
 

 

  

 

                       Nota de premsa 

 

Un espectacular observatori de fusta situat als penya-segats  

del Flysch, a més de 150 metres d’altura, al barri d’Elorriaga  

 

La Diputació Foral de Gipuzkoa  
i ”la Caixa” inauguren  
el Mirador d’Elorriaga  

 

• El diputat d’Innovació, Desenvolupament Rural i Turisme de la 

Diputació Foral de Gipuzkoa, Jon Peli Uriguen, i el director 

d’Institucions de ”la Caixa” a Gipuzkoa, Gaspar Guembe, han 

inaugurat el Mirador d’Elorriaga, un espai d’ús públic situat a prop 

de l’àrea recreativa i un dels més freqüentats d’aquesta zona 

natural.  

 

• Després de la xarxa de senders temàtics el 2012 i la ruta dels 

miradors el 2013, aquesta actuació certifica el compromís de la 

Diputació i de ”la Caixa” amb un dels espais naturals més singulars 

de Gipuzkoa, el biòtop protegit del tram litoral Deba-Zumaia. 
 

• Entre les actuacions dutes a terme, s’ha instal·lat una plataforma, 

construïda amb fusta, a la vora d’un penya-segat de més de 

150 metres d’altura. Està situada en un lloc espectacular accessible 

en 5 minuts des de l’àrea recreativa d’Elorriaga, per on passen el 

sender Talaia i el camí de Santiago de la costa, infraestructures que 

utilitzen milers de persones a l’any. 
 

• El condicionament per a l’ús públic del Mirador d’Elorriaga, que ha 

facilitat l’accés al món laboral a quatre persones en risc d’exclusió, 

s’emmarca dins el conveni de col·laboració entre ”la Caixa” i la 

Diputació Foral de Gipuzkoa al qual l’entitat financera ha destinat 

20.000 euros.  

Deba, 6 de març de 2015. El diputat d’Innovació, Desenvolupament Rural i 

Turisme, Jon Peli Uriguen, i el director d’Institucions de ”la Caixa” a Gipuzkoa, 



 

 

  

 

Gaspar Guembe, han inaugurat el Mirador d’Elorriaga, un espectacular 

observatori de fusta situat als penya-segats del Flysch, a més de 150 metres 

d’altura, al barri d’Elorriaga, a Deba. Aquests penya-segats del Flysch són una 

referència científica de primer ordre internacional, i des de fa quatre anys 

representen el principal atractiu del Geoparc de la Costa Basca, inclòs en la 

Xarxa Global de Geoparcs, patrocinada per la UNESCO. S’han convertit, a 

més, en un dels principals reclams per al turisme de naturalesa del País Basc. 

 

Després de la xarxa de senders temàtics el 2012 i la ruta dels miradors el 2013, 

aquesta actuació certifica el compromís de la Diputació Foral de Gipuzkoa i 

l’Obra Social ”la Caixa” amb un dels espais naturals més singulars de 

Gipuzkoa, el biòtop protegit del tram litoral Deba-Zumaia.  

 

”la Caixa” i la Diputació Foral de Gipuzkoa col·laboren des de fa nou anys en 

diferents programes que tenen com a eixos fonamentals el compromís social i 

la defensa del medi ambient. En total, al llarg d’aquests nou anys l’entitat 

financera ha destinat a aquests programes 2,65 milions d’euros, ha facilitat 

l’accés al món laboral a 247 persones en risc d’exclusió i ha dut a terme un 

total de 60 accions. 

 

El conveni per a l’any 2015 entre ”la Caixa” i la Diputació inclou quatre nous 

programes que oferiran feina a 15 persones procedents de col·lectius en risc 

d’exclusió. Un d’aquests projectes se centra en el geoparc; concretament, es 

farà la recollida i extracció d’arribatges artificials al litoral del Flysch. Altres 

programes s’ubiquen a Pagoeta i Jaizkibel. 

 

Característiques del mirador 

 

La plataforma, construïda amb fusta a la vora d’un penya-segat de més de 150 

metres d’altura, té 8 metres de longitud i 2 d’amplada, i està situada en un lloc 

espectacular accessible en 5 minuts des de l’àrea recreativa d’Elorriaga, per on 

passen el sender Talaia i el camí de Santiago de la costa, infraestructures que 

utilitzen milers de persones a l’any. A més de la mateixa plataforma, s’hi han 

instal·lat també bancs de fusta per poder gaudir d’un entorn privilegiat. 

 

El mirador permet contemplar una excel·lent panoràmica de la costa basca, des 

de Lekeitio fins a Jaizkibel, i sobretot admirar i apreciar el valor paisatgístic, 



 

 

  

 

geològic i ecològic dels penya-segats del Flysch i la Rasa Mareal. Amb aquesta 

finalitat, un plafó panoràmic de 2 metres de longitud ajuda a localitzar i valorar 

els principals elements d’interès.  

 

Aquest observatori acompanya les actuacions que, després de la inauguració 

recent del pont de vianants sobre la N-634 a l’entorn d’Itxaspe, permeten 

completar el sender Talaia de la costa guipuscoana entre Hondarribia i la platja 

de Saturraran.  

 

Altres actuacions impulsades per ”la Caixa”: arbres singulars 

 

Una altra de les actuacions dutes a terme el 2014, i que ha acabat fa poc, és la 

recuperació i revaloració dels arbres singulars de Gipuzkoa, un dels patrimonis 

naturals més importants del nostre territori. Gràcies al conveni signat amb 

”la Caixa”, s’ha fet un estudi i un diagnòstic en profunditat d’aquests arbres per 

conèixer-ne l’estat vital real utilitzant les tècniques més modernes (tomògraf 

sònic, resistògraf, etc.). Així, a partir de l’avaluació visual es va analitzar 

l’aspecte exterior dels exemplars, i per mitjà de les tècniques esmentades, 

l’interior. Per assegurar-ne la pervivència, es va detectar la necessitat d’actuar 

sobre cinc dels arbres singulars, ja fos amb una poda, el tancament de ferides, 

l’extracció d’espècies invasores o la instal·lació especial de mulch. Aquests 

treballs es van fer a mitjan febrer, durant la fase de parada vegetativa, per 

minimitzar l’estrès que podien patir els exemplars.  

 

Més informació: 

Departament d’Innovació, Desenvolupament Rural i Turisme de la 

Diputació Foral de Gipuzkoa 

Tel. 943 11 23 51  

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan José Ortiz: +34 94 435 80 84 / 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es 

 

Sala de Premsa Multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


