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1) Aurreko bilerako akta irakurri eta onartu.
Akta korreoz bidali denez eta jendeak aldaketarik proposatu ez duenez, onartuta gelditu da.

Se envió el acta a todos los miembros por e-mail. Al no haber ninguna propuesta de cambio ha
quedado aprobada.

2) Ezkio-Itsasoko esperientzia.
Garikoitz Aiesta Ezkio-Itsasoko alkateak, Iartu Elkarteko kideek eta Kizkitza Ugarteburu
Igartubeitiko koordinatzaileak azaldu dute baserria eta sagardoaren inguruan egiten den
egitasko osoa. Urriaren 9-18an egiten dituzte jarduera nagusiak, tolarea martxan jarrita, eta
horren bueltan gauza asko egiten da. BIZI SAGARDOAko kide diren aldetik, bertan azaldu
nahi izan dute proiektua eta garrantzitsua ikusi da 2014tik aurrera, Elkartekideen horrelako
iharduerak batera promozionatu eta elkarlana bilatzea. Aurten egingo diren gauza guztien
barruan, Goimenekin batera egitekoa den jardunaldi baten berri eman du Aiestak. Eskualdeko
proiektu bat da bertako produktuak balorizatu eta irteera emateko. Jardunaldia urriaren 12an
izango da eta LABORANTZA GANBERAKO kideak izango dira Igartubeitin beren proiektua
azaltzen. Interesgarria izan liteke BIZI SAGARDOAko zenbait proiektuetarako.

Garikoitz Aiesta Alcalde de Ezkio-Itsaso, junto con los miembros de Iartu y Kizkitza
Ugarteburu, coordinadora del museo Igartubeiti han explicado la experiencia de Ezkio-Itsaso.
Se valora promocionar conjuntamente estos eventos a medida que BIZI SAGARDOA vaya
cogiendo fuerza.

3) Web plataforma berriko pausoak zehaztu.
Merkatu enpresak sagardo eta turismo munduan interneten dagoenaren azterketa bat egin du
eta horren berri eman. Azterketaren emaitzak bidaliko zaizkie Bizi Sagardoako kideei begiratu
ahal izateko. Horrez gain, aurrera web plataforma berria sortzeko pausoak zehaztu dira:
lehenengo lana da lanerako talde bat sortzea lehen proposamena zuzendaritzara eramateko.
Lanerako mahaira apuntatu dira: Ainhoa Egia, Aitor Larrañaga, Unai Agirre eta Kizkitza

Ugarteburu oraingoz. Norbait gehiagok sartu nahi badu, lehenbailehen esan pausoak ematen
hasteko.
Finantziazioari dagokionez 2 bide nagusi daude 2013an: SPRIren diru laguntzak eta Eusko
Jaurlaritzako Nekazaritzeko i+d+i-ko diru laguntzak. Euskadiko Sagardogileen Federaziotik
eskatuko dira bi diru laguntzak.

La empresa Merkatu ha realizado un estudio sobre la información que se puede
encontrar en internet relacionada a la sidra. Se enviarán los resultados a los integrantes de
Bizi Sagardoa. Se han definido los pasos a dar en la creación de la nueva plataforma on line:
creación de una mesa técnica de trabajo (por ahora se han animado Ainhoa Egia, Aitor
Larrañaga, Unai Agirre y Kizkitza Ugarteburu).
Se intentará conseguir la finanaciación a traves de: ayudas de la SPRI por un lado y
ayudas de i+d+i del Gobierno Vasco por otro.

4) Plan Estrategikorako bidea zehaztu.
Aurreko bileran hitz egin zen KATILUko Elena Gutierrezekin hitz egiteaz Plan Estrategikoa
garatzen laguntzeko. Gobernuko kide da orain, eta berarekin kontaktatzea ez da erraza, baina
datorren bilerarako saiatuko gara berari galdetzen ea zein bide jarraitu dezakegun.

En la anterior reunión se decidió pedir consejo a Elena Gutierrez de KATILU para
desarrollar un plan estratégico para BIZI SAGARDOA. Elena ha pasado a formar parte del
Gobierno Vasco, por lo que es más dificil contactar con ella. Se ha decidido preguntarle que
pasos podemos seguir.

