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SARRERA	  
	  
	  
	  
	  
	  

TOKIKO	  PRODUKTUAK	  ETA	  AGROEKOLOGIA:	  NATURA	  ZAINTZEKO	  ETA	  
ENPLEGUA	  SORTZEKO	  AUKERA	  
	  
Azken	  hamarkadetan,	  nekazaritza	  eta	  elikagaigintzaren	  industrializaioak	  planeta	  osora	  zabaldu	  ditu	  
ondorio	  larriak:	  

-‐	  Ekologikoak:	  bioaniztasuna	  gutxitzea,	  lurren	  higadura,	  kutsadura,	  gasen	  isurketa	  
-‐	  Ekonomikoak:	  enplegu	  suntsiketa,	  nekazari-‐irabazkien	  gutxitzea	  
-‐	  Sozialak:	  kalitate	  murrizketa	  gizartearen	  orekan	  eta	  harremanetan,	  	  eta	  ondare	  kulturalaren	  galera	  
-‐	  Osasun	  publikokoak:	  elikagaigintzan	  erabiltzen	  diren	  sintesi-‐sustantziek	  eta	  toxikoek	  eragindako	  
gaixotasunak	  

Egoera	  honi	  aurre	  egiteko,	  agroekologiak	  ohiko	  sistemei	  erreparatzen	  die:	  etxalde	  txikiak,	  sasoian	  
sasoiko	  produktu	  anitzak	  lantzen	  dituztenak,	  abeltzaintzarekiko	  sinergiak	  dituztenak,	  norbere	  
ongarriak	  egiten	  dituztenak,	  tokiko	  merkatuetara	  bideratuak	  eta	  bitartekari	  bakoak.	  Horrela	  lortzen	  
da	  berreskuratzea	  nekazaritzaren	  zeregina:	  elikagai	  ekoizlea	  izateaz	  batera,	  lurraldearen	  
kudeatzaile,	  paisaiaren	  moldeatzeaile	  eta,	  neurri	  handi	  batean,	  tokian	  tokiko	  ondare	  kulturalaren	  
jagolea	  ere	  bada,	  ohituren,	  lanabesen	  eta	  hizkuntzaren	  zaintzailea	  den	  heinean.	  

Larrabetzu	  leku	  ezin	  egokiagoa	  da	  eredu	  hau	  bultzatzeko.	  Nekazaritza	  eta	  abeltzaintza	  baliabide	  ugari	  
ditu	  gutxiegi	  erabiliak,	  baita	  herritar	  langabeak	  ere.	  Horrela	  adierazten	  du	  lurraldearen	  goi	  
plangintzak	  (Bilbao	  Metropolitarren	  Lurralde	  Plan	  Partziala),	  zeinetan	  Larrabetzu	  lehentasunezko	  
nekazaritza-‐garapeneko	  udalerria	  baita	  

Agroekologia,	  txikikazko	  ustiatze	  sistema	  izanik,	  inbertsio	  eta	  mantenu-‐gastu	  gutxikoa,	  ekoizpen-‐
kalitate	  handikoa,	  gutxiegi	  erabilitako	  lurrak	  erabiltzen	  dituena	  eta	  herriko	  bizimodua	  indartzen	  
duena,	  aukera	  ona	  da	  	  ingurumena	  zaintzeko,	  enplegua	  sortzeko	  eta	  gure	  herriaren	  ongizaterako	  

Aurkezten	  dugun	  programak	  herriaren	  	  agroekologia	  ahalmenak	  garatu	  nahi	  ditu;	  eta	  horrekin	  
batera,	  enplegua	  sortu	  bertoko	  nekazaritza	  jardueraren	  eta	  ohituren	  berreskurapenean.	  
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PROIEKTU	  BERRITZAILEAREN	  DESKRIBAPENA	  
	  
	  
	  
	  
	  
Larrabetzuk	  baditu	  agroekologia	  baliabide	  	  batzuk,	  egitasmo	  honek	  erabilarazi	  nahi	  dituenak.	  
	  
-‐	  Adineko	  jendea,	  gogoa	  oraindik	  lurrari	  atxikia.	  
-‐	  Lur	  emankor	  gutxiegi	  erabiliak,	  zeinen	  jabeek	  beharbada	  landuago	  eta	  zainduago	  gurago	  	  	  	  	  	  
lituzketen.	  

-‐	  Nekazaritza	  jarduera	  egingo	  luketen	  gazte	  lur	  bakoak	  
-‐	  Elikagai	  ekologikoak	  gura	  duen	  jende	  multzo	  handi	  samarra,	  herriko	  baserritarrei	  sasoian	  sasoikoa	  
erosi	  gura	  diena.	  

-‐	  Sukaldea	  bertan	  daukan	  eskola,	  herriko	  baserritar	  eta	  dendetatik	  hornitu	  gura	  duena.	  
-‐	  Asteroko	  azoka,	  baserritar	  batek	  martxan	  daroana	  baina	  gehiagorentzako	  ahalmena	  duena.	  
-‐	  Denda	  eta	  taberna	  hurbilak	  eta	  bertoko	  produktuak	  saltzeko	  	  edo	  horiekin	  sukaldaritza	  egiteko	  
prest	  daudenak.	  

-‐	  Bertoko	  nekazaritza	  eta	  abeltzaintza	  berreskuratzea	  babesten	  duten	  Udala	  eta	  talde	  politikoak	  
-‐	  Baserritar	  eta	  kontsumitzaileen	  Gurpide	  elkartea,	  esperientziaduna	  eta	  ingurua	  ezagutzen	  duena.	  
-‐	  Nekazaritza	  sozialaren	  ekimen	  bat,	  Goilurra,	  zeinen	  helburua	  beharrizana	  dutenei	  (iraupen	  luzeko	  
langabeei,	  etorkinei…)	  lurra	  lantzen	  irakastea	  den,	  gero	  lanean	  txertatzeko.	  	  

-‐	  Lantalde	  bat,	  etxeko,	  eskolako	  eta	  auzoko	  KONPOSTAJEA	  bultzatzen	  duena.	  
-‐	  Eta,	  oso	  garrantzitsua	  dena,	  harreman	  sare	  trinko	  bat,	  aurreko	  taldeetako	  jendeak	  osatzen	  duena.	  

	  
Ahalmen	  horrek	  zera	  baieztatzeko	  bide	  ematen	  digu:	  
	  
1-‐	  Posiblea	  da	  elikagai	  agroekologikoen	  eskaintza	  handitzea:	  

-‐	  Gutxiegi	  erabilitako	  lurrak	  daude	  
-‐	  Pertsona	  langabeak	  daude,	  nekazaritzari	  ekin	  gura	  diotenak	  

2-‐	  Posiblea	  da	  elikagai	  agroekologikoen	  eskaera	  handitzea	  

-‐	  Sasoian	  sasoikoa	  eta	  bertokoa	  kontsumitzeko	  eskaera	  asko	  handitu	  liteke;	  asebete	  barik	  dago	  	  	  
oraindik:	  eskolako	  jantokian,	  etxeetan,	  jetetxeetan,	  elikagai	  dendetan,	  industriaguneetako	  
langileen	  artean,	  eskolako	  irakasleen	  artean.	  

3-‐	  Posiblea	  da	  laguntza	  bideratzea	  agroekologia	  lehiakorra	  izan	  dadin.	  

-‐	  Baserriko	  konpostajea,	  baserritar	  berriei	  laguntzeko	  
-‐	  Txanpon	  soziala	  hobari	  bezala	  erabiltzea,	  jende	  gehiago	  anima	  dadin	  organikoaren	  sailkako	  bilketa	  
egitera.	  

	  
Hau	  da,	  bertoko	  produktu	  ekologikoen	  eskaera	  hazten	  doakigu.	  Hori	  eskainiko	  duten	  langileak	  
dauzkagu,	  eta	  nahikoa	  tresna	  baserritar	  berriei	  babesa	  eskaintzeko	  
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Baina	  oztopoak	  ere	  badauzkagu:	  
-‐	  Lurra	  landu	  gura	  duten	  pertsonak	  ez	  dira	  lur-‐jabeak;	  lurra	  aurkitzeko	  zailtasuna	  izaten	  da,	  
gehienetan,	  etsitzeko	  arrazoi	  inportanteena.	  

-‐	  Gorago	  aipatutako	  aukeretako	  batzuk	  auzolanean	  egiten	  dira,	  balio	  handiko	  altxorra,	  baina	  
denbora	  mugatu	  eta	  etena	  eskaintzen	  zaio	  horrela.	  

-‐	  Gainera,	  talde	  eta	  pertsona	  desberdinen	  ekimena	  izanik,	  haien	  arteko	  sinergia	  eta	  ikuspegi	  globala	  
falta	  litezke.	  

