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Zilegi bekit, Arabako diputatu nagusia naizen aldetik, 

eskuartean duzun argitalpen hau irakurtzera eta ziur 

aski ezagutzen ez duen errealitate batera hurbiltzera 

gonbidatzea. Seguru nago modu positiboan harrituko 

zaitugula.

Arabako lurraldea handiena da hedaduraz eta txikiena 

biztanleriaz Euskal Autonomia Erkidegoan. Beharbada 

horregatik edo bertoko biztanleen izaera sotilagatik ez 

da hain ezaguna. Estrategikoki kokaturik dago eta hori 

dela-eta bidegurutzea izan da antzina-antzinatik. Gaur 

egun, erreferentziazko lotune logistikoa da Iberiar 

Penintsularen iparraldean.

Arabak oso ekonomia industrializaturik du. Munduan 

lehiatzeko gai da; horren ondorioz, Europaren batez 

bestekoaren gainetik kokatzen da zenbait adierazle 

ekonomikotan, agiri honetan ikusiko den bezala. 

Emaitza horiek lurraldeko enpresetan lan egiten duten milaka pertsona produktibo eta kualifikatuen 

eguneroko ahaleginen emaitzen dira; pertsona zorrotzak, enpresen premiei erantzuna emateko gai 

den hezkuntza sistema batean, lanbide heziketan nahiz unibertsitatean, prestatutakoak. 

Aberastasunaren sorkuntza horrek lurraldeko herritarrei ahalbidetzen die ingurumen, bizi kalitate 

eta gizarte ongizateko babes maila handiez gozatzea. Araban osasun eta gizarte zerbitzuen 

gertutasuna eta kalitatea nabarmendu behar dira, bai eta gizarte, kultura eta kirol ekipamenduen 

sarea ere.  Faktore horien ondorioz, giza garapeneko indizerik handienetarikoak (GGI) ditu mundu 

mailan. 

Benetan espero dut argitalpen honek gure lurraldea hobeto ezagutzen laguntzea. Ziur nago gure 

indarren berri izateko bide erraza eskainiko digula. Potentzialtasunak ditugu ekonomia nahi 

ingurumen ikuspegiaren aldetik, baina betiere gure ondare historiko, artistiko eta enogastronomikoa 

ahaztu gabe, ez eta gure gizarte eta hiri eredua ere. 

Laburbilduz, Araba leku ezin hobea da ekintzailetzan jarduteko, gozatzeko eta bizitzeko. Diputatu 

nagusia naizen aldetik, nahi nuke zuk ere ezagutzea, bertatik bertara ebaluatzeko zeintzuk diren 

eskaintzen dituen posibilitateak eta aukerak. Hori egitera gonbidatu nahi zaitut, zurea ere atzerriko 

kapitala duten ehunaka enpresetariko bat izan dadin. Zain gauzkazu.

Ramiro González Vicente

Arabako diputatu nagusia
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Arabak 3.037 km2ko azalera du eta 325.000 biztan-

le; horietatik 250.000 baino gehiago hiriburuan, Gas-

teizen, bizi dira.

Europa hego-mendebaldean tokirik erakargarriene-

tariko bat da inbertsioak eskuratzeko. Araba oso in-

dustrializaturik dagoen lurraldea da eta oso ekonomia 

irekia du, mundu globalean lehiatzeko gai. 

Arabak XX. mendearen erdialdetik aurrerapen handia 

lortu du, jardunbide ekonomikoko maila bikaina.  

Kokapen estrategiko ezin hobea du, konektibotasun 

logistiko bikaina, lurzoru asko eskuragarri, produkzio 

sare zabala, oso giza kapital kualifikatua eta bizi 

kalitatearen maila handia; horiek guztiak kontzeptu 

giltzarriak dira, Araban diharduten marka global 

handien faktoriek eta haien balio kateek lurraldean 

dituzten inbertsioak hazten eta handitzen jarrai 

dezaten. Arabak dinamika horri laguntzen dio bere 

indar lehiakorrak sendotuz eta bestelako faktoreak 

gehituz, hala nola apustu teknologikoa, enpresen 

nazioartekotze maila, espezializazio adimenduna, 

talentuaren sorkuntza eta ekintzailetzaren sustapena.

Garapen ekonomiko hau modu orekatuan bideratu da, 

ingurumena egokiro kudeatu baita (lurraldearen erdia 

baino gehiago babes eremuak dira). Arabak izaera pri-

bilegiatua du eta bere barnean Euskal Autonomia Er-

kidegoko klimen, habitaten eta animalia nahiz landare 

espezieen dibertsitaterik handiena biltzen du. Bertako 

paisaiak, historia ondare aberatsa, kultura, nazioarte-

ko ekitaldiak eta aparteko sukaldaritza ezagutzea me-

rezi duen lurralde bat.

Lurraldeko gizarte, hezkuntza eta osasun zerbitzuen 

kalitateak berekin ekarri du arabarrek munduko giza 

garapeneko indizerik handienetariko bat izatea. 

Hori dela eta, Araba eta haren hiriburua, Gasteiz, in-

bertitzeko, aurkitzeko eta bizitzeko kokaleku ezin ho-

beak dira. 

Araba zuretzat da.

Bilbo

Donostia-San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

E U S K A D I
AUTOGOBERNUA DUEN ERKIDEGOA

Arabako Foru Aldundiaren jauregia, Gasteiz Andra Maria Zuriaren plaza, Gasteiz

ARABA ZURETZAT

Kantauri Itsasoa

ARABA/ÁLAVA

Euskal Autonomia Erkidegoa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lu-

rralde historikoek osatzen dute. Haien hiriburuak honakoak dira: 

Gasteiz –Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu administratiboa 

ere dena–, Bilbo eta Donostia.

Euskal Autonomia Erkidegoak sistema fiskal propioa du; zergak 

erregulatzeko arauzko gaitasuna du eta zergak kudeatzeko eta 

biltzeko autonomia.  Euskal administrazio publikoak eskumen 

propioak ditu osasunean, hezkuntzan eta kulturan, industrian 

eta merkataritzan, etxebizitzan eta ingurumenean, nekazaritzan 

eta turismoan, lanean eta gizarte babesean, polizian, garraioan 

eta herri lanetan, eta baliabide hidraulikoetan.
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K O K A P E N
ESTRATEGIKO PAREGABEA EUROPA HEGO-MENDEBALDEAN

ARABA INBERTITZEKO  • KOKAPENA ARABA INBERTITZEKO  • KOKAPENA

Bilbokoa Europako arku atlantikoaren hegoaldean dagoen porturik garrantzitsuena da. 
Konexio erregularra du munduko 800 porturekin.  

Egunean 15.000 kamioi baino gehiago igarotzen dira Arabako E-05 errepidetik zehar (AP-1, A-1), horixe baita Paris-Madril-Lisboa ibilbidearen 
errepide nagusia.  

El eslabón clave entre el Arco 
Atlántico de Europa y los Ejes 
Norte-Sur y Este-Oeste de la 
Península Ibérica.

A medio camino entre el centro 
de Europa y el norte de África.

En un paso obligado de la Red 
Prioritaria Transeuropea del 
Transporte Terrestre.

En el centro de la Ruta París-
Madrid-Lisboa.

Junto a dos importantes puertos 
cargueros: Puerto de Bilbao, 
Puerto de Pasajes.

En un entorno inmediato de 4 
millones de personas.

Europako Arku Atlantikoaren eta 
Iberiar Penintsularen iparraldeko 
eta hegoaldeko nahiz ekialdeko 
eta mendebaldeko ardatzen arteko 
lotune estrategikoa.

Europa erdialdearen eta Afrika 
iparraldearen bide erdian.

Lurreko garraioaren 
lehentasunezko sare europarraren 
nahitaezko igarobidea.

Paris-Madril-Lisboa ibilbidearen 
erdigunean.

Bi zama portu garrantzitsuren 
ondoan dago: Bilboko eta Paisaiako 
portuen ondoan.

Hurbil-hurbileko ingurunean 4 
milioi pertsona ditu.

ARABA INBERTITZEKO

Arabako lurraldearen historiaren ezaugarri nagusieta-

riko bat da Erromatar Inperioaren garaitik izandako 

kokapen estrategikoa, Iberiar Penintsulak Europa erdial-

dearekin Pirinioen mendebaldetik zehar duen loturan.  

Arabak Erdi Aroan zeregin garrantzitsua bete zuen 

merkataritza ibilbide eta erreinu mugakideetako bide-

gurutzean izandako kokapen axialagatik; halaber, ipa-

rraldean, igarobide garrantzitsua izan zen Donejakue 

bidean. Arabaren balio estrategikoa areago sendotu 

zen Espainiaren komunikazio ardatzen sarea eratzen 

hasi zenean (molde erradialeko ibilbideak Madrile-

tik), horiek Araba zeharkatzen baitzituzten;  adibidez, 

XVIII. mendean Posten Errege Bidea egin zen, Espai-

niako erreinuko hiriburua Frantziarekin konektatzeko 

nahitaezko igarobidea, eta XIX. mendearen erdialdean 

Madril Irunetik zehar Frantziarekin trenbidez lotzeko 

azpiegitura eraiki zen (bi horiek Paris-Madril-Lisboa 

lotzeko ibilbidearen jatorrizko elementuak izan ziren 

penintsulan).    

