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UZTURREN EKOSISTEMA NATURAL 
BERRESKURATZEKO PROIEKTUA 

Lekua: Tolosa (Gipuzkoa) 

Modalitatea: Ondare berreskuratzea eta ingurumena 

Helburua: Uzturreko bainuak berreskuratzea 

Egunak: Uztailaren 16tik 30era 

Adina: 18 – 26 urte. 

Plaza-Kopurua: 20 txanda bakoitzean 

Esparrua: Nazionala 

Hizkuntza: Gaztelania eta euskara 

 
Tolosa Gipuzkoako herri bat da. Oria bailaran dago eta 18.936 biztanle ditu (2014). Lantegiak 
arlo askotakoak ditu, baina gehienak paper-industriarako makinak eta osagaiak egiten aritzen 
dira. 
 
 

 
 
 

Informazio gehiago: 
Tolosako Udala: http://tolosa.eus/index.php/es/ 
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AUZOLANDEGIAREN DESKRIBAPENA 
 

Auzolandegi honen helburua Uzturreko ekosistema naturala berreskuratzea da. Ingurua 
txukuntzeko lanak 2013an hasi ziren, hainbat fasetan banaturik. Orain arte, bertako arbolak 
landatzen ibili gara, eta ibilbide didaktiko bat ere egin dugu, inguru haren aberastasuna 
ezagutzera emateko. 
Aurtengoan, auzolandegi honetan parte hartzen duten gazteek Uzturreko bainuak txukuntzeko 
lanekin jarraituko dute: 
 
 Uzturreko urjauzien inguruan bide berri bat egokitzea. 
 Miserikordi zaharreko eraikina eta aldamenean dauden iturri eta merenderoa 

berreskuratzea. 
 

 
 

ANIMAZIO JARDUERAK 
 

Animazio taldeak hainbat ekintza proposatuko ditu, auzolandegiko partaideen eta auzolandegia 
hartuko duen komunitatearen arteko harremanak sendotzeko eta lanak garatuko diren 
ingurunea hobeto ezagutzeko. Bestalde, Euskadiko kultura eta ohiturak ezagutzeko lagungarriak 
izango dira. 
Txangoak, bisita kulturalak Euskadiko hiri nagusietara eta kostaldera, kirol-ekintzak, jolasak… 
antolatuko dira. Besteak beste, Txaramako igerileku naturaletara irteera, Topic museora bisita 
edota Turismo bulegoak antolatutako bisita gidatuak Tolosan zehar. 
Ekintza horiek guztiak arratsaldero eta asteburuetan egingo dira, eta bertan auzolandegiko kide 
guztiek parte hartuko dute.  
Programa aurrerago zehaztuko da programa. .Animazio taldeak kontuan hartuko ditu 
boluntarioen proposamenak.  
 

ERAMAN BEHARREKO GAUZAK 
 
 Lo-zakua (ez dago izararik)  
 Burkoa (behar baduzu) 
 Garbitasun pertsonaleko artikuluak 
 Dutxarako eta igerilekurako toallak 
 Berokiak eta euritako arropak  
 Mendiko oinetakoak eta kirola 

egitekoak 

 Kapela eguzkitarako 
 Eguzkitako krema 
 Eguzkitako betaurrekoak 
 Bainujantzia  
 Txankletak 
 Motxila txikia txangoetarako 



 

 

 

AUZOLANDEGIRA ERAMAN BEHARREKO AGIRIAK 
 

 NAN edo atzerritzar-txartela edo pasaportea. 

 Osasun-txartel indibiduala  
 

AUZOLANDEGIAREN KOKAPENA ETA OSTATUA 
 

Auzolandegiaren kokapena: Santa Luzia auzoan, Uzturre azpian. 
 
Ostatua: Parte-hartzaileek Zuloaga Txiki udal aterpetxean izango dute ostatua. 

 

AUZOLANDEGIAN HASTEA 
 
Auzolandegiaren lehen egunean, Tolosako Udaletxean, 18:00etan. Plaza Zaharra, 6A. 
 
Ordu horretan etorri ezin baduzue, arrazoiren batengatik beharko du izan, Eusko Jaurlaritzako 
Gazteria Zuzendaritzan jakinarazi beharko duzue beti, eta, edonola ere, hurrengo 24 ordutan 
agertu beharko duzue. 
 

NOLA HELDU AUZOLANDEGIRA 
 
Tolosaren (Gipuzkoa) kokapen-mapa. 

Gasteiztik bazatozte, aukera bat AP-1 autobidetik etortzea da eta gero GI-632 errepidetik. 

Bilbotik bazatozte, AP-8 autobia, AP-1, eta GI-632 errepidea. 
 
Autobusez:  

 Bilbotik: PESA autobusak. 
Ordutegiak: www.pesa.net.  
Bezeroaren telefonoa:  900 12 14 00 / atencionaclientes@pesa.net  

 Donostiatik: Renfe aldiriak: 
Ordutegiak: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/sansebastian/ 
Bezeroaren arreta: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/atencion_al_cliente.html 

 Gasteiztik: Alsa. 
Ordutegiak: www.alsa.es 

 

NOIZ AMAITZEN DEN AUZOLANDEGIA 
 
Auzolandegia azkeneko egunean amaituko da, gosaria hartu eta gero, goizeko 9:00ak eta 10:00ak 
bitartean. 

 

ASEGURUA 
 
Eusko Jaurlaritzak partaide bakoitzari istripurako eta erantzukizun zibilerako asegurua egingo 
dio. 

https://www.google.es/maps/place/20400+Tolosa,+Guip%C3%BAzcoa/@43.1374718,-2.0781686,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd504b428df81547:0xd205f9c3fad9720b
http://www.pesa.net/pesa/public_home/ctrl_home.php
mailto:atencionaclientes@pesa.net
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/sansebastian/
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/atencion_al_cliente.html
https://www.alsa.es/


 

 

Hala ere, gazte bakoitzak bere osasun-txartel indibiduala ekarri beharko du auzolandegira. 
 

HARREMANETARAKO TELEFONOAK ETA E-POSTA 
 
Eusko Jaurlaritza. Gazteria Zuzendaritza:   

 Tel.: 945 01 95 01 – 945 01 95 36   

 Posta elektronikoa: gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus 
 

ARAUAK 
 

Auzolandegian izena eman baino lehenago, auzolandegietako arauak ezagutzea komeni da. Ikusi 
www.gazteaukera.euskadi.eus webgunean (Auzolandegiak – Ezaugarriak, kuota eta arauak). 

 

PLAZARI EGITEA ETA KUOTA ITZULTZEKO ESKATZEA 
 

Informazio guztia www.gazteaukera.euskadi.eus webgunean dago (ikusi Auzolandegiak - Plazari 
uko egitea eta ordaindutako kuotaren itzulketa eskatzea izeneko atalean). 
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