-‐	  Larrabetzuko	  Udalak,	  txikia	  izanik,	  ez	  dauka	  gaitasunik	  nekazaritza	  babestu	  eta	  baserritar	  berriak	  
txertatzeko	  Programa	  oso	  bat	  garatzeko.	  

	  
Horregatik	  uste	  dugu,	  oztopo	  horiek	  gainditzeko,	  honakoak	  behar-‐beharrezkoak	  direla:	  
1.	  Agroekologia-‐Trantsiziorako	  eta	  Autoenplegua	  Sustatzeko	  Herri	  Programa	  egitea,	  
lehentasuntzat	  dituena	  gutxiegi	  erabilitako	  lurrak	  birgaitzea	  eta	  lehen	  sektorearen	  aldeko	  apostu	  
estrategikoa	  bideratzea.	  

2.	  Herriko	  Agroekologiarako	  Dinamizatzailea	  izatea,	  Programaren	  ekintzak	  koordinatzeko.	  
Larrabetzuko	  Udalaren	  eta	  Gurpide	  elkartearen	  ardurapean	  lan	  egingo	  du,	  haiek	  izango	  baitira	  
sustatzaile,	  eta	  emango	  baitiote	  legezkotasuna.	  

Hurrengo	  oinarrizko	  helburuak	  dituztela:	  
-‐	  Enplegu	  iraunkorra	  sortzea	  nekazaritza	  sektorean.	  
-‐	  Agroekologian	  oinarritzea	  ekimena;	  ingurumenean	  gutxi	  eragitea,	  beraz.	  

Eta	  hurrengo	  ondorio	  helburuak:	  
-‐	  Elikagaien	  	  produkzioa	  handitzea	  eta	  haien	  kalitatea	  hobetzea.	  
-‐	  Herriko	  merkataritza	  eta	  ekonomia	  indartzea.	  
-‐	  Hondakinen	  kudeaketa	  hobetzea.	  

	  
Programa,	  urte	  betekoa	  hasteko	  baina	  datozen	  urteetarako	  asmorik	  ere	  baduena,	  hurrengo	  
ekintzetan	  gauzatuko	  litzateke:	  

A1.	  Pertsona	  esanguratsuekin	  biltzea	  
A2.	  Programaren	  aurkezpen	  publikoa	  
A3.	  Memoria	  berreskuratzea	  

-‐	  Herriko	  agroekologiako	  produktuak	  gehitzeko	  ekintzak:	  
B1.	  Gutxiegi	  erabilitako	  lurrak	  eskuratzea	  
B2.	  Baserritar	  berriak	  erakartzea	  
B3.	  Baserritarrek	  elkar	  laguntzea	  
B4.	  Baserriko	  konpostajea	  
B5.	  Konpostagatiko	  hobariak,	  txanpon	  soziala	  erabilita	  

-‐	  Agroekologiako	  produktuen	  eskaera	  herrian	  handitzeko	  ekintzak:	  
C1.	  Asteroko	  merkatua	  
C2.	  Eskolako	  jantokia	  zuzenean	  hornitzea	  
C3.	  Etxez	  etxeko	  salmenta	  zuzena	  
C4.	  Dendak	  eta	  jatetxeak	  zuzenean	  hornitzea	  
C5.	  Kolektibo	  bereziak	  zuzenean	  hornitzea	  

D.	  Azterkizunak	  
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A1	  	  
PERTSONA	  ESANGURATSUEKIN	  BILTZEA	  
Herriko	  agroekologia	  garapenaren	  lehentasunak	  azaldu	  eta	  eztabaidatzeko,	  Programako	  
Dinamizatzailea	  hauekin	  bilduko	  da:	  	  

-‐	  Udal	  Ingurumena,	  Nekazaritza	  eta	  Garapen	  Ekonomikorako	  Batzordearekin,	  Udalbatzako	  bi	  
alderdiek	  osatua.	  

-‐	  Txinpasmendi	  guraso	  elkartearekin.	  
-‐	  Eskolako	  jantokiko	  sukaldariarekin.	  
-‐	  Jarduneko	  baserritarrekin.	  
-‐	  Merkatariekin:	  elikagai-‐dendak,	  frutadendak,	  tabernak	  eta	  jatetxeak.	  
-‐	  Gutxiegi	  erabilitako	  lurren	  jabeekin.	  
-‐	  Nekazaritzari	  ekiteko	  lur	  bila	  dabiltzan	  pertsonekin.	  
-‐	  Bertoko	  produktuen	  otzara	  bidezko	  kontsumitzaileak.	  
-‐	  Beste	  kontsumitzaile	  batzuk.	  

Bilerok	  Programa	  azaltzeko	  baliatuko	  dira,	  baita	  haren	  indar	  eta	  ahulguneez	  iritzia	  eskatzeko	  ere.	  

	  
A2	  
PROGRAMA	  JENDAURREAN	  AURKEZTEA	  	  
Bilera	  horien	  ondoren,	  	  programa	  doitu,	  zuzendu	  eta	  sakonduko	  da,	  ondoren	  herriari	  aurkezteko	  
batzar	  batean.	  

EGINKIZUNAK	  

-‐	  Programarako	  izena	  eta	  logoa	  diseinatzea.	  
-‐	  Aurkezpen	  batzarrerako	  kartela	  diseinatzea.	  

	  
A3	  	  
MEMORIA	  BERRESKURATZEA	  
ORAINGO	  EGOERA	  

Herri	  bakoitzak	  bere	  ohiturak	  dauzka,	  bere	  aldaerak,	  lurraren	  ezaugarriei	  lotutako	  langintza	  eta	  	  
ustiatze	  berezkoa,	  eta	  ohitura,	  ezagutza	  eta	  berezitasun	  horiek	  nagusien	  gogoan	  baino	  ez	  dira	  ia	  
geratzen,	  betiko	  galtzeko	  arriskuan.	  

Agroekologiak	  nekazarien	  ezagutza	  ekologikoaren	  garrantzia	  eta	  zilegitasuna	  babesten	  du,	  baita	  
balioa	  ematea,	  berreskuratzea,	  eta	  jakintzaren	  beste	  arloen	  parean	  jartzea	  ere,	  zientifikoan	  
berbarako.	  Horregatik,	  	  Agroekologia	  Trantsiziorako	  Programak	  Larrabetzuko	  nagusiei	  gorazarrea	  
eginez	  hasi	  behar	  du,	  haien	  lana	  “goi	  kulturak”	  gutxietsia	  izan	  baita,	  kualifikatubakoa	  zelakoan.	  
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EGINKIZUNAK	  

-‐	  Banakako	  bilerak	  baserritarrekin	  (generoa	  datu	  garrantzitsua	  izango	  da),	  nekazaritzari	  emanak	  bizi	  
izan	  direnak,	  eta	  lehengo	  lan-‐usadioak	  mantentzen	  dituztenak:	  zein	  ziren	  ohiko	  labore	  eta	  
ortuariak,	  lurrik	  emankorrenak;	  zein,	  behar	  egiteko	  modurik	  egokienak	  segun	  lurra	  zelakoa	  den...	  

-‐	  Elkarrizketatutako	  jende	  guztiarekin	  bilera	  zabala	  egitea,	  Larrabetzuko	  agroekologiaren	  mapa	  
egiteko.	  Lehengo	  nekazari	  usadioak	  oinarri,	  hausnarketa	  egingo	  litzateke	  nola	  txertatu	  oraingo	  
behar	  egiteko	  moduak.	  

-‐	  Bilera	  zabal	  bat	  baserritar	  berriekin,	  haien	  oztopoak	  eta	  beharrizanak	  adinekoengandik	  jasotako	  	  
esperientziekin	  alderatzeko.	  

Lan	  hori	  guztia	  grabatua	  izango	  da,	  eta	  bideo	  bihurtuko	  da	  tradizioko	  nekazaritzari	  omenaldia	  
egiteko,	  eta,	  gainera,	  herrian	  eta	  herritik	  kanpo	  programa	  ezagutarazteko	  balioko	  du.	  2016ko	  San	  
Isidro	  egunean	  aurkeztuko	  litzateke,	  maiatzaren	  15ean,	  baserritarren	  zaindariaren	  egunean.	  

	  
B1	  
ERABILI	  GABEKO	  LURRAK	  ESKURATZEA	  
ORAINGO	  EGOERA	  

-‐	  Azken	  urteotan	  hazi	  egin	  da	  Larrabetzun	  nekazaritzari	  ekin	  nahi	  dion	  jende	  kopurua.	  
-‐	  Udalerriak	  nekazaritzarako	  lur	  asko	  eta	  emankorrak	  dauzka,	  neurri	  handi	  batean	  erdi	  
abandonatuak,	  edo,	  kasurik	  onenean,	  benetako	  produkzio	  ahalmenetik	  urrun.	  