Halaber, Araban ardatz hori eta penintsularen ekialdea 

eta mendebaldea lortzen dituen zeharkako ardatza ere 

badagoenez, lurraldearen  kokapen estrategikoa pare-

gabea da, Europa hego-mendebaldean enpresa jardue-

ra garatu ahal izateko.  
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Atzerriko inbertsio zuzenaren arloan nazioartean ga-

rrantzitsuena den argitalpenak (Financial Times, fDI 

Cities and Regions of the future 2016 /2017) Euskal 

Autonomia Erkidegoari ematen dio konektibotasun 

logistikorik egokiena tamaina ertaineko erregio euro-

parren artean.

Arabak kokapen estrategikoaz gain lur eskuragarria 

ere badu; horren ondorioz, lehen mailako azpiegitu-

ra eta plataforma logistikoen potentzialtasun handia 

bildu du. Horrek, Bilboko eta Pasaiako portuekin ba-

tera, Euskal Autonomia Erkidegoko konektibotasun 

logistikoaren lotune bikaina osatzen du. 

VIAL –Vitoria Álava Solución Logística– marka bat 

da, Araban erabilera logistikoetarako azpiegitura 

espezializatuen eta industrialdeen multzoa identi-

fikatzen eta biltzen duena.  VIAL Euskal Autonomia 

Erkidegoko eskaintza logistiko handiaren gunea da, 

Espainia iparraldeko erreferente logistikoaren lotu-

nea eta lehen mailako eremua Europaren mapa lo-

gistikoaren barnean. 

Gaur egungo azpiegiturei proiektu berrietan martxan 

dagoen inbertsio handia gehitzen zaio, potentzial lo-

gistiko handia sendotuko duena.

K O N E K T I B O TA S U N A
TAMAINA ERDIKO ERREGIO EUROPARRIK ONENA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ESKAINTZA LOGISTIKOAREN GUNEA:
9.000.000 m2  ERABILERA LOGISTIKOETARAKO

Arabak enpresei irtenbide logistiko zehatzak eskaintzen 

dizkie, mundu osoarekin duten konektibotasuna 

erraztuz. 

Transferentzia intermodala lurrez, itsasoz eta airez 

ahalbidetzen duten lehen mailako lau azpiegitu-

ra daude: Adifeko Jundizko Terminal Intermodala, 

Gasteizko Garraio eta Logistika Zentro Intermodala 

(CTVi), biak Jundizko Enpresa Parkean kokatutakoak, 

Arasurreko Plataforma Logistiko Intermodala eta 

Gasteizko Nazioarteko Aireportua. 

Arabak funtsezko zeregina betetzen du merkatugaien 

nazioarteko trafikoan, Iberiar Penintsularen eta Kon-

tinentearen artean benetako lotura ardatza eratuz. 

GARRAIOBIDE MOTA GUZTIETARAKO TRANSFERENTZIA INTERMODALA

1 ARASUR, Plataforma Intermodala • 2 Los Llanosko industrialdea 2 • 3 Subillabideko industrialdea •

4 VIT, Gasteizko Terminal Intermodal Berria • 5 Jundizko Terminal Intermodala (Adif) • 6 CTVi, Gasteizko Garraio eta 

Logistika Zentro Intermodala • 7 Gasteizko Nazioarteko Aireportua • 8 VIAP, Vitoria Industrial Air Park • 

9 Aguraineko Industrialdea  • 10 Galzarreko Industrialdear • 11 Asparrena-Donemiliagako Industrialdea • 

12 Okiturriko Industrialdea •

Bilbo

Kantauri Itsasoa
Donostia

Pasaiako portuaBilboko portua
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Pamplona

Garraioaren ibilbide transeuroparra
PARIS-GASTEIZ-MADRIL-LISBOA
Iberiar Penintsularen ipar-hegoaldeko
ardatza

Penintsularen ekialde-mendebaldeko 
ardatza Ibérica

Trenbidea

Errepideen sare nagusia

Europa hego-mendebaldeko kate 
logistikoaren funtsezko maila

AP-8 AP-1

E-05

E-80
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GASTEIZKO NAZIOARTEKO AIREPORTUA

Salgaien aire garraioa Gasteizko Nazioarteko Aireportuan: 
eguneroko hegalaldiak Europan eta Marokon eta kontinente arteko loturak.

Gasteizko Nazioarteko Aireportuaren baldintzek ahalbidetzen diete munduko zama hegazkinik handienei, adibidez Antonov 225ari, 
aireportuan jardutea. Espainiako zama bolumenik handiena duen laugarren aireportua da eta urterik urte salgaien garraio kopuruak 
handitzen ditu, batik bat e-commerce-ren jardueran etengabe izaten ari den hazkunde iraunkorraren ondorioz. 

Logistikan eta aire garraio express-ean liderrak diren zenbait enpresa, hala nola FeDex, UPS eta DHL, lanean aritzen dira Gasteizko 
Nazioarteko Aireportuan. Azken horrek aireportuan du Europa hego-mendebalderako hub-a eta Gasteizen egunean 50 mugimendu baino 
gehiago egiten ditu (aire eta lurrekoak). Berriki egindako inbertsioei eta terminala handitzeko izandako lanei esker, ordubetean 18.000 pieza 
inguru prozesa ditzake.  

Gasteizko Nazioarteko Aireportuak azpiegitura 

espezializatu bikainak ditu, esate baterako galkorren 

eta animalia bizien terminala, eta beharrezko zerbitzu 

egokiak ditu edozein zama motarekin jarduteko. Haren 

pista 3.500 metro luze da eta ikusgaitasun urriko 

egoeretan ere lur hartzeko eta aireratzeko maniobrak 

errazten dituzten ekipamendu elektronikoak ditu; 

horren kariaz, aireportu azpiegitura honetan munduko 

zama hegazkinik handienek jardun dezakete.  Aireportu 

honek ibilbide luzea du salgaiak manipulatzeko proiektu 

konplexuen kudeaketan eta gai da aire zamaren 

prozesu guztiak estaltzen dituen nahierako zerbitzua 

eskaintzeko. 

Aireportuan zerbitzu integratuen zenbait konpainia 

aritzen dira, besteak beste UPS, FeDex eta DHL. 

Azken konpainia horrek aireportuan du aire kone-

xioko nodoa Espainia, Portugal, Frantzia hegoalde 

eta Marokoari begira.

Gasteizko aireportutik bidalketa bat 24 edo 48 ordu-

tan iristen da munduko edozein herrialdetara. 

KONEKTIBOTASUN GLOBALA 24-48 ORDUTAN
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ARASUR PLATAFORMA INTERMODALA GASTEIZKO GARRAIO ETA LOGISTIKA 
ZENTRO INTERMODALA  (CTVi)

Banaketaren liderrak izaki, Araba hautatu dute Espainia iparralde osoari zerbitzua emateko haien plataforma logistikoen bidez. Eroskik 
CTVi-n du elikagai freskoen plataforma logistikoa. Mercadonak zentro logistikoa handia Jundizen du; guztira 150.000 m2.

Arasur Iberiar Penintsulako iparralde-hegoalde eta 

ekialde-mendebaldeko errepide eta trenbide elkar-

gunean dago.

Bilboko Portuak ardatz hauetarako zuzeneko sarbi-

dea duen trenbide terminal propioa du. Arasur Iberiar 

Penintsulatik kontinentera zamak banatzeko dagoen 

zentro nagusietariko bat da eta kokapen egokia du 

VIALek munduarekin duen kate logistiko intermoda-

laren funtsezko mailaren barneko industria jardueran.

Azken belaunaldiko nabeak eta instalazioak ditu. Zer-

bitzu aurreratuen eskaintza zabala dauka ostalaritzan, 

segurtasunean, azpiegituretan eta mantenimenduan.

Jundizko industrialdean dago, –Espainia iparraldeko 

handienean: guztira 7 milioi m2–, Gasteizko 

Nazioarteko Aireportutik oso hurbil. Orotara 700.000 

m2 baino gehiago erabilera logistikoetarako. Bilboko 

Portuarekin duen konektibotasuna dela-eta enpresa 

instalatuei errazten die salgaien tramitazioa garraio 

txartel bakarrarekin. Aduanen esparrua du eta 

zerbitzu sorta zabal-zabala: biltegi publikoa, baskulak, 

bulegoak, biltegi frankoa eta fiskala, tailer mekanikoak, 

(ibilgailu industrialak konpontzekoak, mantentzekoak 

eta garbitzekoak), atseden guneak, negozio zentroa 

eta ostatu azpiegitura. 

