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IKUSITAKOA...

Turismo bulegoa eta denda 

Turismo 

bulegoa 

Zeraineko turismo zerbitzuak . Zerainen filosofia da 

turismoa eta bertako bizitza bat egitean, eta turismoa 

pertsonetan oinarritzea. 

Herriko 

kalitatezko 

produktuen 

denda 

 

Elikagaiak eta artisautza  

• Lehentasuna eta protagonismo daukate Zeraineko 
produktuak 

• Ere aurkitu ditzakegu Goierriko produktuak 
(artisaua gehienbat) 

• Zeraineko produktuak,,,,    Merkataritza JustuaMerkataritza JustuaMerkataritza JustuaMerkataritza Justua bezala 
ulertzen da: 

• herriaren garapenerako funtzio sozial 

garrantzitsua betetzen du, produktuen azken 

prezioaren zatirik handiena baserritarrengana 

iristea ahalbidetuz. 

Beste 

produktuen 

txoko denda 

• Herrian ez dago beste dendarik, dendan txoko 
bat prestatu  dute herritarrek behar dituzten 
beste elikagai, higiene … produktuekin. 

Material 

didaktikoa 

• Herriko ekoizpenaren unitate didaktikoak aurkitu 
daitezke, herritarrek egindakoa. 

Restaurazioa • Berritzerakoan oso garrantzitsua ikusten da 
egitura mantentzea. 
 

 

 Herritarren zerbitzu etxea 

Herriko 

zerbitzuak 

1.solairuan 

 

• Haurtzaindegia 
• Eskola  
• Medikua. 

Kultura 

2. solairuan 

• Kz gunea 
• Kultur etxea 
• Liburutegia 

 
3. solairuan • Gauza desberdinak egiteko gela; 

katak, erakusketak, bilerak, 
tailerrak… 

• Diaporama ikusteko lekua eta unitate 
didaktikoen erakusketa. 

 
Herri - 

Museoa 

4.solairuan 

 

 

• Gaika banatuta; Eliza, pertsonak, 
baserritarrak, bizi modua… 
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KONTATUTAKOA... 

Herriaren funtzionamendua 

HERRIA 

(HERRI BATZARRA) 

*Urtean behin herri batzarra egiten da eta han erabakitakoarekin; udaletxea, fundazioa eta kultura  aurrera eramaten dute. 

* Herri Batzarra barne, herritarrek osatutako 15 batzorde daude; minak, komunikazioa, eskola…. 

 

UDALETXEA FUNDAZIOA KULTURA 

• Lantzen dute:Bizitza kalitatea  

• Kandidatura independentea da eta herriak 

aukeratzen ditu pertsonak , landu behar 

diren gaiak kontutan izanik. 

• 2009tik helburua:PROIEKTO PUBLIKOA.  

Urtero Zeraineko lurren %2 erosten da 

o Artzai berriak sortzeko 

o Basoa ( desagertzen ari diren 

bertako; landare, zuhaitz… 

osatuz) 

o Biomasa — energia (basoak 

badaude energia ere)  

 

• Lantzen dute: sozio ekonomia 

• Helburua:  Herriaren ondarea zainduz 

lanpostuak sortu. 

• Ondareak 

o Natura — Pasaia — 1.sektoreko  

lanpostuak 

o Kultura — 3. Sektoreko lanpostuak 

 

• Lantzen dute: Dinamizazioa 

(Liburutegia, eskola, kirola, herritarrentzako 

ekintzak…) 

 

 

GAKOA: GAKOA: GAKOA: GAKOA:     HERRI HERRI HERRI HERRI BATZARREBATZARREBATZARREBATZARRETAKOTAKOTAKOTAKO        ERABAKIAK ERABAKIAK ERABAKIAK ERABAKIAK GAUZATZEA GAUZATZEA GAUZATZEA GAUZATZEA ETA ETA ETA ETA PARTEHARTZAILE PARTEHARTZAILE PARTEHARTZAILE PARTEHARTZAILE     

SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA, BERRITU E, BERRITU E, BERRITU E, BERRITU ETA EGOKITZEN DEN SISTEMA BAT DA,TA EGOKITZEN DEN SISTEMA BAT DA,TA EGOKITZEN DEN SISTEMA BAT DA,TA EGOKITZEN DEN SISTEMA BAT DA,    AUTOKRITIKOAAUTOKRITIKOAAUTOKRITIKOAAUTOKRITIKOA    
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Pasai  zaindu - Ondare 
Naturala

Sagargintza, Gaztagintza eta 
Artzaigintza

Ondare Kulturala

Turismo zerbitzuak

Turismo gehiago
Produktuen 
salmena

Baserritarrak

Sortutako lan postuak: 

- 2 sagardotegi 

- 2 agroturismo 

- 2 artzai 

- Lumagorri 

- Turismo kudeaketa enpresa, 9 lan postu 

(turismo bulegoa eta aterpetxea) 

+ 