-‐	  Udalak	  ez	  dauka	  lur	  publikorik	  baserritar	  berriei	  eskaintzeko.	  
-‐	  Lurra	  erostea	  oso	  aukera	  mugatua	  da	  nekazaritzari	  ekin	  nahi	  diotenentzat.	  
-‐	  Lurrak	  lagatzea,	  truke	  bidez	  alokatzea,	  edo	  diru	  ordainetan,	  erarik	  errealistenak	  dira	  baserritarrak	  
integratzeko.	  

-‐	  Lurra	  bestek	  erabiltzeko	  lagatzea	  auzokoarenganako	  konfiantzan	  oinarritu	  da	  orain	  arte.	  Baina	  
oraingo	  eskatzaileak,	  kanpotarrak	  izanik,	  harreman	  horiek	  dauden	  edo	  sortzen	  diren	  herri-‐
guneetatik	  kanpo	  daude.	  

-‐	  Auzokoen	  arteko	  konfiantza	  hori	  ez	  izanik,	  Bizkaiko	  Foru	  Aldundiko	  Nekazaritza	  Lurzoruen	  Fondoa,	  
oraingoz,	  ez	  da	  eraginkorra	  Larrabetzun	  lur	  pribatuen	  eskaintza	  sortarazteko.	  

-‐	  Udalak,	  jabeegandik	  hurbilago	  dagoenez	  eta	  lurraren	  benetako	  egoeraren	  jakitun	  denez,	  errezago	  
egin	  lezake	  bitartekaritza	  lana,	  baina,	  txikia	  izanik,	  ez	  dauka	  gaitasunik	  behar	  bezain	  sakon	  eta	  luze	  
jarduteko.	  

EGINKIZUNAK	  

Lur	  jabeekin	  zuzenean	  lan	  egitea	  ezinbestekoa	  da	  baserritar	  berriei	  lurrak	  laga	  edo	  aloka	  diezazkieten	  
lortzeko.	  

Txosten	  honetan	  azaldutako	  Programa-‐ekintzei	  lotuta	  legokeen	  Agroekologiarako	  Dinamizatzaileak	  
burutu	  lezake	  Nekazaritza	  Lurzoruen	  Fondoak,	  urruntasunagatik,	  herriko	  	  auzokoen	  arteko	  
konfiantza-‐harreman	  sarean	  egin	  ezin	  duen	  lana.	  

Udalak	  proiektuari	  emaniko	  babesak	  lur	  jabeei	  ziurtasuna	  emango	  die,	  eta	  eskuorri	  eta	  kartelen	  
bitartez	  ikusgai	  jarriko	  da.	  
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Lan	  zehatzak:	  

-‐	  Lurrak	  alokatzeko	  kontratu	  eredu	  bat	  egitea,	  edo	  zaintza	  kontratua,	  alde	  biei	  konfiantza	  emango	  
diena.	  

-‐	  Udalak	  egingo	  lukeen	  babes-‐lana	  definitzea:	  alokairu/lagapen	  eta	  hitzarmenak	  egiteko	  berme-‐
marko	  bat,	  xedea	  duena,	  mota	  honetako	  instituzioaren	  laguntzaren	  bitartez,	  behar	  dutenek	  
konfiantza	  izatea.	  

-‐	  Herrian	  banatu	  beharreko	  eskuorria	  egitea,	  proiektua	  bere	  osotasunean	  azalduko	  duena,	  bereziki	  
lurrak	  eskuratzeko	  kanpaina.	  

-‐	  Agroekologian	  erabilgai	  litezkeen	  lurren	  zerrenda	  ez-‐exahustiboa	  egitea.	  
-‐	  Lur-‐jabeekin	  biltzea	  lurren	  lagapen	  edo	  alokairu	  aukerak	  aurkezteko,	  eta	  Udalak	  eskaintzen	  duen	  
babesaren	  berri	  emateko.	  

-‐	  Lur	  eskatzaileekin	  biltzea	  lortutako	  eskaintzen	  berri	  emateko.	  
-‐	  Bitartekaritza	  lana.	  

	  
B2	  
BASERRITAR	  BERRIAK	  ERAKARTZEA	  
ORAINGO	  EGOERA	  

Derioko	  Nekazaritza	  Eskolako	  ikasleek	  Larrabetzuko	  etxalde	  batean	  egin	  ohi	  dituzte	  praktikak.	  Gure	  
herrian	  daude,	  halaber,	  Goilurra	  elkartearen	  lurrak,	  non	  lanean	  txertatzeko	  zailtasunak	  dituztenek	  
nekazaritza	  eskolak	  hartzen	  dituzten.	  

Bide	  bi	  horiek	  azaltzen	  dute,	  ohikoei	  gehituta,	  zergatik	  dauden	  gure	  artean	  nekazaritzan	  interesa	  
duten	  pertsonak.	  Haientzat	  oztopo	  handienetako	  bat	  da	  nekazaritza	  lur-‐sail	  egokiak	  aurkitzea.	  

EGINKIZUNAK	  

Egin	  beharreko	  lanak	  izango	  dira,	  funtsean,	  lur	  eskatzaileekin	  biltzea	  lortutako	  akordioen	  berri	  
emateko	  eta	  bitartekaritza	  lanak	  egitea.	  	  

BASERRITAR	  BERRIEN	  BORONDATEZKO	  KONPROMISOA	  AGROEKOLOGIAREKIN	  

Ingurumenarekin	  bateragarriak	  diren	  nekazaritza	  jarduerak	  egingo	  dituzte,	  herri	  ekimena	  eta	  
autoenplegua	  bultzatzen	  dituztenak:	  

-‐	  Landuko	  dituen	  lurren	  nekazaritza-‐ingurumen	  balioak	  zainduz	  (espezieak,	  aldaerak,	  nekazaritza	  
ohiturak,	  zerbitzuko	  eraikinak,	  etab).	  

-‐	  Bertoko	  abeltzaintzako	  eta	  soroetako	  aldaerak	  erabiltzea	  sustatuz.	  
-‐	  Paisaiaren	  eta	  baserri	  giroaren	  bioaniztasuna	  zainduz.	  
-‐	  Hondakin	  organikoak	  aprobetxatuz	  ongarriak	  egiteko.	  
-‐	  Ingurumen-‐hezkuntza	  sustatuz,	  haren	  lurretan	  kontsumitzaileen,	  eskolako	  umeen	  eta	  abarren	  
bisitak	  onartuta,	  elikagai	  osasuntsuen	  ekoizpen-‐jarduera	  bizi	  eta	  eredugarriez	  jabe	  daitezen.	  
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B3	  
BASERRITARREN	  ARTEKO	  ELKARLANA	  
ORAINGO	  EGOERA	  

Baserritarren	  artean,	  auzolana	  izan	  da	  larregizko	  beharrei	  aurre	  egiteko	  ohiko	  jarduera;	  elkarri	  
laguntzeak	  inori	  ordaindu	  behar	  izatea	  sahiesten	  zuen.	  Larrabetzun,	  oraindik	  orain	  bizirik	  badago	  
ere,	  ohikotasuna	  galdu	  egin	  du.	  

Nekazaritzari	  lehenengoz	  ekiten	  dion	  nekazariarentzat	  lan	  zama	  handia	  izaten	  da,	  adibidez,	  itxiturak	  
egin	  behar	  izatea,	  lurrak	  prestatzea,	  negutegia	  altxatzea,	  etab.	  Diru	  dezente	  behar	  izateaz	  gain,	  
denbora	  ere	  erruz	  behar	  da.	  Gainditu	  beharreko	  beste	  oztopo	  bat	  da.	  

EGINKIZUNAK	  

Dinamizatzaileak	  aztertuko	  du	  auzolana	  berreskuratzeko	  modua	  baserritar	  berrien	  eta	  jadanik	  
dihardutenen	  artean;	  helburua	  izango	  da	  gastuak	  murriztea	  eta,	  beraz,	  lanaren	  errentagarritasuna	  
handitzea.	  

	  
B4	  
BASERRIKO	  KONPOSTAJEA	  1	  
2013an,	  Gurpide	  elkarteak	  hondakin	  orgnikoak	  kudeatzeko	  proiektu	  bat	  proposatu	  zion	  Udalari	  
austriar	  ereduaren	  arabera	  etxeko	  hondakinak	  jasotzeko:	  herritarrek	  hondakinak	  bereizi	  eta	  
banakako	  ontzietan	  uzten	  dituzte	  etxe	  atarietan;	  baserritarrek	  euren	  lurretara	  eroan	  eta	  bertan	  
konpostatzen	  dituzte	  eurek	  erabiltzeko;	  Udalak	  baserritarrari	  ordaintzen	  dio	  zerbitzua.	  