ESPAINIA IPARRALDEKO PLATAFORMA LOGISTIKORIK HANDIENA:
2.000.000 m2 LOGISTIKA ETA INDUSTRIA ERABILERETARAKO

ADIF-EN JUDIZKO TRENBIDE TERMINALAREKIN KONEKTATUTA.
PARTZELA INTERMODALAK ESKAINTZEN DITU BAGOI-KAMIOIAREN SARRERA 
BIKOITZAREKIN
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INDUSTRIA LURZORUAREN 
ESKAINTZA ZABALA 
KONEKTIBOTASUNIK ONENAREKIN

AZPIEGITURA BERRIAK

Multinazional ezagunak, garraioaren eta logistikaren 

nazioarteko firmak eta konpainia eta industria nabar-

menak elkarren ondoan daude sei industrialdetan; 

guztira 3.500.000 m2 okupatzen dituzte, A-1 auto-

pistaren trazaketaren luzeran, Arabako Lurraldeak 

penintsularekin eta Europa hego-mendebaldearekin 

duen trafikorako errepide eta trenbide interkone-

xioen ardatzean, hain zuzen ere.  

Álava Agencia de Desarrollo S.A. (AAD) Foru Aldun-

diak sustatutako sozietate publikoa da Araban lurra-

ren eta azpiegitura industrialen eskuragarritasuna 

errazteko. Ekipamendu mota hauen sustatzaile nagu-

sia da; guztira, sortu zenetik, industria lurzoruaren  5 

miloi m2 garatu ditu.  Lurraldean banatutako indus-

trialdeetan lursail urbanizatuak ditu; horiek orien-

tazio produktibo eta logistiko desberdinak dituzte, 

baina nagusiki E5-ren ardatzean daude (AP1-A1) 

edo biztanle gune nagusietatik hurbil. Industrialde 

guztiek, gainera, banda zabal eta ultraazkarreko In-

terneterako konexioa dute, belaunaldi berrikoa.  

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN INOIZ ERAI-

KI DEN AZPIEGITURARIK HANDIENA. 

Euskal “Y” modura ezagutua, 7. korridorearen sare 

transeuroparraren lehentasunezko ardatza da: Lis-

boa-Estrasburgo. Funtzio mistoa betetzen du bidaia-

rien eta salgaien garraioan eta zentro logistikoekin 

duen konexioa mugarri handia izan zen, Euskal Au-

tonomia Erkidegoaren konektibotasuna sendotuz. . 

ABIADURA HANDIKO EUSKAL TRENBIDE SAREA

GASTEIZKO AIREPORTUARI LOTUTAKO JARDUE-

RA EKONOMIKOEN PARKE HANDIA  

Konektibotasun globala ziurtatuko dien azpiegitura 

baten ondoan egon behar duten enpresei zuzendu-

ta dago, horrek ahalbidetzen baitie bezeroengana 

modu lehiakorrean iristea.

VITORIA INDUSTRIAL AIR PARK (VIAP)

SALGAIEN TRAFIKOA BIDERATUKO DU PIRI-

NIOEN MENDEBALDETIK ZEHAR.  

Europako Kontinentearekin zabalera estandarrean 

konektatua, Abiadura Handiko Euskal Trenbide Sa-

rearen bidez. Zabalera bikoitzeko trenbide iberiar 

eta estandarrak izango ditu eta haren dimentsioak 

(2.200 metro luze eta 220 metro zabal) ahalbidetuko 

dio kostu lehiakorrekin jardutea, trenak 750 metro 

luze baitira.   

GASTEIZKO TERMINAL INTERMODALA  (VIT)

VIALen zentroaren ikuspegia Gasteiz inguruan, A-1 autobiak zeharkatzen duena:  
Ezkerraldean:  Subillabideko industrialdea.
Erdigunean: Gasteizko Nazioarteko Aireportua.
Eskuinaldean:  Gasteizko Garraio eta Logistika Zentro Intermodala eta Adif-en Terminal Intermodala, 
Jundizko industrialdean integraturik daudenak.
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Arabak jardun ekonomiko garrantzitsua dauka; Eu-

ropar Batasunaren batez bestekoari dagokionez, 

%133,8ko BPG dauka per capita. Hori guztia sektore 

industrialean oinarritzen da, sektore hori Lurraldea-

ren %33,1eko BPG baita eta biztanleria aktiboaren 

%26,5i ematen baitio lana. 

Araba oso industrializaturik dagoen lurraldea da, er-

latiboki Espainiako industrialena eta mundu globa-

lean lehiatzeko ekonomia irekia duena.

Arabak ekoizten duenaren erdia baino gehiago es-

portatzen du; Euskal Autonomia Erkidegoaren espor-

tazio guztien %30.  

25.000 enpresen sare ekonomiko baten barnean, 

Arabako jarduera industrialaren mapak lehiakorta-

sun polo sendoa marrazten du eta haren ekoizpen 

sarea 2.000 enpresak baino gehiagok osatzen dute. 

Haien trakzio zeregin dela eta, honakoak nabarmen-

du behar dira: munduko enpresa liderren kokapen 

industrial handiak, haien balio kate kualifikatuak eta 

bertoko enpresa industrial garrantzitsu baina tamaina 

txikiagokoen multzo dinamikoa (zenbait kasutan maila 

globalean merkatu arlo batzuetan liderrak direnak eta 

beste zenbaitetan nazioartean pisu garrantzitsua du-

tenak). Enpresa hauek Araban oso erroturik dauden 

sektore lehiakorretan lan egiten dute: automozioan, 

aeronautikan, kautxuan, trenetan, metalurgian, bei-

ran, edarietan, garraioan eta logistikan.

EKOIZPEN INGURUNEA  
OSO INDUSTRIALIZATUTAKO LURRALDEA
MUNDUARI ZABALTZEN ZAION EKONOMIA DUENA

LEHIAKORTASUN POLOA

%58,3 %33,1 
EUSKADI:  %24,1 
ESPAINIA:  %17,8 
28-EB: %19,3

EUSKADI:  %122
ESPAINIA:  %92 
28-EB: %100

EUSKADI:  %30,5 
ESPAINIA: %22,9

2016ko BPG industriala 2016ko esportazioa 2016ko BPG per capita

%133,8 BPGren
AUTOMOZIOA

KAUTXUA

METALURGIA

EDARIAK

AERONAUTIKA

TRENBIDEA

BEIRA

GARRAIOA ETA LOGISTIKA

Gasteizko Mercedes-
Benz-en planta

Jundizko enpresa parkea

Subillabide eta Los Llanos 
2ko industrialdeak

Goiaineko industrialdea



20 21ARABA INBERTITZEKO • EKOIZPEN INGURUNEA ARABA INBERTITZEKO • EKOIZPEN INGURUNEA

Espainian ekoizten den mailarik goreneko ibilgailua 
Mercedes-Benz-ek ekoizten du Gasteizen. 

MERCEDES-BENZ

ARABAN
E G I N A

MUNDUAN

BALORATUA

Mercedes-Benz-ek bi modelo egiten ditu Gasteizen: 

V klasea eta Vito. 

V klasea gama altuko turismoa da. Vito ibilgailu komertzialaren 

izena Vitoria izenetik ateratakoa da; ibilgailu elektriko gisa 

ere fabrikatzen da. Honako hau munduan egindako lehen 

ibilgailu komertzial elektrikoa izan zen.    

1954an lanean hasi zenetik gaur egunera arte, planta ho-

nen aurrerapena ikusgarria izan da; gaur egun lantegi hau 

urtean-urtean 150.000 ibilgailu baino gehiago ekoizteko 

gai da. Gasteizko Mercedes-Benz berrikuntzaren abangoar-

dian kokatu da, fabrika adimendunaren eredu paregabe bi-

lakatzeko gauza izan baita.  Araban duen presentziak zuze-

neko 5.000 enplegu baino gehiago sortzen laguntzen du.
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Michelinek Araban du Europako industria zentrorik handiena, guztira 
430.000 m2.

Bi segundoan behin, munduan, euskal enpresa horren produktuekin 
fabrikatutako hegazkin bat aireratzen edo lurreratzen da.  

MICHELIN AERNNOVA
Gasteizen dago 1966tik eta bertan 3.300 pertso-

nak lan egiten dute turismoentzako goi teknologiako 

12 milioi pneumatiko eginez. Lantegi honetan he-

rri lanetarako, ingeniaritzarako eta meatzaritzarako 

pneumatikoak ere egiten dira, “gurpil erraldoi” gisa 

ezagututakoak; horien artean, munduan ekoizten den 

gurpilik handienaren modeloa dago. Arabako Lauta-

dan, Araian, duen zentro logistiko handiak 80.000 m2 

ditu, 1,8 milioi pneumatiko bil ditzake eta 15 milioi 

pneumatiko banatzen ditu urtean. Era berean, Bilboko 

Portutik 7.700 edukiontzi bideratzen dira urtean; ba-

rruan ingeniaritza zibileko pneumatikoak dituzte. 