5) Guztion egitarauarekin lehen eskuorriak atera.
2014an elkartekide guztien eskaintza biltzen duen eskuorriak ateratzea komeni dela azpimarratu da. Horrez gain, Elkartekide bakoitzak antolatzen dituen ekitaldietan, Bizi Sagardoako
eta Bizi Sagardoako kideen informazioa banatzeko puntu bat jartzea ere ikusten da.

En el 2014

se sacarán los primeros trípticos con las actividades de los Asociados,

relacionadas con la sidra. Se considera importante poner un punto de información de BIZI
SAGARDOA en todas las actividades que realicen sus miembros.

6) Basquetour eta Eusko Jaurlaritzako Turismo Sailburuordetzarekin bilerak eta 2014rako
plana.

Sagardo sektorean turismo gaiean sortu den nahasmenarekin, Eusko Jaurlaritzan eta
Basquetourren ezer desblokeatzea kosta egingo dela nabarmendu da. Proiektu konkretuak esku
artean ditugunean, laguntza bila jotzea erabaki da.

7) SagardoNat aldizkaria.
Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteak SagardoNat aldizkaria atera du azken urteetan.
Aldizkariak interesa izateko dimentsio handiagoa izan behar duela argi ikusi dute eta proposatu
da BIZI SAGARDOAtik ateratzeko aukera. Arazoa finantziazioa izan litekeenez, Arteman
enpresa aldizkaria publizitate bidez finantziatzeko aukera aztertzen ari da. Begi onez ikusi da
asmoa eta hurrengo bilerara eramango da proposamena.

Por petición de BIZI SAGARDOA la empresa Arteman tiene una propuesta para poder
publicar la revista SagardoNat a nivel de BIZI SAGARDOA, financiada al %100 por
publicidad. Se valora como interesante la iniciativa.

8) Bizi Sagardoa inskribitzeko pausoak.
Arazoak jarri dizkigute akta fundazional hori inskribitzeko, hainbeste kide desberdinekin
(gauza asko eskatzen dira lortzen zailak direnak, Udalen plenoetako txostenak eta abar). Beraz
planteatu da Sagardogileen Lehendakariek inskribitzea BIZI SAGARDOA eta lehen
batzarrean kide guztiak sartzea. Begi onez ikusi du proposamena zuzendaritzak.

Hay problemas para inscribir BIZI SAGARDOA, debido al número elevado de socios,
ayuntamientos etc. que figuran en el acta fundacional. Se ha decidido que lo constituyan los
presidentes de las Asociaciones de Sidrerías y en la primera asamblea se incorpore el resto.

9) Araban aurkezpena
Bizi Sagardoa herrialde guztietan aurkeztea zen hasierako helburua. Oraingoz Gipuzkoan eta
Nafarroan aurkeztu da. Arabako ordezkariak Gasteizen egin litekeela adierazi du. Interesgarria
litzateke web orriaren planteamendua lotuta izatea aurkezpen horretarako, zerbait konkretua
aurkezten hasteko. Beraz, pauso horren zain egongo gara proiektua Araban aurkezteko.

Se ha barajado la posibilidad de hacer la presentación de BIZI SAGARDOA en Araba. Sería
interesante poder presentar la web en este mismo evento.

10) Galdera eta iradokizunak
Bizi Sagardoako funtzionamenduak erakuste du, laster pertsona bat beharko dela antolakuntza
honek eskatzen dituen lan guztiak egiteko. Finantziazioa bilatzen hastea interesgarria litzateke:

proiektu konkretuekin Eusko Jaurlaritza eta Basquetourrera joanaz, Euskadi Aquitania diru
laguntza bidez eta beste zenbait bide aztertuz. Planifikatzen joan beharko da.

Debido a la dimensión que en breve pueda coger BIZI SAGARDOA se prevé la necesidad de ir
pensando en la contratación de una persona. Se ve conveniente buscar las vías de financiación
que podemos disponer para ello.

