (2017).
Irudia 19. Sanjuaniturri, Zumaiako Alde Zaharrean, grabazio lekua.
Irudia 20. Tronu Dema (Game of Thrones), Itzurunen.
Irudia 21. Zumaia Turismoak erabiltzen dituen eskualdeko markak batzuk.
Irudia 22. #zumaialab turismogintzarako laborategia, interbentzio fasea.
Irudia 23. Zumaiako turismoaren egoera aztertzeko galdetegia.
Irudia 24. Galdetegiko 30. eta 33. galderei erantzundakoa.
Irudia 25. Elkarrizketatuak (sektore publikoa, sektore pribatua, gizarte zibila, akademia,
ekintzaileak).
Irudia 26. Zumaiako eragileak. Turismoa.
Irudia 27. #zumaialab lehen laborategia.
Irudia 28. #zumaialab lehen laborategian parte hartu duten eragileak.
Irudia 29. #zumaialab bigarren laborategiko irizpideak, estrategiak eta proiektuak.
Irudia 30. #zumaialab bigarren laborategian parte hartu duten eragileak.
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Irudia 31. Adierazpen estrategikoaren egitura.
Irudia 32. Ardatz estrategiko edo bektoreak.

Taula 1. Urola Kostaldeko udalerrietako bisitariak. Jatorria: Zumaiako Turismo Bulegoa.
Taula 2. Euskal Kostaldeko Geoparkeko udalerrietako bisitariak. Jatorria: Zumaiako Turismo
Bulegoa.
Taula 3. Zumaiako etxebizitza kopurua eta egoera 25(2016/12/31, GFA).
Taula 4. Zumaiako ostatuaren egoera.
Taula 5. Eboluzioa 2003-2017 Ostalaritza establezimenduak eta jatetxeak (mila biztanleko).
Jatorria: Udalmap
Taula 6. Zumaiako Turismo planaren bektoreen (ardatz estrategikoen) eta lan-eremuen arteko
erlazioa.
Taula 7. Bektorea/ardatz estrategikoa: ELKARBIZITZA > Ekinbideak eta ekintzak.
Taula 8. Bektorea/ardatz estrategikoa: TOKIKO EKINTZAILETASUN TURISTIKOA > Ekinbideak eta
ekintzak.
Taula 9. Bektorea/ardatz estrategikoa: KULTURA EKOSISTEMA > Ekinbideak eta ekintzak.
Taula 10. Bektorea/ardatz estrategikoa: TOKIKO EKONOMIA > Ekinbideak eta ekintzak.
Taula 11. Bektorea/ardatz estrategikoa: UNESCO EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEA > Ekinbideak
eta ekintzak.
Taula 12. Bektorea/ardatz estrategikoa: GOBERNANTZA TURISTIKOA > Ekinbideak eta ekintzak.
Taula 13. Bektorea/ardatz estrategikoa: HELMUGA TURISTIKO ADIMENTSUA > Ekinbideak eta
ekintzak.
Taula 14. Bektorea/ardatz estrategikoa: POSIZIONAMENDU GEOGRAFIKOA > Ekinbideak eta
ekintzak.
Taula 15. Bektorea/ardatz estrategikoa: TEKNOLOGIA BERRIAK > Ekinbideak eta ekintzak.
Taula 16. Adierazpen estrategikoaren
eremuak/erronken arteko erlazioa.

25

laburpen
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eta
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http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/AYTO/UPMPadronMunicipalWEB/busqueda.do
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