Aernnova euskal enpresa multinazionala da; Araban 

du egoitza nagusia. Buru da aeroegituren diseinuan 

eta ekoizpenean. Egitura aeronautikoen hornitzaile 

gisa duen eginkizun garrantzitsua dela eta, Espainiako 

Tier 1 konpainia nagusia eta mundu mailan hamar-

garrena da. Embraer, Boeing eta Airbus konpainiek, 

besteak beste, enpresa berritzaile onenetako gisa na-

barmendu dute. Enpresak 1986an hasi zuen jarduera 

aeronautikoa; munduan, hegazkin eta helikopteroen 

25 programa baino gehiagotan parte hartzen du, zen-

bait produkturen diseinuarekin eta fabrikazioarekin. 

Instalazioak ditu Asiako, Amerikako eta Europako 9 

herrialdetan, eta 4.700 pertsonako plantilla du; ho-

rietatik, 1.000 baino gehiago ingeniariak dira.

ARABAN
E G I N A

MUNDUAN

BALORATUA

ARABAN
E G I N A

MUNDUAN

BALORATUA
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Arabako botilatzeko fabrikak kontinenteko lata 
linea azkarrena du (120.000 lata orduko).

Arabako Errioxako ardoak munduko jatetxe 
onenetan daude.

PEPSICO ARABAKO ERRIOXA
PepsiCok Araban enpresak Europan duen botilatzeko 

fabrika handiena du. 1992an ireki zuen fabrika lu-

rralde horretan, Arabako oraintsuko historiari hertsi-

ki lotuta dagoen marka baten, Kas freskagarrien, on-

dorioz; hastapenak 1927koak dira. PesiCok Araban 

izan duen ibilbidean une garrantzitsu ugari egon dira: 

Mendebaldeko Europan PepsiCo Edarien Jarduteko 

Bikaintasuneko erreferentziazko fabrika da. Inguru-

menarekin duen konpromiso handia dela eta, ur eta 

energia kontsumoa, azken 10 urteotan, %30 inguru 

murriztu ditu. Eta bere zuzendaritza batzordearen 

%50 emakumea da.

13.500 hektarea mahasti eta botilatzeko 250 bode-

ga baino gehiago ditu; Arabako Errioxa eskualdeko 

mahastizaintzako eta ardogintzako sektorea Europan 

ardogintzaren sektore dinamikoena da. Bertako ardo 

bikainek, Rioja jatorri deitura kalifikatukoek, munduko 

merkatu exijenteenak erakartzen dituzte kalitatea-

rekin. Zaila da ohitura, berrikuntza eta lehengaiaren 

bikaintasun naturala batzen dituen arrakasta adibide 

hobea aurkitzea, eskualde honen eta urtean ekoitzi-

tako 100 milioi botila bakoitzean liluraz dastatzen di-

ren ardoen ernatzea deskribatzeko.  

ARABA INBERTITZEKO • EKOIZPEN INGURUNEA ARABA INBERTITZEKO • EKOIZPEN INGURUNEA

ARABAN
E G I N A

MUNDUAN

BALORATUA

ARABAN
E G I N A

MUNDUAN

BALORATUA
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Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea (ZTBES)

1997an sortu zen; sarea Zientzia, Teknologia eta Be-

rrikuntzaren Euskal Sisteman dago eta Euskadik bere 

ekoizpen-inguruneari balio lehiakor handia emateko 

eginiko apustu teknologiko irmoa islatzen du. Iker-

ketako, garapeneko eta berrikuntzako erakundeak 

dira; horiek, sarean lan eginez, I+G+b jardueraren 

mixa garatzen dute, orekatua, euskal enpresa egitu-

rari eskaintza teknologiko integrala eta espezializatua 

eskaintzeko gai dena.

Araban, bertako parke teknologikoak ehun enpre-

sa baino gehiago eta teknologia eta ikerketa zentro 

ugari ditu, besteak beste: Teknologia Aeronautikoen 

Zentroa, Neiker, Siemens-Guascor, CIC Energigune 

eta Tecnalia Research & Innovation-en instalazio es-

anguratsuak, Espainiako ikerketa aplikatuko lehen 

zentro pribatua eta Europako esanguratsuenetako 

bat. Halaber, parke horretan, BCSC-Basque CyberSe-

curity Centre ere badago.

I+G ETA SARE TEKNOLOGIKOA Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sareko 
eragileak  

Zientzia-Unibertsitatea azpisistema
Unibertsitateak
Ikerkuntza Kooperatiborako Gunea (IKG)
Oinarrizko eta Bikaintasuneko Ikerketa Zentroak 
(BERC)

Garapen Teknologikoko eta Berrikuntzako 
Azpisistema
Teknologia zentroak
Zentro sektorialak
Garapen eta transferentzia teknologikoetako 
nazioarteko zentroak
Ikerketako erakunde publikoak
Ziurtapeneko erakundea eta laborategia
Enpresako I+G unitateak
Osasuneko I+G unitateak

Berrikuntzarako Laguntzako Azpisistema
Parke teknologikoak eta enpresa eta berrikuntzako 
zentroak
Berrikuntzako bitarteko erakundeak

Arabako Teknologi Parkea.

Euskadi Europako 
hegoaldean goi 
berrikuntzako Europako 
eskualdeen taldeko hiru 
eskualdeetako bat da –eta 
bakarra Espainian–.
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INDUSTRIA, 4.0 • BIOZIENTZIAK ETA OSASUNA • ENERGIA

Europar Batasunaren RIS3 ekimenak, eskualdeen espezializaziora 
bideratuak, Euskadin hori lehentasun ezarri zituen: Fabrikazio aurreratua 
- 4.0 Industria, Biozientziak / Osasuna eta Energia. Estrategia hori Araban 
ezartzean, helburua da egungo ekoizpen egituraren lehiakortasuna sendotu 
eta aukera nitxo berriak garatzea.

Administrazio publikoak eta enpresek, ikuspegi par-

tekatuarekin, ahaleginak batu dituzte, industria eral-

daketa egiteko, fabrikazio aurreratua, digitalizatua eta 

konektatua jomuga izanik.

Prestakuntza dualeko hezkuntza eskaintza handia jarri 

da abian (ikastetxea - lan-zentroa) –bai unibertsitatekoa, 

bai lanbide heziketakoa–, 4.0 industriara bideratua, 

eta Espainian aitzindaria da, titulazio eta jarduketa 

berritzaileekin, automobilgintzan eta industria digitalean. 

Beste bi lehentasunetan, Energia eta Biozientziak eta 

Osasuna, Araban, era berean, garapen esanguratsua 

lortzen ari da eta, horretarako, gaitasun lehiakor 

handiko oinarri teknologikoa duten enpresa berriak 

eta Europako hegoaldean erreferentziazko izateko 

ikuspegiarekin sortzen diren zentroak batzen ari dira.

RIS3, ESPEZIALIZAZIO ADIMENDUNA

BCSC-BASQUE CYBERSECURITY CENTRE

Eusko Jaurlaritzak martxan jarri du Arabako Teknologi 
Parkean, eta euskal RIS3 estrategiaren barruan kokatzen 
da, Basque Industry 4.0 izenekoan; hori dela eta, 
helburuetako bat da Euskadi nazioartean erreferente 
izatea industriari zibersegurtasuneko teknologiak 
aplikatzean.

BCSC-k, CSIRT-Computer Security Incident Response 
Team-ak, FIRSTen homologatuak, mundu mailan 
gorabehera informatikoei erantzuteko ekipoen foro 
garrantzitsuenean, era berean, helburu du toki mailan 
eta nazioarte mailan lankidetza publiko-pribatuko 
ekimenetako buru izatea, zibersegurtasuneko 
eskaintzaile eta eskatzaileen arteko topagune gisa. 

PHARMALAB 4.0 

Tecnalia Research & Innovation teknologia zentroaren 
proiektu estrategikoa da, Arabako Teknologi Parkean 
lehen mailako garapen farmazeutikoko poloa sortzeko 
esparruan.

Arabako Unibertsitateko campuseko Farmazia 
Fakultateak (UPV/EHU) parte hartzen du proiektuan, 
eta Bioaraba Osasun Ikerketako Institutuko Saiakuntza 
Klinikoen Unitatearekin koordinatuta dago. 

CIC ENERGIGUNE-IKERKETA ZENTROA 
KOOPERATIBA  

Egoitza Arabako Teknologi Parkean du, eta
Europako bost ikerketa zentro
onenetakotzat hartzen da, energia biltzeko
teknologiaren batean. 

Zentroak jarduera bi ildo nagusitan finkatzen 
du: biltegiratze elektrokimikoa (bateriak eta 
superkondentsadoreak) eta energia termikoaren 
biltegiratzea (prozesuen efizientzia industrian eta eguzki 
kontzentrazioko instalazioak). 

