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Gaztelugatxeko 

San Joanerako 

turismoa sustatu 

behar da, ala 

gehiago mugatu 

ingurumenean 

duen eraginagatik? 

¿El turismo a San 

Juan de 

Gaztelugatxe hay 

que fomentarlo o 

hay que limitarlo 
, r 

aun mas por su 

impacto 

ambiental? 

Hondartzetara 
datorren jendea ez 

da horren 
erasokorra; 

okerragoa da horri 
begira egiten diren 

eraikuntzak 

goitik 
inposatutakoa da; 
ez zaigu galdetu 
zer nahi dugun; 
borroka baino 
ezin da egin; 

Ustiatzetik Zaintzara 
bideratutako ekonomia bilatu 
lbehar dugu; ez du zentzurik 

eskala handiko turismoak. Guk 
z.elaia ipini behar dogu, neurri 
eta mugak jartzen.Juego de 

Tronosegaz egindako deialdia, 
neurriz konpo dago eta 

horrelakorik ezin da egin 

Parte hartzea eta gardentasuna bertan hartzen diren 

erabakietan: Organo kudeatzailean Aldundiaz gain, 

udalak, adminsitrazío ezberdínak, talde ekologístak, 

elíza eta eragíle interesatuez osatutako patronato edo 

organoa eratu behar da lehenbaílehen. 

Eta bertan hartzen diren erabakíetan jakina, 

ekonomíaren aurretík, aspektu sozíal eta ekologíkoak 

izan behar dute lehentasuna, etorkízuneko 

belaunaldíetan pentsatzen. 

Aspektu kultural eta hístoríkoak ere lehenengo lekuan 

ja rrí beha r d ir a. 

Benetako turismo jasangarría sustatu. 

no valoramos lo que 

tenemos aquí. Sí es 
cierto que cuando 

tienes un cierto nivel 

de formación es 

complicado encontrar 
trabajo aquí. 

se despilfarran 

recursos 

mirando a los 

turistas; 

Turismoa eta san juan ez da dilema 
guztiz garbia; turismoa beharrezkoa eta 
ezinbestekoa da; kontua da nola antolatu 
aukera baliatzeko; badago erabakimena, 

udaletan dago, udalek hartzen dute 
erabakiak; horren inguruan ezjakintasun 

asko dago eta udaletan egiten den 
politikak gehiena azpiegituren inguruan 

egiten da eta ez horrenbeste jendea 
bertan geratzeko aukerak sortzeko; 

Jendearen aldeko politikak díra 
inportanteak bertako gendea lehenetsiz 



Gastronomía- eta 

itsas-turismoa, 

"udaldia" eta 

hondartzak, 

lagungarriak dira 

kostaldeko herrietako 

bizitza hobetzeko? 

No/a? I Zergatik? 

¿El turismo 

gastronómico y 

marino, el "veraneo" 

y las playas, ayudan a 

mejorar la vida en los 

pueblos costeros? 

¿Cómo?/ ¿Por qué? 

Turismoak ondorio latzak 
ditu, lurraldea hankaz 

gora jartzen du; harrera 
ona eman bai baina ez da 

etorkizuna; kalteak srotzen 
ditu bertan bizi 

direnentzat 

Bereiztu turista eta asteburuko 

herrikoa bereiztu; harrera eman; 

erakarri; herriaren 

aberastasuna erakutsi, baina bai 

bertak.oentzat, herritar, gazteei 

begira erakarria egin behar da, 

bere bizitza bertan burutu ahal 

izateko. 

Turistei 

atea ireki 

bai baina 

neurrian 

Udalen egitekoa gako, 
irtenbideak bilatzeko; 

eta horretan 
herritatreen parte 

ha rtzea bilatu behar da 
etorkizuneko ed u kiak 

finkatzeko; 

Bai baina masifikazioa eta 
gentrifikazioa ekidinez. Pisu 

turistikoen ugaritzea 

kontrolatuz, natur guneak 
errespetatuz, kal itatezko 

gastronomía emanez, 
bertako eta sasoiko 
produktuen bidez ... 

Gogoratu Jokinek esan 
zuena, es dakit 

Patronatuko plana eso 
Bizkaiko ahaldundiarenak 

es duela aurre ikusten 
arrantzaren inguruko 

jarduerarik, baina plana 
egon badagoela, turismos 

ardatz ziurrenik 