Helburu	  nagusiak	  dira	  herriko	  nekazaritzan	  diharduten	  baserritarrak	  laguntzea	  eta	  etxeko	  organikoen	  
kudeaketa	  hobetzea.	  

Ekimena	  guztiz	  baliagarri	  bilakatu	  da	  baserritar	  berriak	  euren	  lanean	  egonkortzeko,	  zeren	  aparteko	  
diru-‐saria	  lortzeaz	  gain,	  konpost	  egiteko	  hondakin	  sailkatuak	  eurenganatu	  eta	  ongarritan	  aurrezten	  
baitute.	  

ORAINGO	  EGOERA	  

Bilketa	  30	  etxebizitzarekin	  eta	  elikagai	  denda	  batekin	  hasi	  zen	  2013ko	  urrian,	  eta	  zabalduz	  joan	  da	  
175	  etxebizitza,	  supermerkatu	  1,	  fruta-‐denda	  1	  eta	  3	  taberna-‐jatetxe	  parte-‐hartzaile	  gaur	  egun	  izan	  
arte.	  Hiru	  etxebizitzetatik	  batek	  parte	  hartzen	  du	  Urian	  (bilketa	  esparrua).	  Baserritar	  bakarrarekin	  
hasi	  eta,	  gaur	  egun,	  hiru	  dira	  dagoeneko.	  

Bai	  Gurpide	  Elkartea,	  bai	  Udala	  pozik	  daude	  emaitzarekin	  eta	  borondatea	  dute	  zabaltzen	  jarraitzeko.	  

EGINKIZUNAK	  

Proiektuaren	  ekimena,	  orain	  arte,	  borondatezko	  lanari	  esker	  gauzatu	  da,	  baina,	  haziz	  joan	  ahala,	  
erantzukizunak	  gero	  eta	  handiagoak	  dira.	  Programari	  lotutako	  Herriko	  Dinamizatzailearen	  lanak	  
osatuko	  luke	  boluntarioena,	  bermatuko	  luke	  lanaren	  kalitatea	  eta	  ahalbidetuko	  luke	  erronka	  
handiagoetara	  ekitea.	  

                                            
1	  	  Jarduera	  honek	  dauzkan	  gastuak	  (baserritarren	  saria,	  jarraipen	  teknikoa,	  materiala…)	  Udalak	  eta	  Aldundiak	  ordaintzen	  
dituzte	  eta	  ez	  daude	  	  diru-‐eskaera	  honetan.	  Ekimena	  sartu	  dugu	  proiektuaren	  zutabeetako	  bat	  delako	  eta,	  proposamenak	  
aurrera	  eginez	  gero,	  hura	  koordinatzea	  Dinamizatzailearen	  lanetako	  bat	  litzatekeelako.	   
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Lan	  zehatzak:	  

-‐	  Baserriko	  konpostaje	  proiektua	  zabaltzea,	  2016	  urtean	  260	  parte	  hartzaile	  izan	  arte,	  Urikoen	  
erdiak.	  

-‐	  Udalerriko	  auzoguneetako	  batean,	  esperientzia	  pilotua	  egitea	  etxeko	  organikoaren	  kudeaketan.	  
-‐	  Organikoaren	  bilketa	  antolatzea	  udal	  eraikinetan	  (txokoan,	  frontoian...)	  eta	  gune	  publikoetan	  
(plazan,	  eskolako	  patioan...)	  

-‐	  Konpostaje	  egiteagatik	  	  hobaria	  ezartzea	  txanpon	  soziala	  erabiliz,	  herriko	  ekonomia	  jarduera	  
sustatzeko	  helburuarekin	  (ikus	  B5	  ekintza).	  

	  
B5	  
HOBARIA	  EZARTZEA	  KONPOSTAJEAGATIK,	  TXANPON	  SOZIALA	  ERABILIZ	  
Txanpon	  sozialen	  helburua	  da	  herritarren	  kontsumo	  ohiturak	  herrietan	  bertokotzea	  eta	  eragile	  
pribatu	  eta	  publikoen	  arteko	  kohesioa	  eta	  elkarlana	  sustatzea;	  horregatik,	  auzo	  bizitzaren	  hauspo	  
bilakatzen	  dira.	  

Ohiko	  txanponaren	  zirkulazioan,	  hamar	  bider	  eskuz	  aldatzen	  direnean,	  hamar	  bider	  sortzen	  dute	  
aberastasuna.	  Txanpon	  sozialak	  berdin	  egingo	  du,	  baina	  badago	  alderik:	  gaur	  erabilitako	  euroa	  
urrun	  egon	  daiteke	  bihar;	  txanpon	  soziala,	  aldiz,	  beti	  geratuko	  da	  zirkulu	  txikian,	  batzuen	  eskuetatik	  
besteenetera	  pasatuz	  eta	  euren	  artean	  aberastasuna	  sortuz.	  

ORAINGO	  EGOERA	  

-‐	  Larrabetzun,	  2014an,	  hiri	  hondakin	  guztien	  %26	  bildu	  ziren	  sailka.	  Legeek	  ezartzen	  dute	  %50eko	  
kopurua	  gainditzea	  2020rako.	  

-‐	  Organikoa	  berton	  konpostatzeak	  eta	  gainerako	  hondakinak	  sailka	  biltzeak	  hondakinen	  kudeaketa	  
kontuan	  hartzeko	  moduan	  merkatuko	  dute	  	  

-‐	  Horregatik,	  sailkatzen	  dituztenentzako	  bidezko	  neurria	  litzateke	  hobaria	  ezartzea	  eta,	  era	  berean,	  
akuilua,	  oraindik	  egiten	  ez	  dutenentzat.	  

-‐	  Herriko	  merkataritza	  indartzeko,	  hobaria	  ez	  da	  eurotan	  sarituko,	  txanpon	  sozialean	  baino,	  eta	  
herriko	  dendetan	  eta	  inguruko	  ekoizleetan	  gastatuko	  litzateke.	  

-‐	  Bizkaian,	  2014ko	  martxotik,	  “ekhi”txanpona	  erabiltzen	  da	  -‐erreferentziazko	  ekimena	  Estatuan-‐;	  	  
266	  bazkide	  erabiltzaile	  eta	  80	  enpresa	  bazkidetuta	  dauzka	  jadanik,	  eta	  7.841	  ekhi	  daude	  
zirkulazioan.	  

EGINKIZUNAK	  

-‐	  Udalarekin	  batera	  aztertzea	  txanpon	  sozialaren	  bidez	  hobaria	  ezartzea,	  organikoa	  beste	  
hondakinetatik	  sorburuan	  bertan	  bereizten	  dituztenentzat.	  

-‐	  Ekhi	  Elkartearekin	  batera	  aztertzea	  txanpon	  soziala	  Larrabetzun	  ezartzeko	  modua.	  
-‐	  Herriko	  baserritar,	  dendari	  eta	  tabernariekin	  biltzea	  ekimenera	  batu	  daitezen	  eskaintzeko.	  
-‐	  Kartel	  identifikatzailea	  egitea	  parte	  hartzen	  duten	  denda	  eta	  tabernetarako,	  eta	  eskuorri	  
informatiboa,	  erabiltzaileentzat.	  

	  



 9	  

C1	  
ASTEROKO	  AZOKA	  
Merkaturatze	  modu	  honen	  bidez,	  baserritarrek	  elikagaien	  balio	  erantsia	  atxiki	  eta	  kontsumitzaileek	  
bertoko	  elikagai	  freskoak	  lortzen	  dituzte.	  

ORAINGO	  EGOERA	  

Gurpideko	  baserritarrek	  martxan	  jarri	  zuten,	  2009ko	  irailean,	  herri-‐merkatu	  txiki	  bat,	  Urriko	  ohiko	  
Azokarako	  prestakuntza	  gisa.	  Azoka	  Txiki	  horretako	  postu	  bakarrean	  ,	  Gurpideko	  baserritar	  guztien	  
produktuak	  zeuden.	  Aurreikuspenak	  gainditu	  ziren	  eta	  jarraitzeko	  eskariak	  jaso	  ziren.	  Orduz	  
geroztik,	  asteroko	  bihurtu	  da.	  

EGINKIZUNAK	  

Helburua	  da	  asteroko	  azoka	  handitzea,	  baserritar	  gehiagok	  parte	  hartuz,	  eta	  eragina	  Larrabetzutik	  
kanpora	  ere	  zabaltzea.	  

Lan	  zehatzak:	  

-‐	  Euskarri	  grafiko	  deigarria	  jartzea	  herriko	  plazan,	  salmenta	  postuaren	  ondoan,	  jendea	  erakartzeko.	  