FABRIKAZIO AURRERATUA
4.0 INDUSTRIA

BIOZIENTZIAK
ETA OSASUNA

ENERGIA
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Spain Euskadi

ARABA INBERTITZEKO • GURE ENPRESAK ARABA INBERTITZEKO • GURE BIZTANLERIA AKTIBOA

BIKAINTASUNAREKIN ETA KUDEAKETA AURRERATUAREKIN KONPROMETITUTA
Euskadi Europan kudeaketaren aitorpen kontzentrazio gehien duen inguruneetako bat da. 

Prestakuntza egokia duten pertsonak izatea, za-

lantzarik gabe, faktore funtsezkoa eta bereizga-

rria da, erakundeek erantzun lehiakorrak ema-

teko. Adierazleek erakusten dute Arabako eta 

Euskadiko biztanleria aktiboa Europako produk-

tiboenetako eta kualifikatuenetako bat dela.

NAZIOARTEKOTZEAREKIN ETA ENPRESA  
EKINTZAILETZAREKIN KONPROMETITUTA

Mota guztietako euskal erakundeak eta enpresak ku-

deaketa maila altuengatik sarituen artean daude eta 

oso presentzia nabarmena dute EFQMren nazioar-

teko sarietan. Hori bikaintasunaren bidez lehiakor-

tasunaren hobekuntzaren aldeko apustu handiaren 

ondorio da, EUSKALIT - Kudeaketa Aurreratua, Eusko 

Jaurlaritzak 1992an sortutako fundazio publiko-pri-

batua, buru izanik. EUSKALITek, ehunka erakunderen 

eta milaka pertsonaren parte hartzearekin batera, 

gizarte eta ekonomia eragileen artean ezagutzaren 

kudeaketaren aurrerapena eta hobekuntza, kalita-

te osoa, kudeaketako bikaintasuna, berrikuntza eta 

enpresen gizarte erantzukizuna sustatzen dituen eus-

kal gizarteari egokitutako eredua garatu du.

Araba enpresa esportatzaile kopuruaren arabera 

Espainiako lehen probintzien artean dago, eta, hori 

dela eta, bere ekoizpen egiturari dagokionez nazioar-

tekotutako enpresa ehuneko handienetako bat du. 

Arabako esportazioen per capita balioak ia laukoiz-

tu egiten du Estatuaren batez bestekoa eta bikoiztu 

Euskadirena.

BIC Araba enpresa eta berrikuntza gunea, kudeaketa 

publikokoa, eta Arabako Teknologi Parkean dago; 

1989tik dago martxan, oinarri teknologikoko 

enpresa proiektu berriak Arabako ekoizpen egituran 

sartzeko tresna dinamizatzaile gisa. Nazioartean 

erreferentziazkoak diren startup garrantzitsuek 

ekintzailetzarako sustapen zentro honetan eman 

dituzte lehen urratsak. 

GURE ENPRESAK GURE BIZTANLERIA AKTIBOA

UK

Germany

Turkey

Hungary

France

Italy

Austria

Switzerland

Nederlands

45

43

38

28

15

15

11

11

8

8

27

EFQM EXCELLENCE AWARDS 2000-2017 
(FINALIST, PRIZES, AWARDS)

EUROPAKO PRODUKTIBITATE ETA UNIBERTSITATE   
TITULAZIOKO INDIZE ALTUENETAKO BAT DU

%132,2 

Produktibitate indizea
langileko, 2016

Unibertsitate 
titulazioa, 2015
25-64 urte bitarteko pertsonak

EUSKADI:  %123,3 
ESPAINIA:  %101,6
EB-28: %100

%47,8
ESPAINIA:  %35,1 
EB-28: %30,1
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 Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolan prestakuntza 
dualeko zenbait gradu eta doktoregoak egiten dira 4.0 industriara 
bideratuak. Espainian Automobilgintzako Graduaren titulazioa 
eskaintzen duen lehen unibertsitate publikoa da.

 Nazioarteko mailan Vitoria-Gasteizko Farmazia 
Fakultateko Teknologia Farmazeutikoko Laborategian 
ikerketa.

 IKASLANek eta EGIBIDEk beren prestakuntza eskaintzarekin enpresen 
beharrei erantzuten diete.

ESPAINIAN PRESTAKUNTZA 
DUALEKO EREDU AITZINDARIA
Arabak titulazio berritzaileak dituen 
prestakuntza eredua jarri du abian; 
bertan, prestakuntzaren %50 lan 
zentroetan garatzen da.  

NAZIOARTEAN PRESTIGIOA 
DUEN LANBIDE HEZIKETA
Erreferentea berrikuntzan, kultura 
ekintzailean eta metodologia 
berrietan.

LAU UNIBERTSITATE ETA ZIENTZIA 
IKERKETAKO BI UNIBERTSITATE 
ZENTRO GARRANTZITSU

TA L E N T U D U N       B E L A U N A L D I A

Administrazio publikoak, prestakuntza zentro 

publikoek eta pribatuek eta enpresek prestakuntza 

eskaintza berritzailearen diseinuan parte hartu dute 

–unibertsitatekoa eta lanbide prestakuntzakoa–, 

berritzailea titulazio berriengatik eta jarduketengatik 

–besteak beste, automobilgintzako eta industria 

digitaleko graduak– eta ikaskuntza dualaren 

sistemagatik. Beste ezaugarri berritzaile bat 

lanbide prestakuntzaren eta unibertsitatearen 

arteko lankidetza da lanbideko eta unibertsitateko 

ikasketen artean benetako jarraitutasuna ziurtatzen 

duen prestakuntza diseinuan. 

Lanbide heziketak 70 urte baino gehiago daramatza 

Araban. Bi zentro sare ditu: bat publikoa, 

IKASLAN, 12 zentrorekin; eta bestea, pribatua, 

EGIBIDE, 5 zentrorekin. Biek garatzen dute lanbide 

heziketako euskal eredua; eredu hori erreferentea 

da nazioartean, duen gaitasun berritzaileagatik, 

ekoizpen egiturarekin duen loturagatik, kultura 

ekintzailearen sustapenagatik eta prestakuntza 

zentroetan beretan enpresen sorreragatik, eta 

metodologia berriak martxan jartzeagatik, besteak 

beste, goi errendimenduko zikloak ezarri berri dira, 

erronketan oinarritzen den lankidetzako ikaskuntza.

Araban, unibertsitateak: UPV-EHUk, UNEDek, Deusto-Egibi-

dek eta prozesuan dagoen beste laugarren batek, Euneiz-ek, 

unibertsitateko 60 gradu eskaintzen dituzte, hainbat arlotako 

espezialitaterekin: Ingeniaritzak eta 4.0 Industria, Farmazia, 

Giza Zientziak, Osasuna, Kirola, Eduki Digitalak eta Industria 

Sortzaileak.

Vitoria-Gasteizek lehen mailako ikerketako bi unibertsitate 

zentro ditu eta horiek jakintzaren aldagai ugariri ematen diote 

zerbitzu. Lascaray ikerketa zentroa bikaintasunaren ikerketara 

dago bideratuta, biozientzien eta bizi kalitatearen arloan. Mi-

caela Portilla ikerketa zentroan, gizarte eta giza zientzietako 

ikerketa zientifikoko lan handia egiten da, eta, gaur egun, Eus-

kadin ezaugarri horiek dituen bakarra da.

 UPV/EHUko Arabako Unibertsitate Campuseko Ikasgelategia.
 Laskaray Ikerketa Zentroa.
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Abangoardiako jarduera teknologikoak eta gizadia-

ren jarduerarik antzinakoenak –artzaintza– bate-

rako ingurunea partekatzen dute Arabako Teknologi 

Parkean. Azaleraren ia erdia berdeguneak dira, eta 

horiek naturaltasunez mantentzen dira, bertako ze-

laietan larratzen duen ganaduari esker. Bertoko arra-

zadun ardi horiekin Idiazabal jatorri izendapeneko 

gaztak egiten dira; barietate hori munduan sari ge-

hien jaso duen ardi gaztetako bat da. 

Araban ekosistemen erresilientziaren alde eta 

hazkuntza jasangarriak eta hazkuntza adimendunak 

bat egiten duten garapen orekatuaren alde egiten 

den apustuaren adibide argitzaile bat. 

Arabako lurraldearen erdia baino 
gehiago espazio babestuak dira. 
Azaleraren %27 Natura 2000 
Europako Sarean dago.

Duela hamarkada batzuk ingurumen kudeaketak 

Arabako natura ingurunea babestu eta leheneratzea 

izan ditu jomuga, lurraldearen ingurumen kalitatea 

bermatzeko. Haren natura babestua 5 parke natura-

letan, Batasuneko garrantzizko lekuetan, kontserba-

zio bereziko guneetan, hegaztientzako babes berezi-

ko eremuetan (BBE), nazioarteko garrantziko Ramsar 

hezegunean, Natura 2000 Sarea, zuhaitz bereziak 

eta 60 paisaia berezi edo bikain baino gehiagotan 

katalogatuta dago.GARAPEN OREKATUA
Arabako garapen ekonomiko handiak eta biodibertsitatea eta bere 
ekosistemak kontserbatzeko eta leheneratzeko ingurumen kudeaketa 
egokiak bat egin dute.

NATURA BABESTUA

ARABA EZAGUTZEKO

Izki Natura Parkeak golf zelai bikaina du; Severiano Ballesterosek diseinatu zuen, munduko txapeldun bost aldiz izan denak.

Gorbeiako Parke Naturala Euskadin handiena da.Goiuriko ur jauziak 100 m-ko jauzia du.
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Arabaren edertasuna mendilerro, mendi handi eta 

haran edo iturburu eta ibaiak dituzten baso ames-

larietan islatzen da. Lurralde honetan, askotariko 

paisaiez gainera, bertoko arrainen 13 espezie, 15 

anfibio, 20 narrasti, 150 hegazti baino gehiago, 

60 ugaztun, 2.000 landare espezie baino gehiago 

eta, gutxienez, 15.000 animalia ornogabe bizi dira 

elkarrekin.

Arabako Errioxa Araba probintziako hegoaldean dago, 

Vitoria-Gasteiztik 35 minutu ingurura, eta eskualdeko 

hiriburua Guardia hiribildu magikoa da.

Arabako Errioxa bisitatzea esperientzia bikaina da. Pai-

saia ederra, Kantabriako mendilerroan zabaltzen den 

mahastien itsaso ondulatuarekin, hiribildu txikiz josi-

ta, lur horren kolorearekin mimetizatuta, arte ondare 

baliotsuarekin, iraganeko Erdi Aroa erakusten duena. 

Abangoardiako arkitektura duten bodegak eta antzi-

nako bodegak bisitatu ahalko dituzu; antzinako bode-

getan, denboraren taupadak entzuten dira. 

Ostalaritzako eta zerbitzuetako azpiegitura bikainen bi-

dez, sentsazioen mundua ezagutuko duzu.

ASKOTARIKO 
NATURA ETA 
PRIBILEJIATUA
Araba Euskadiko landare, habitat eta 
animalia espezieen aniztasun gehien 
duen lurraldea da.  
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Aramaioko haranaren paisaia hain da ederra, «Suitza txikia» 
dela esan izan baita.

 Arabako Lautadako ekialdean, Entziako mendilerroak 
baso, iturburu eta ur jauzi ederrak ditu.

Errioxako balkoitik hartutako Arabako Errioxaren panoramika, Vito-
ria-Gasteiz ardogintzaren eskualde honekin lotzen duen Herrerako 
gaineko errepideko begiratokian.  

Mahats bilketaren jaia ospakizun handia da; urtero egiten da, Ara-
bako Errioxako udalerri  batean. 

Labastida 
ezinbesteko 
geralekua da, 
bertako ardo 
bikainak eta 
ondare aberatsa 
ezagutzeko. 

Elciego hiribildua. 
Arabako Errioxan 
bodega batzuetako 
abangoardiako 
arkitekturak paisaia 
bereziak uzten ditu.

Guardian, harresiz 
inguratutako Erdi 
Aroko herribilduan, 
etxeetako lur 
azpietan bodegak 
daude, gutxienez 
XVI. mendetik. 

ARABAKO ERRIOXA

SENTSAZIOEN 
MUNDUA
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Gatz Harana Gesaltza Añana udalerrian dago; gatz paisaia 

da eta, bertan, modu naturalean eta teknika tradizionalen 

bidez ekoizten da gatza, duela 6.500 urte baino gehiago.

Paisaia hori leheneratzeko proiektuak, bakarra munduan, 

Europa Nostra saria jaso du.

Añanako gatza adituek munduko gatzik onenetakoa gisa 

jotzen dute, eta Michelin izarrak dituzten sukaldari handien 

babesa du, beren jatetxeetan erabiltzen baitute.

Gatz Haranera bisita egitea esperientzia paregabea da eta, 

bertan, gatzaren ezohiko arkitektura ezagutzeaz gainera, 

spa gaziak edo dastatze apartak egin daitezke.

Aiaraldea Erdi Aroko nobleziaren leinu garrantzitsuen egoit-

za izan zen, eta antzinako merkataritza ibilbideen kokapen 

estrategikoa. Bertako herrixkek ondare historiko-monumen-

tal handia dute. 

Txakolinaren Ibilbidea esperientzia erakargarria da bertako 

bodegetan Euskal Herriko ohiko ardo gozo hori ezagutzeko, 

bai eta Idiazabal jatorri deitura duten gazta ezagunak pres-

tatzeko gaztandegi ospetsuak ere, Europako Sukaldaritza 

Ondarearen ezaugarria duena.

Haranean naturak, paisaia berde eta ondulatuen artean, pa-

raje bikainak erakusten ditu.

GATZ HARANA
Añanako Gatz Harana Elikadurarako 
eta Nekazaritzarako Nazio Batuen 
Erakundeak (FAO) Munduko Nekazaritza 
Ondarearen Sistema Garrantzitsuaren 
(SIPAM) zerrendan sartu duen Europako 
lehen paisaia da. 

AIARALDEA
Haran horrek ondare historiko 
garrantzitsua du, gastronomia bikaina 
–txakolinaren eta bertako gaztandegi 
ezagunen ibilbidearekin– eta paisaia 
berezi bikainak ditu, besteak beste, 
Maroñoko urtegia, Salbada Mendizerra 
eta Nerbioiko Jauzia.

Maroñoko urtegiaren bista ederra, Salbada Mendizerra atzean dagoela.

Artziniega Erdi Aroko hiribilduaren multzo historiko-monumentala Euskal 
Herrian hoberen kontserbatzen denetako bat da.

Nerbioi ibaiaren ur jauzia. Amildegiaren ertzean dagoen begiratokitik Iberiar 
Penintsulako ur jauzi bertikal altuenaren, 222 metrokoaren, panoramika 
harrigarria ikus daiteke.
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IBILBIDE BERDEEN SAREA
Esperientzia ahaztezina da Araba bertako Ibilbide Berdeen Sarearen 
bitartez ezagutzea. Mendi ibiltaritzarako eta bizikletan paseatzeko 
berreskuratutako bideetan mila kilometro baino gehiago.  

GASTEIZ, EZKUTUKO BITXIA
Gasteizen ez dago nabarmentzen den ikonorik; hiriak berak erakartzen du. 
Vitoria-Gasteiz: xarmagarria.

Araba iparraldetik hegoaldera edo ekialdetik 

mendebaldera Ibilbide Berdeen Saretik zeharka 

daiteke. Vasco-Navarro Trenbide Zaharreko Bide 

Berdea, Uribarri Ganboako Urtegiko Ibilbide 

Berdea, Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea edo 

Arrainaren eta Ardoaren Ibilbidea dira bisitariak 

naturarekin, Arabako herrixkekin eta paisaia eta 

bazter bikainekin harremanetan egoteko izango 

dituen ibilbideetako batzuk. Done Jakue bidea-

ren eta Inaziotar bidearen Arabako tarteak ere 

sare honen barruan daude. 

Uribarri Ganboako urtegiak bizikletentzako bide eta ibilbideen 
sarea du, eta, bertatik, perimetro osoa egin daiteke. 

Andra Maria Zuriaren plaza, hiriko gune nagusia.

 Salburua parkeko hezeguneak hiri modernoaren eta berdea-
ren identitate ezaugarria da.

Vitoria-Gasteizek, gaur egun, 250.000 biztanle baino 

gehiago ditu –inguruko bigarren handiena da–, eta erdi 

mailako neurria duen Europako hiriaren eredu idealera 

hurbiltzen da. 1181ean sortu zen; orduan, Gasteiz 

herrixka zen, mendixkaren goialdean zegoen. Lautadara 

jaitsi zen, mundu mailan eredu izan zen soluzio 

arkitektoniko baten bidez: Arkupeak, arku eta plazen 

multzoa mailaka. Zabalgune erromantikoan hazi zen, 

plaza eta parke harrigarriekin. Gerora, hiri modernoa 

sortzen joan da; hiri modernoaren ezaugarria garapen 

orekatua eta kalitateko ekipamenduak izan dira, bertako 

biztanleen ongizatearen neurrira. 

Gasteizek jakin izan du era liluragarrian hiri izaten: Erdi 

Arokoa eta erromantikoa, modernoa eta berdea. Hiri-

buru atsegina eta erosoa, bizitzeko diseinatua.
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ERDI AROKO GASTEIZ
Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko hiriguneak Europar 
Batasuneko Kultura Ondarearen hiru sari nagusi jaso 
ditu –«Europa Nostra» sariak–, eginiko zaharberrikuntza 
lanengatik eta espazio eta eraikin enblematikoak 
berreskuratzeagatik.

Vitoria-Gasteiz bisitatzen baduzu, ezin dugu hi-

riaren erdigunea galdu: Erdi Aroko alde zaharra. 