	  
C2	  
a.	  ESKOLAKO	  JANTOKIA	  ZUZENEAN	  HORNITZEA	  
Eskolako	  jantokiak	  (225	  menu	  egunean),	  Txinpasmendi	  Guraso	  Elkateak	  berak	  kudeatuta,	  bi	  
hamarkada	  baino	  gehiago	  darama	  herriko	  ekonomia	  eta	  giza	  jardueraren	  bultzatzaileetako	  bat	  
izaten.	  Hurbileko	  kontsumoa	  eta	  herriko	  merkatariei	  erostea	  da	  hornitzeko	  irizpide	  nagusia.	  

ORAINGO	  EGOERA	  

2011n,	  Gurpide	  eta	  Txinpasmendi	  elkarteek	  elkarlana	  sendotzea	  adostu	  zuten,	  bertoko	  ekoizpenak	  
leku	  nabarmenagoa	  eduki	  zezan	  eskolako	  menuetan.	  2013tik,	  bi	  baserritarrek	  koordinatzen	  dute	  
sukaldariarekin	  sukaldea	  beharrezko	  lehengaiez	  hornitzea.	  

Gaur	  gaurkoz,	  baina,	  Larrabetzuko	  	  agroekologiak	  ez	  du	  bertoko	  produktu	  nahikorik	  ekoizten	  
eskolaren	  eskaerari	  erantzuteko;	  izan	  ere,	  horniketa	  ez	  dago	  ez	  ondo	  koordinatuta,	  ez	  ondo	  
planifikatuta.	  

EGINKIZUNAK	  

Dinamizatzaileak	  aztertuko	  du	  zein	  eta	  zenbat	  bertoko	  produktu	  jasotzen	  duen	  eskolak,	  	  eta	  ikertuko	  
du	  haren	  proportzioa	  nola	  handitu.	  

Lan	  zehatzak:	  

-‐	  Txinpasmendi	  Elkartearekin,	  sukaldariarekin	  eta	  baserritarrekin	  bildu,	  bertokoen	  sasoiko	  
horniketa	  nola	  egin	  aztertzeko.	  

-‐Urte	  betez	  horniketa	  koordinatzea,	  eta	  aurrerantzean	  baliagarria	  izan	  daitekeen	  eredua	  sortzea.	  
-‐	  Baserritarrentzako	  trebakuntza-‐jarduerak	  teknikari	  baten	  eskutik,	  nekazaritza-‐ekoizpena	  
planifikatzeari	  buruz.	  
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b.	  ESKOLAKO	  MENUAREN	  BITARTEZ,	  BERTOKO	  LABOREAK	  BERRESKURATZEA	  
ORAINGO	  EGOERA	  

2014an,	  Txinpasmendi	  eta	  Gurpide	  elkarteek	  elkarrekin	  lan	  egin	  zuten,	  Udalak	  diruz	  lagunduta,	  250	  l.	  
sagar	  zukua	  egiteko	  Larrabetzun	  bildutako	  500	  kg	  sagarretatik,	  ekimen	  horregatik	  izan	  ez	  balitz	  
galduko	  zirenak,	  ziurrenik:	  umeei	  gustatu	  zitzaien	  zukua.	  

Eragozpen	  bakarra	  izan	  zen	  Aramaixoko	  Sagarzalien	  Elkartearen	  lantegia	  (Aramaio,	  Araba)	  hain	  urrun	  
egotea,	  bertan	  egin	  baitzen	  zukua.	  

EGINKIZUNAK	  

Herrian	  bertan,	  edo	  hurbil,	  zukua	  egiteko	  modua	  aztertzea.	  

Lan	  zehatzak:	  

-‐	  Eskolarako	  zuku-‐makina	  bat	  erostea	  baloratzea	  menuetan	  frutu	  freskoen	  kopurua	  handitzeko,	  
zukuak	  eginez	  eta	  beste	  prestatu	  batzuk,	  hala	  nola,	  fruten	  gelatinak.	  

-‐	  Zukuak	  egiteko	  makina	  elkarlanean	  erostea	  baloratzea,	  herriko	  baserritarrek	  konpartituko	  
luketena	  2.	  

	  
c.	  ESKOLAN	  SORTZEN	  DEN	  ORGANIKOAREN	  KONPOSTAJEA	  
Atal	  honek	  zeharkako	  harremana	  dauka	  programarekin.	  Eskolako	  umeen	  zein	  herriko	  
jendearen	  	  sentsilizazioan	  eragiten	  du,	  eta	  familia	  parte	  hartzaileen	  kopurua	  handitu	  baserriko	  
konpostajean,	  B4	  ekintzan	  azaldua.	  

ORAINGO	  EGOERA	  

2012ko	  irailean,	  konpost	  ontziak	  jarri	  ziren	  eskolako	  soroan.	  Eskolako	  umeak	  arduratzen	  dira,	  
txandaka,	  organikoak	  bertara	  eroateaz	  (3	  bat	  tona	  ikasturteko),	  eta,	  horrela,	  konpostajearekin	  
esperimentatzen	  dute	  zuzenean.	  Boluntario	  talde	  bat,	  auzolanean,	  arduratzen	  da	  konpostaz;	  eragin	  
eta	  ontziz	  aldatzen	  dute	  behar	  denean.	  

EGINKIZUNAK	  

-‐	  Konpost	  ontzien	  ondoan	  kartel	  dibulgatzailea	  jartzea	  konpost-‐zirkuluaren	  ahalmenei	  buruz.	  
Kartelean,	  gainera,	  umeei	  eta	  eskolako	  irakasle	  eta	  langileei	  eskertuko	  litzaieke	  konpostajean	  	  
parte	  hartzea.	  

	  

                                            
2	  Aipatutako	  makina	  erosteko	  gastuak	  ez	  daude	  dirulaguntza	  eskaera	  honetan	  sartuta. 
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C3	  
ESKURIK	  ESKUKO	  SALMENTA	  	  
Herrian	  kontsumitzea	  ona	  da	  bertoko	  nekazaritzarako	  erosle	  egonkor	  eta	  hurbilak	  ematen	  dizkielako;	  
ona	  da	  bertoko	  ekonomiarako,	  aberastasuna	  komunitatean	  bertan	  geratzen	  delako;	  eta	  ona	  da	  
kontsumitzaileentzat,	  tokiko	  produktuek,	  oro	  har,	  kalitatearen	  bermea	  izaten	  dutelako.	  

Hurbileko	  harremanak,	  elkarrekiko	  konfiantza,	  zuzeneko	  elkar	  ezagutza	  eta	  ekoizle	  eta	  	  
kontsumitzaileen	  erantzukizun	  konpartitua	  dira	  kontsumo	  mota	  honen	  oinarriak.	  

ORAINGO	  EGOERA	  

2013an	  “Neu	  be	  otzarakide”	  kanpaina	  antolatu	  zen,	  zeinekin	  banatu	  zen	  eskurik	  eskuko	  salmentari	  
eta	  sasoian	  sasoiko	  otzarei	  buruzko	  eskuorri	  informatzailea	  eta	  mahaingurua	  antolatu	  zen	  
Larrabetzun	  dauden	  zuzeneko	  salmenta-‐modu	  ezberdinei	  buruz.	  

Gaur	  egun,	  30	  bat	  etxebizitzak	  erosten	  diete	  barazki	  eta	  fruten	  asteroko	  otzara	  herriko	  baserritarrei.	  

EGINKIZUNAK	  

2013ko	  kanpainan	  ikusi	  zen	  jende	  gehiago	  zegoela	  interesatuta	  zuzeneko	  erosketan	  eskaera	  honi	  
erantzuteko	  herriko	  baserritar	  kopurua	  baino.	  

Gainera,	  baserriko	  konpostaje	  proiektuak	  (ikus	  B4	  ekintza)	  elkarrekiko	  konfiantza	  eta	  ezagutza	  sarea	  
ahalbidetu	  du,	  etorkizunean,	  ekimenera	  familia	  gehiago	  hurbilaraz	  dezakeena	  	  

Horregatik,	  baserritar	  berriak	  ekoizten	  daudenean,	  posiblea	  litzateke	  astero	  otzara	  erosten	  duten	  
etxebizitza	  kopurua	  handitzea.	  Orduan,	  2013koaren	  antzeko	  kanpaina	  informatiboa	  egingo	  da.	  