Trazadura bitxiak, arku ojibalaren itxurakoak, 

egituratzen ditu kaleak. Kaleek gremioen ize-

nak dituzte, kontuan hartuta gremio horiek, XIII. 

mende hasieratik eta zenbait mendez, hiribildu 

eder eta aberats honen eguneroko erritmoa 

markatzen zutela. Santa Maria Katedrala –ezin-

besteko bisita–, XI. mendeko harresia, Aihotz 

plaza, hainbat jauregi eta tenplu… Horiek guz-

tiek antzinako garai batera eraman zaitzakete 

eta, aldi berean, egungo giro bizian murgildu, 

ordu jakin batzuetan kaleetan, taberna txiki, ja-

tetxe eta saltoki xarmagarriez jositako kaleetan 

dagoen giroan murgildu. 

Santa Maria Katedralak erakusten du hiriak kanpoaldean gotorleku gisa duen 
jatorria eta barrualdeko arkitektura mistikoa. Ken Follet idazleak Santa Maria 
Katedrala izan zuen oinarri «World Without End» idaztean, «The Pillars of the 
Earth» mundu mailako best-sellerraren bigarren zatia idaztean.

 Vitoria-Gasteizko harresia, 
XI. mendea.

 Montehermoso Jauregia, 
XVI. mendea.

 Aihotz plaza..

Bertako biztanleek eta bisitariek gehien egiten duten paseoa, bikaina, hiria ze-

harkatzen duen Donejakue bidearen zati bat da. Andre Maria Zuriaren plazatik 

Armentiako basora, 30 minutu baino ez daude oinez. 

Ibilbide labur horretan, hiru parke, hiru museo, Eusko Legebiltzarraren egoitza 

eta Ajuria Enea Jauregia, Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren bizilekua, dau-

de. Merezi du Senda ibilbidea egitea eta, bertan, XX. mende hasierako luxuzko 

etxeak ezagutzea, bai eta XII. mendeko Armentiako San Prudentzio Basilikaren 

tenplu erromaniko ederra ere.

 Florida parkean (XIX. mendea) estilo 
erromantikoko lorategiak daude; bertan, 
munduko hainbat lekutako zuhaitz espezieak 
daude eta horietako gehienak 1855eko 
Parisko Erakusketa Unibertsalean hartu ziren.

Vitoria-Gasteiz XVIII. mende amaieran hasi zen hedatzen, Plaza Berria eta Arkupeak eraiki 
zirenean.

 Dato kale ezaguna, hasieran, Geltokiaren 
kalea zen, XIX. mendearen erdialdean tren 
geltokiarekin lotzeko bide gisa proiektatu 
baitzen.

Hiriko zabalgune erromantikoa, oinezkoentzako 
kaleak, saltokiak, plazak eta lorategiak kaleetatik 
ibiltzeko amu dira.

GASTEIZ ERROMANTIKOA

 Ezkerretik eskuinera:
Ajuria Enea Jauregia, Arabako Arte Ederren 
Museoa, Senda ibilbidea eta Armentiako 
San Prudentzio basilika.
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Euskal Sukaldaritza munduan 
preziatuenetako bat da. Arabak 
bertako produktu bikainak ditu. Horiek 
ezagutzea zentzumen guztietarako 
gozamena da.  

Euskal Herrian munduan per capita Michelin izar gehien kontzen-

tratzen da. Euskal Sukaldaritzak nazioartean duen arrakastaren 

jatorria bertako produktuen kalitate bikaina da. Euskal sukalda-

ritza tradizionalaz edo abangoardiakoaz gainera, pintxoak ere 

dastatu behar dituzu; taberna gehienetan dituzu.

G U R E  G A S T R O N O M I A
Hiri modernoaren hazkuntza, XX. mendearen er-

dialdetik, harrigarria eta eredugarria izan da. Hiri-

gintzako plangintza ereduaren bereizgarri izan dira 

gizarte kohesioko irizpideak eta ingurumenarekiko 

konpromisoa. Ibilbide horrek nazioarteko aitorpe-

na jaso du, eta bereizgarri ugari jaso ditu jasanga-

rritasunaren arloko ekimenengatik, besteak beste, 

oraintsu emandako Biosphere Responsible Tou-

rism, zeinak turismo helmuga jasangarriaren izaera 

egiaztatzen baitu.

Lan horren adierazle argia Eraztun Berdea da, 

periferia ingurumenari dagokionez leheneratzeko 

proiektu handinahia –pasa den mendeko 90ko ha-

markadan hasi zen–; gaur egun, bizilagunak dituen 

nukleora estrategikoki lotutako sei hiri inguruneko 

parke ditu. Inguru berde bikaina jolaserako, hiria 

inguratzen duena, oinezkoentzako eta txirrindu-

larientzako bidexkak dituen ibilbidearekin; ibilbi-

deak, guztira, 30,8 km luze ditu. 

Vitoria-Gasteizek Europako Hiriburu 
Berdearen bereizgarria du, Europak 
hiri bati ingurumenarekin duen 
konpromisoagatik eman ahal dion 
sari nagusia.

 Vitoria-Gasteizek 42 metro koadro ditu biztanle bakoitzeko; Europan pertsonako 
berdegune eta lorategi gehien duen hirietako bat da. Irudian: Armentiako basoa, hiriari 
lotuta dauden Eraztun Berdeko sei parkeetako bat.

 Europako Biltzar Jauregia arkitektura jasangarriko erreferentea da.

Ataria eraikinean Salburuko hezeguneen interpretazio zentroa dago, eta Eraztun Berdearen barruan dago.

GASTEIZ MODERNOA ETA BERDEA

ARABA AURKITZEKO  • GURE LURRALDEA ARABA AURKITZEKO  • GURE GASTRONOMIA
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Leku estrategikoan dagoenez, erromatar inperioaren 

garaietatik izan den bilakaera historikoaren lekuko eta 

parte hartzaile izan da. Erdi Aroan, Arabak funtsezko 

zeregina izan zuen, leku pribilegiatuan dagoelako 

–merkataritzako ibilbideetako bidegurutzean eta 

erreinuen arteko mugako lurraldean–; hori dela eta, 

probintziako udalerri askok balio handiko ondare 

historikoa dute eta defentsarako eraikuntzak dituzte. 

Egoera hori kontuan hartuta, Arabak estatutu 

juridiko pribilegiatua izan zuen, foruak; horien bidez, 

gobernu autonomia izan zuen, eta autonomia horrek 

gaur egun ere hala dirau; horrek ematen dio lurralde 

historiko izena. 

GURE ONDAREA
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Arabak ondare historiko-artistiko baliotsua du. Bertako ondareak lurralde honek 
merkataritza ibilbideen eta erreinu mugakideen kokapen estrategiko gisa Erdi 
Arotik izan duen eginkizun esanguratsua erakusten du.

Elizbarrutiko Arte Sakratuaren Museoa, Gasteizko 
Maria Sortzez Garbiaren katedralean –Katedral 
Berria izenez ezagutzen da– dago, eta, bertan, 
Arabako arte ondareko funtsezko piezak daude 
ikusgai, Erromanikotik Barrokora bitartekoak. 

 Estibalizko monasterioa, XII. mendekoa, Vitoria-Gasteiztik 
8 bat km-ra dago. Erromanikoko bitxi hori Euskal Herrian Erdi 
Aroan monumentu esanguratsuenetako bat izan zen.

 Urizaharra, dorre garaiekin, edertasun handiko natura 
ingurunean dago; ibilbidean, Herrerako gainetik, Vitoria-
Gasteizen - Arabako Errioxan.

 Harri polikromatuzko arkupe bikaina du, 
Guardiako Erregeen Andra Mariaren elizan, 
Arabako Errioxan.

 Izkiko Parke Naturaletik eta bertako golf zelaitik 
hurbil, Antoñana hiribildu harresiduna dago. 
Bertako kaleetan Erdi Aroko itxurari eusten zaio, 
bete-betean, eta denboran paseo gogorarazlea 
egitera animatzen dute.  

 Agurain Erdi Aroko hiribildua, Vitoria-
Gasteizekin batera, Arabako gotorleku 
garrantzitsuenetako bat izan zen, mendeetan.  

 Villanañe Gatz Haranaren eta Valderejoko Parke 
Naturalaren arteko bide erdian dago. Udalerri 
horretan, Varonatarren dorre-jauregi harrigarria 
dago. Hobia mantentze duen Arabako gotorleku 
bakarra da.

 Pintura gotikoak edertasunez ikusten dira 
Toursen San Martinen horma irudietan, Gazeon, 
Agurainetik hurbil dagoen Arabako Lurraldeko 
udalerrian. 

Kristo Gurutzatua José de Ribera Barrokoko 
pinturaren maisu unibertsaletako baten lan bikaina 
eta hunkigarria da.

 Ayalatarren hilobi kapera Kexaako 
monumentu multzoaren barruan dago, 
Aiara udalerriaren barruan.

 Araban monumentu megalitiko ugari 
kontserbatzen dira. Irudian Sorginaren Txabola 
trikuharria, Arabako Errioxako Bilar udalerrian.