Lan	  zehatzak:	  

-‐	  Eskuorri	  bat	  etxez	  etxe	  banatzea	  zuzeneko	  salmentaz	  eta	  sasoian	  sasoiko	  otzarez	  informatzeko.	  
-‐	  Hitzaldia	  	  iragartzeko	  kartela	  diseinatzea.	  
-‐	  Hitzaldia	  antolatzea	  eskurik	  eskuko	  salmentari	  buruz.	  
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C4	  
DENDA	  ETA	  JATETXEAK	  ZUZENEAN	  HORNITZEA	  
Bost	  kontzeptutan	  oinarrituta:	  herrian	  erostea,	  ekoizpen	  ekologikoa,	  sasoiko	  produktuak,	  zuzeneko	  
harremana	  eta	  bidezko	  ordainketak.	  

Hasiberriarentzat,	  denda	  edo	  jatetxe	  batekin	  zuzenean	  hornitzeko	  akordioa	  izatea	  izan	  daiteke	  ia	  
erabakiorra	  jarduerari	  eutsi	  eta	  egonkortzeko.	  

Denda	  edo	  jatetxearentzat,	  horniketa-‐programaren	  babespeko	  berme	  bat	  da.	  Baina	  negozioaren	  	  
gizarte-‐ardurarekiko	  irudia	  	  ere	  hobetzen	  du	  horrela,	  eta,	  ondorioz,	  betiko	  bezeroen	  artean	  
publizitatea	  areagotu	  ere	  egiten	  du	  .	  

ORAINGO	  EGOERA	  

Herriko	  frutadendan,	  okindegian,	  harategian	  eta	  elikagaidendan,	  bertoko	  nekazari	  eta	  abeltzainen	  
produktu	  batzuk	  egoten	  dira,	  baina	  ez	  asko.	  Arrazoietako	  bat	  da	  bertokoen	  produkzioa	  murritza	  
izatea;	  beste	  bat,	  hornitzeko	  bidea	  nahikoa	  aztertua	  ez	  izatea.	  

EGINKIZUNAK	  

Behin	  ekoizpen	  ahalmena	  handituta,	  Herriko	  Dinamitzatzaileak	  ekoizle	  berrien	  eta	  merkatarien	  
arteko	  bitartekaritza	  lana	  egingo	  du.	  

Lan	  zehatzak:	  

-‐	  Kontratu-‐eredu	  bat	  egitea	  denda	  eta	  jatetxeetako	  horniketa	  zuzenerako.	  
-‐	  Proposamena	  azaltzeko	  eskuorria	  egitea.	  
-‐	  Bertoko	  produktuen	  eta	  salgai	  dauden	  merkataritza	  guneen	  Logo	  identifikatzailea	  diseinatzea.	  
-‐	  Herriko	  denda	  eta	  jatetxeekin	  harremana	  izatea,	  bertoko	  produktuen	  eskaintza	  egiteko.	  

	  
C5	  
TALDE	  BEREZIEI	  ZUZENEAN	  HORNITZEA	  
Herriko	  jendea	  (etxeak,	  dendak	  eta	  jatetxeak)	  ez	  ezik,	  herrira	  maiztasunez	  etortzen	  diren	  eta	  
kontsumo	  taldeak	  era	  litzaketen	  beste	  talde	  batzuk	  ere	  hornituko	  dira	  zuzenean,	  hala	  nola,	  
industriaguneetako	  langileak,	  eskolako	  irakasleak...	  

EGINKIZUNAK	  

Behin	  ekoizpen	  ahalmena	  handituta,	  Herriko	  Dinamizatzailea	  harremanetan	  jarriko	  da	  aipatutako	  bi	  
taldeekin.	  Helburua	  izango	  da	  kontsumorako	  konpromisoak	  lortzea:	  gutxienez	  6	  hilabetetarako	  
talde	  banatako	  5	  pertsonak	  hartzea,	  astero	  produktu	  freskoen	  otzara	  jasoko	  luketenak.	  

Lan	  zehatzak	  

-‐	  Kontratu	  eredu	  bat	  egitea	  industriaguneetako	  langileak	  eta	  eskolako	  irakasleak	  zuzenean	  
hornitzeko.	  

-‐	  Eskuorria	  egitea	  proposamena	  azaltzeko.	  
-‐	  Industriaguneetako	  langileen	  ordezkariekin	  eta	  eskolako	  zuzendaritzarekin	  harremanetan	  jartzea	  
bilera	  bat	  antolatzeko	  langile	  eta	  irakasleekin.	  
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D	  
AZTERKIZUNAK	  
Goian	  aipatutako	  jarduera	  guztiak	  urte	  betez	  gauzatuko	  dira.	  Baina,	  aldi	  berean,	  garrantzitsua	  

litzateke	  aztertzen	  hastea	  beste	  ekintza	  batzuk,	  datozen	  urteetan	  Agroekologia	  Trantsiziorako	  eta	  
Autoenplegua	  Sustatzeko	  Herri	  Programa	  garatzen	  lagunduko	  dutenak.	  

Haietako	  batzuk	  ibilian-‐ibilian	  sortuko	  dira;	  beste	  batzuk,	  berriz,	  dagoeneko	  aipa	  ditzakegu:	  

EGINKIZUNAK	  

-‐	  Ekarlana	  eta	  elkarrezagutza	  sustatu	  inguruko	  tokiko	  nekazaritza-‐jarduera	  eta	  –kultura	  
biziberritzeko	  egitasmoekin:	  Ekoizpen	  Urduña;	  Nekazalgunea,	  Zeberion;Baserri	  Barri,	  Aramaion;	  
Zerain	  dezagun	  fundazioa...	  

-‐	  Agroekologiako	  abeltzaintza	  aniztasuna	  aztertzea.	  Ekintzaile	  berriei	  laguntzea	  eta	  dinamizazio	  
plana.	  

-‐	  2.0	  Komunikazio	  bideak	  erabiltzea	  aztertzea,	  Internet	  bidez	  nekazal	  ekoizpena	  iragarri	  eta	  
merkaturatzeko.	  

-‐	  Ekimenetarako	  finantziazio-‐estrategiak	  ikertzea:	  mikrokredito	  sistema,	  edo	  produktuen	  diru-‐
aurrerapena	  kontsumitzaileen	  eta	  baserritarren	  artean,	  ekintzaile	  txikientzako	  txandakako	  udal	  
mailegua	  edo	  mistoa...	  
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PROIEKTUAK	  DAKARREN	  BERRIKUNTZA-‐MAILA	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.	  Berrikuntza.	  AGROEKOLOGIARAKO	  HERRI	  DINAMIZATZAILEA	  

Goian	  aipatutako	  Elikagai	  agroekologikoen	  eskaintza	  eta	  eskaera	  ahalmena	  pizteko,	  beharrezkoa	  da	  
ekoizle,	  kontsumitzaile,	  eskola	  eta	  merkatarien	  arteko	  harremana	  sortzea,	  zeinen	  oinarria	  
konfiantza	  eta	  hurbiltasuna	  izango	  den.	  	  

Eta	  harreman	  hauek	  sorrarazteko	  ezinbestekoa	  da	  langile	  profesional	  bat,	  Agroekologiarako	  Herri	  
Dinamizatzailea,	  neurri	  batean	  toki	  garapenerako	  langile	  dena,	  neurri	  batean	  gizarte-‐langile	  eta	  
neurri	  batean	  merkataritzarako	  dinamizatzaile	  eta	  bideratzailea	  

Honako	  funtzio	  hauek	  izango	  ditu	  Programa	  honetan:	  

-‐	  Programaren	  parte	  diren	  guztiekin	  biltzea.	  
-‐	  Ekitaldiak	  antolatzea.	  
-‐	  Informazio	  materiala	  sortzea.	  
-‐	  Baserritar	  nagusiei	  egingo	  zaizkien	  elkarrizketetarako	  edukiak	  zehaztea.	  
-‐	  Baserritar	  berrientzako	  aholkularitza.	  
-‐	  Kontratu	  ereduak	  sortzea	  zuzeneko	  salmenta-‐kasu	  ezberdinetarako.	  
-‐	  Eskolaren	  horniketa	  zuzena	  koordinatzea,	  eta	  aztertzea	  laboreak	  eta	  ortuariak	  berreskuratzeko	  
modua	  ekolako	  menuan.	  

-‐	  Denda,	  jatetxe	  eta	  industriaguneetako	  langile	  eta	  eskolako	  irakasleekin	  biltzea	  eskurik	  eskuko	  
salmenta	  sustatzeko.	  

-‐	  Baserriko	  kospostaje	  proiektua	  koordinatzea	  eta	  diseinatzea	  esperientzia	  pilotu	  bat,	  landa	  auzo	  
batean	  etxeetako	  organikoa	  kudeatzeko.	  

-‐	  Txanpon	  sozialaren	  erabilera	  antolatzea.	  
-‐	  Inguruko	  antzeko	  beste	  egitasmo	  batzuekin	  koordinatzea.	  
-‐	  Datozen	  urteetarako	  ekintzak	  aztertzea:	  abeltzaintza	  aniztasuna,	  Internet	  bidezko	  salmenta,	  
finantziazio-‐estrategiak...	  

-‐	  Txostenak	  egitea.	  
	  
2.	  berrikuntza.	  BASERRIKO	  KONPOSTA	  

Udalak	  eta	  herriko	  baserritarrek	  adosten	  dute	  etxeko	  hondakin	  organikoen	  kudeaketa.	  Herritarrek	  
bereizi;	  baserritarrek	  bildu	  eta	  euren	  lurrera	  eroaten	  dituzte,	  haiekin	  konposta	  egiten	  dute	  euren	  
lurretan	  erabiltzeko;	  Udalak	  baserritarrei	  ordaintzen	  die	  organikoa	  bildu	  eta	  tratatzea.	  

Sistema	  hau,	  90eko	  azkenetatik	  	  Austrian	  erabilia,	  ereduzkoa	  da	  ingurumenari,	  gizarteari	  eta	  
ekonomiari	  begira,	  hainbesteraino,	  non	  Europako	  Batasuna	  bultzatzen	  ari	  den	  beste	  leku	  
batzuetara	  zabaltzea,	  SCOW	  Proiektuaren	  bitartez	  3.	  

	  

                                            
3 Selective	  collection	  of	  the	  organic	  waste	  in	  tourist	  areas.	  ENPI	  CBC	  MED	  Programme.	  Europako	  Batasuna	  
http:/www.biowaste-‐scow.eu 
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Baserriko	  konpostajearen	  aldeko	  argudioak:	  

a)	  Sistema	  zentralizatuetan	  baino	  kalitate	  handiagoko	  konposta.	  
b)	  Ingurumenean	  eragin	  apalagoa	  (CO2	  isurien	  murrizketa)	  eta	  kostu	  ekonomiko	  txikiagoa;	  izan	  

ere,	  murrizten	  da	  garraioa,	  azpiegiturak	  eraikitzeari	  lotutako	  kontsumo	  energetikoa,	  bai	  eta	  
laboreetarako	  ongarri	  mineralak	  eta	  pestizidak	  ere.	  

c)	  Hurbiltasun	  printzipioa	  eta	  tokiko	  zirkuito	  zirkularrak	  aplikatzea	  landa	  eremuan	  (ekonomia	  
zirkularra).	  

d)	  Tokiko	  ekonomiaren	  pizgarri	  izatea.	  
e)	  Inbertsio	  eta	  ustiapen	  kostu	  txikiak.	  

Baserritarrari	  konposta	  egiteagatik	  ematen	  zaion	  sari	  osagarriak	  errazten	  dio	  nekazaritza	  
jardueraren	  hasiera,	  edota	  ekonomikoki	  bideragarriago	  egiten	  du.	  

	  
3.	  berrikuntza.	  TXANPON	  SOZIALA	  

Baserriko	  konpostajeak	  eta	  sailkako	  bilketak	  nabarmen	  gutxitzen	  dute	  hondakinen	  kudeaketaren	  
prezioa.	  Bidezkoa	  litzateke,	  hortaz,	  sailkatu	  egiten	  dutenei	  ordaintzen	  duten	  faktura	  neurri	  berean	  
murriztea.	  

Hobari	  hau	  aukera	  da	  txanpon	  soziala	  ezartzeko;	  beronek,	  herriko	  merkataritzan	  eta	  inguruko	  
ekoizleekin	  baino	  ezin	  daitekeenez	  erabili,	  herriko	  ekonomia	  indartu	  egiten	  du.	  

Eta,	  era	  berean,	  balioko	  luke	  igotzeko	  organikoaren	  bilketan	  parte	  hartzen	  duten	  etxebizitza	  
kopurua	  ere,	  eta	  horrekin	  batera,	  behar	  den	  baserritar	  kopurua.	  Hau	  da,	  ordainsari	  txiki	  osagarri	  
gehiago	  leudeke	  nekazaritzan	  hasitako	  baserritar	  hasiberriei	  babesa	  emateko.	  

	  
4.	  berrikuntza.	  TOKIKO	  IZAERA	  INTEGRALA	  

Lur	  bankuak,	  baserritar	  berriei	  laguntzea,	  eskola,	  denda	  edo	  etxeetarako	  merkaturatze	  zirkuitu	  
hurbila,	  asteroko	  azoka,	  baserritarren	  arteko	  auzolana...;	  denak	  dira	  aski	  esperimentatutako	  
ekimenak.	  Baserriko	  konposta	  eta	  txanpon	  soziala,	  eta	  Nekazaritzarako	  Herri	  Dinamizatzailea,	  
berriz,	  berrikuntza	  dira.	  

Baina,	  ez	  hori	  bakarrik.	  Aipatutako	  ekintzei	  banaka	  eta	  han-‐hemen	  ekiten	  zaie	  normalean,	  eta	  
horrek	  zaildu	  egiten	  du	  benetako	  ahalmena	  agertzea.	  

Horregatik,	  Programa	  honek	  integrala	  izan	  nahi	  du,	  sortutako	  sinergiak	  aprobetxatzearren,	  eta	  
herrikoa,	  eremu	  mugatu	  eta	  ezagunean	  aritzeak	  beharrezko	  duen	  trinkotasuna	  emango	  baitio.	  

Integrala	  da	  bi	  mailatan:	  

-‐	  Ekonomiko-‐sozialean:	  lurrak	  erabilgai	  jartzen	  ditu,	  baserritar	  berriak	  erakartzen	  ditu,	  haien	  
produktuen	  salmentarako	  bideak	  sortzen	  ditu,	  baserriko	  konpostajea	  ezartzen	  du,	  diru	  sarrera	  
osagarriak	  eta	  konpost	  luartua	  lor	  ditzaten,	  eta	  txanpon	  soziala,	  aurreko	  guztia	  indartzeko.	  

-‐	  Ingurumenari	  dagokionean:	  elikagai	  agroekologikoak	  sortzen	  ditu,	  eta	  zirkuitu	  hurbilean	  
merkaturatu;	  hondakin	  organikoak	  biltzen	  ditu,	  konpostatu,	  eta	  lurrak	  ongarritzen	  ditu;	  eta	  berriz	  
ere	  hasierako	  puntuan.	  

Irudika	  dezakegu	  Programa	  hau	  Larrabetzun	  burutzeko	  esperientzia-‐pilotu	  bezala,	  ondo	  bidean,	  
beste	  herri	  batzuetarako	  eredua	  izan	  litekeena.	  
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AURREIKUSITAKO	  EMAITZEN	  DESKRIBAPENA	  

	  
	  
	  
	  
	  

Nekazaritza	  etxalde	  bat	  produzitzen	  hasteko	  behar	  den	  denbora	  kontuan	  hartua,	  urtebeteko	  epea	  
laburregia	  da	  emaitzak	  ikusteko.	  Horregatik,	  nahiz	  eta	  hemen	  aurreikusitako	  ekintzak	  urte	  betez	  
egitekoak	  diren,	  emaitzak	  bi	  urteren	  bururako	  pentsatu	  behar	  dira:	  

-‐	  8	  lursail	  eskuratuta.	  
-‐	  Lurrak	  erabiltzeko	  3	  kontratu=	  3	  baserritar	  berri.	  
-‐	  Auzolan	  arautua	  baserritarren	  artean.	  
-‐	  “Memoria	  berreskuratzea”	  bideoa.	  
-‐	  300	  etxebizitza	  eta	  10	  denda	  eta	  jatetxe	  organikoa	  konpostajerako	  bereizten.	  
-‐	  Esperientzia	  pilotua	  txanpon	  sozialean.	  
-‐	  Baserritar	  bi	  asteroko	  azokan.	  
-‐	  Hirukoiztu	  oraingo	  eskurik	  eskuko	  horniketa	  eskolan.	  
-‐	  Eskola	  sagar	  zukuaz	  maiztasunez	  hornitzea.	  
-‐	  Eskurik	  eskuko	  horniketa	  40	  etxebizitza	  gehiagotan.	  
-‐	  Eskurik	  eskuko	  horniketa	  jatetxe	  2tan	  eta	  denda	  1ean.	  
-‐	  Eskurik	  eskuko	  horniketa	  eskolako	  10	  irakasleri	  eta	  industriaguneetako	  10	  langileri.	  
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PRODUKTIBITATEA	  ETA	  BALIABIDEEN	  KUDEAKETA	  
IRAUNKORRA	  SUSTATZEKO	  EKARPENA	  
	  
	  
	  
	  
	  

Programa	  hau	  garatuz	  gero,	  epe	  laburrean	  hurrengo	  eszenatokia	  irudika	  genezake:	  
	  
ENPLEGU	  GEHIAGO	  ETA	  JARDUERA	  EKONOMIKO	  HANDIAGOA	  

-‐	  Pertsona	  batzuek	  lurrak	  aurkitu	  dituzte	  eta	  nekazaritza	  jarduera	  egonkorra	  daramate.	  Organikoaren	  
bilketak	  ordainsari	  osagarria	  ematen	  die,	  eta	  horri	  esker	  erosoago	  daude	  lanean.	  