 Labrazako hiribildu harresidunak, 
Arabako Errioxan, 2008tik Harresidun 
Hirien Munduko Saria du.
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ARABA BIZITZEKO

Garapenerako Nazio Batuen Programak (GNBP) 

argitaratutako azken txostenak dakarrenaren 

arabera, Arabako biztanleak giza garapeneko 

lehen zortzien artean daude 188 herrialdetatik. 

GGIk herrialde baten garapen maila pertsonent-

zako bizitzarako oso garrantzitsuak diren hiru 

dimentsioren arabera neurtzen du: osasuna, 

hezkuntza eta maila ekonomikoa.

Urteko gastua osasun publikoan, biztanleko, 

Euskadin, munduko altuenetako bat da.

Euskadiko hazkuntza sistemak nazioartean 

prestigioa du. Eskolatzea doakoa da 3 urtetik 

16 urtera bitartean, eta derrigorrezkoa 6 urtetik 

aurrera. Hizkuntza eredu hirueleduna (euskara, 

gaztelania eta ingelesa) 4 urterekin hasten da.

Arabako herritarrek Espainian erosteko ahal-

menik altuenetako bat dute.

Gizarte zerbitzuetan erabiltzen den BPGd-aren 

ehunekoa, Espainiaren batez bestekoa halako bi 

da. Halaber, gizarte zerbitzuetako gastua biztan-

leko Euskadiko altuena da. Arabako Foru Aldun-

diak, bere Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea 

erakunde autonomoaren bidez, programa eta 

gizarte zerbitzuen katalogo zabala garatzen du. 

163 asistentzia zentro ditu, eta horiek estaldura 

zabala ematen diote lurraldeari. 

Vitoria-Gasteizek gizarte eta kultura eta kirol eki-

pamenduen udal sare eredugarria du, eta berei-

zgarri ditu hurbiltasuna –auzoetatik banatuta–, 

jardueren aniztasuna –programak, ikastaroak 

eta tailerrak– eta zuzkiduren kalitatea: 14 gizarte 

etxe eta kirol instalazio kopuru handia, non herri-

tarren % 40 inguru baitago abonatuta.  

 

GURE GIZARTE EREDUA GURE HIRI EREDUA
Arabako biztanleek munduko giza garapeneko indize altuenetakoa 
(GGI) dute.  

Araban nabarmentzekoa da gizarte zerbitzuen eta bere gizarte eta 
kultura eta kirol ekipamenduen sarearen hurbiltasuna eta kalitatea.

Arabako unibertsitate campusa. Vitoria-Gasteiz Arabako unibertsitate ospitalea (AUO) Vitoria-Gasteizen Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, Araban, adinekoei, desgaitasunen bat duten pertsonei, babesgabezia egoeran dauden 
pertsonei eta bazterketa egoeran dauden pertsonei zuzendutako programa eta gizarte zerbitzuen katalogo zabala garatzen du. 

Gizarte etxeak udal ekipamenduak dira, hiriko auzoetan kokatuta, non kultura, kirol, prestakuntza izaerako eta izaera 
sozioekonomikoko zerbitzuak, programak eta jarduerak garatzen baitira, bai eta informazio zerbitzuetakoak eta herritarrentzako 
gizarte arretakoa ere. Vitoria-Gasteizek, gainera, sei kirol konplexu handi ditu.

 Gasteizko Hornidura Azokak, euskal produktu hautatuez gainera, aisia eskaintza handia 
dela eta topagune interesgarria da hiriaren erdigunean. 

 Merkataritza xarmarekin, merkatuko firma nagusiak eta merkataritzako establezimendu 
modernoak ere Gasteizko eta Arabako bizi kalitate maila altuaren adierazle dira.



 Artium - Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoak Espainiako 
arte garaikidearen bilduma onenetako bat du..

 Vitoria-Gasteizko Jazz Jaialdia uztailean izaten da. 40 urte baino gehiago 
ditu eta izar unibertsal handien emankizun errepikaezinek historia egin 
dute. Wynton Marsalis tronpeta jotzaile bikainak “Vitoria Suite” disko kutuna 
konposatu eta eskaini zion Gasteizi eta bertako jazz jaialdiari.

 Vitoria-Gasteizko Azkena Rock Jaialdiak kalitate goreneko kartela izateko 
egiten duen apustuak, ekainean, hainbat herrialdetako milaka eta milaka 
pertsona erakartzen ditu.   Vitoria-Gasteizko Antzerkiaren Nazioarteko Jaialdian, ehunka antzerki 

konpainiak -bai klasikoak, bai abangoardiakoak- zenbait belaunalditako ikusle 
leialak erakarri dituzte, eta horiek, urterik urtera, urrian, Principal Antzokiko eta 
antzokien udal sareko eserlekuak betetzen dituzte.

 Duela hamarkada batzuk, Gasteiz, irailean, Europako magiaren hiriburu bilakatzen da, 
Magialdia Jaialdiaren bidez. 

 Arabako Arte Ederren Museoan euskal pintura kostunbristaren irudi 
bikainak daude.

  Euskal kulturak hunkitu egiten du, bere 
musikarekin eta dantzarekin, Arabako jai 
eta ospakizunetan. Irudian, Lantziegoko, 
Arabako Errioxako, euskal dantzak.

 Abuztuaren 4an, urtero, Vitoria-
Gasteizko Andre Maria Zuriaren 
jaietan milaka eta milaka pertsona 
batzen dira.  

 Bibat museoak proposamen bikoitza eskaintzen du: Arabako Arkeologia eta 
Fournier Karta Museoa, munduko karta bildumarik onenetakoarekin.

Araba Jazz, Rock, Magia eta Antzerkiaren nazioarte-

ko hitzordu handien egoitza da. Nabarmentzekoa da 

museoen azpiegituren sarea, eta Gasteizen 7 museo 

garrantzitsu kontzentratzen ditu. Kultura egitura di-

namikoa du, eta horrek eguneroko ekitaldi agenda 

zabala erakusten du. Prestakuntzako eta goi mailako 

graduko askotariko eskaintza du, ikus arteen, musi-

karen eta arte eszenikoen arlo sortzaileetan. 

Arabak, bere lurraldean, kirola egiteko instalazio eta 

espazio egokien sare zabala du, naturarekin harre-

manetan eta hiriguneetan, kirola aktiboki bizi duen 

biztanleriarentzat. 

Goi lehiaketazko kirola oso presente dago Araban; 

nazioarteko ekitaldi garrantzitsuak izaten dira, hain-

bat motatakoak, eta zaletasun handia dago, Estatuko 

emakumezkoen eta gizonezkoen kategoria altuene-

tan lehiatzen diren bertako klubekin. 

Aniztasun funtzionaletik eta pertsonen gaitasun eta 

ahalmenen aniztasunetik kirola egitea sustatzea ere 

Arabako kirol ingurunea definitzen duen alderdi es-

anguratsua da. 

GURE KULTURA INGURUNEA GURE KIROL INGURUNEA
Arabak eguneroko kultura agenda zabala eskaintzen du, museo azpiegitura 
nabarmenak eta nazioarteko hitzordu handiak.  

Parte hartzeak, goi lehiaketazko kirolagatiko grinak eta kirol praktikaren 
sustapenak gizarte egituraren aniztasunetik Arabako kirol ingurunea 
zehazten dute.
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 Baskonia Europako saskibaloiko ekipo handietako bat da. 
Egoitzak, Vitoria-Gasteizko Buesa Arena pabilioiak, 15.504 
pertsonarentzako lekua du. 

 Kirolaren elitea eta herritarren parte hartzea lehiatu egiten da eta elkarrekin bizi dira, ekitaldi 
handiz beteriko kirol agendan: Maratoia, Triatloia, Extrem BTT, Ultra Trail, Euskalgym, Wine 
Run…

 Zuzenak kirol klubaren helburu nagusia 
Arabako desgaitasun fisikoa duten pertsonen 
artean kirol praktika sustatu eta kudeatzea da. 
Klub horretako zenbait diziplinatako kirolariek 
nazioarteko proiekzio handia dute. . 

 Euskal pilota kirol oso herrikoia da 
Araban.

 Euskal herri kirolak oso presente 
daude Araba osoan. Irudian, aizkolari 
bat.

 ARASKI AES saskibaloi taldea saskibaloiaren 
inguruan emakumeen prestakuntzarako eta 
sustapenerako sortutako proiektua da. Lehen 
ekipoa Espainiako emakumezkoen kategoria 
gorenean lehiatzen da. 

 1921etik, Deportivo Alavés futbol kluba, “El Glorioso” izenez 
ezagutzen dena, arabarren belaunaldien historiaren eta 
eguneroko bizitzaren parte da. Irudian, Real Madriden aurkako 
topaketa. 

 Araban golfa hiriburuan, Gasteizen, eta naturan bertan egin 
daiteke. 18 zuloko 2 golf zelai daude eta 9 zuloko 3 zelai. 
Irudian, Izki Golf, instalazio bikaina, Izkiko Parke Naturalaren 
erdian. 
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