-‐	  Gutxiegi	  erabilitako	  lurrak	  zeuzkaten	  jabe	  batzuek	  errenta	  jasotzen	  dute	  orain,	  edota	  zainduta	  
edukitzea	  lortu	  dute.	  

TOKIKO	  MERKATARITZA	  JARDUERA	  HANDIAGOA	  
-‐	  Organikoaren	  bilketan	  parte	  hartzen	  dutenentzat,	  txanpon	  soziala	  hobari	  bezala	  erabiltzeak	  igoarazi	  
egin	  du	  bertoko	  produktuen	  kontsumoa	  eta	  herriko	  dendetan	  erostea.	  

-‐	  Bertoko	  agroekologiako	  produktuen	  izen	  ona	  sendotuta	  dago,	  eta	  berorien	  salmenta	  ere	  bai.	  

HERRI	  LOTUAGOA	  
-‐	  Baserritarren	  aurreko	  belaunaldiak	  eskertu	  du	  bere	  eskarmentua	  eta	  jakituria	  aintzat	  hartzea.	  
-‐	  Zuzeneko	  merkataritza	  hazi	  egin	  da,	  eta	  horrekin,	  giza	  harremanak.	  
-‐	  Kolektiboaren	  autonomia	  eta	  buruaskitasuna	  igo	  egin	  da,	  hau	  da,	  erresilientzia	  handiagoa	  da.	  
-‐	  Herri	  osoa	  harro	  dago	  lortutakoarekin,	  beste	  leku	  batzuetarako	  erreferentzia	  bilakatu	  dena.	  

INGURUMENAREKIN	  ERRESPETU	  HANDIAGOA	  
-‐	  Tokiko	  salmenta	  zirkuituek	  murriztu	  dute	  garraioak	  eragiten	  duen	  kutsadura	  eta	  negutegi	  efektuko	  
gasen	  isurketa.	  

-‐	  Otzara	  bidezko	  horniketak	  bilgarriak	  ekiditen	  ditu,	  beraz,	  hondakin	  gutxiago	  sortzen	  dira.	  
-‐	  Hondakin	  organikoak	  bildu	  eta	  herrian	  bertan	  kudeatzeak	  garraiorako	  erregaiak	  erabiltzea	  murriztu	  
du,	  eta	  horrekin	  batera,	  negutegi	  efektuko	  gasen	  isurketa.	  

-‐	  Konposta	  egiteak	  ongarri	  industrialen	  erabilera	  murriztu	  du;	  ondorioz,	  horien	  fabrikaziorako	  
lehengaietan	  aurreztu,	  eta	  haien	  garraioan,	  negutegi	  efektuko	  gasen	  isurketa	  murriztu	  da.	  	  

-‐	  Lurrak	  emankorragoak	  dira,	  eta	  bioaniztasuna	  igo	  egin	  da.	  

BALIABIDEEN	  APROBETXAMENDU	  HANDIAGOA	  
-‐	  Lehen	  erretzen	  edo	  botatzen	  ziren	  90	  tona	  organiko,	  etxeek	  ,	  dendek	  edo	  jatetxeek	  sortuak,	  orain	  
ongarri	  bihurtzen	  dira	  Larrabetzuko	  lur	  sailak	  aberasteko.	  

OSASUN	  HANDIAGOA	  
-‐	  Eskolako	  ume	  eta	  irakasleek,	  hamarka	  etxebizitzak,	  industriaguneetako	  langile	  batzuek	  eta	  herriko	  
denda	  eta	  jatetxe	  batzuek	  sasoian	  sasoiko	  eta	  bertoko	  produktu	  gehiago	  kontsumitzen	  dituzte.	  
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BERRIKUNTZA-‐TALDEKO	  KIDEEN	  ZERRENDA,	  ETA	  HORIETAKO	  
BAKOITZAK	  GARATU	  BEHARREKO	  JARDUEREN	  DESKRIBAPENA	  
	  
	  
	  
1-‐	  Larrabetzuko	  baserritar	  eta	  konsumitzaileen	  elkarlanerako	  GURPIDE	  ELKARTEA.	  

Programaren	  liderra	  izango	  da.	  

Jarduerak:	  	  
-‐	  Lana	  aurrera	  ateratzeko	  Agroekologiarako	  Herri	  Dinamizatzaile	  izendatzea.	  
-‐	  Dinamizatzaileri	  laguntzea	  euren	  esperientzia,	  harreman	  sarea	  eta	  jakituria	  trasmitituz.	  
-‐	  Programarako	  ezinbestekoak	  diren	  pertsona	  eta	  erakundeen	  arteko	  haremana	  erraztea.	  
	  
2-‐	  LARRABETZUKO	  UDALA	  

Jarduerak:	  	  
-‐	  Egitasmoaren	  jagolea	  izatea,	  Programaren	  helburuak	  guztion	  onerako	  direla	  begiratuz.	  
-‐	  Lurren	  jabeei,	  kontsumitzaileei,	  baserritarrei,	  eskolari...konfiantza	  eta	  seguritatea	  ematea.	  
-‐	  Lanaren	  azpiegituraz	  eta	  beharrizanez	  arduratzea:	  bileretarako	  lekuak,	  hirigintza	  eta	  zuzenbide	  
alorreko	  aholkularitza...	  

-‐	  Baserriko	  konpostajean	  erabiliko	  den	  organikoaren	  sailkako	  bilketa	  sustatzea.	  
-‐	  Txanpon	  soziala	  ezartzeaz	  eta	  kudeatzeaz	  arduratzea.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

FUNTZIONAMENDUARI	  ZEIN	  ERABAKIAK	  HARTZEKO	  MODUARI	  
DAGOKIENEZ,	  GARDENTASUNEZ	  ARITZEKO	  ASMOZ	  EZARRITAKO	  
BARNE-‐PROZEDUREN	  DESKRIBAPENA	  
	  
Atal	  berezitu	  bat	  izango	  du	  Udal	  webgunean,	  non	  Programa	  azalduko	  den	  eta	  joango	  diren	  aletzen	  
ekintzak	  eta	  gastuak	  gertatu	  ahala.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

FUNTSEN	  HARTZAILE	  
	  
Dirulaguntzen	  %100	  egitasmoaren	  buru	  izango	  den	  Gurpide	  Elkartearentzat	  izango	  dira.	  
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EZAGUTZA-‐TRUKAKETAREN	  KANTITATEA	  ETA	  
KALITATEA,	  ETA	  INTERAKZIOAK	  SORTZEA	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Programa	  hau,	  nagusiki,	  Larrabetzuko	  gaur	  egungo	  nekazaritza	  sektorea	  aztertzearen	  ondorioa	  da.	  
Baina,	  baita	  ere,	  beste	  esperientzia	  batzuen	  behaketaren	  eta	  beste	  erakunde	  zein	  enpresekiko	  
elkarlanaren	  ondorioa	  ere.	  	  

Programa	  garatu	  arau	  edukiko	  dugu,	  oraindik,	  zeinengandik	  ikasi	  eta	  zeinkein	  lan	  egin;	  besteak	  
beste:	  	  

	  
Asociación	  Intermunicipal	  Red	  Territorios	  Reserva	  Agroecológicos,	  Red	  TERRAE	  
http://www.tierrasagroecologicas.es	  

Toki	  Agroekologiarako	  Ekimenen	  Dinamizatzaileentzako	  (DILAS)	  formakuntza	  saioak	  antolatzen	  
ditu,	  eta	  ezperientzia	  askoren	  metaketa	  biltzen	  du	  toki	  nekazaritzako	  ekimenen	  sustapenenan.	  

Aholku	  eta	  laguntza	  emaile	  izango	  dugu	  memoria	  berreskuratzeko	  lanen	  zehaztapenerako	  	  
(A3	  ekintza),	  lurren	  eskurapenerako	  (B1),	  baserritar	  berriak	  (B2),	  baserriko	  konposta	  (B4),	  txanpon	  
soziala	  (B5),	  merkaturatze	  zirkuitu	  hurbilak	  (C1,	  C2,	  C3,	  C4	  eta	  C5)	  eta	  azterkizunak	  (D).	  

	  
IK4	  Azterlan	  
http://www.azterlan.es	  

Ikerkuntza	  aplikaturako	  eta	  berrikuntzarako	  Gune	  Teknologikoa,	  Iraunkortasun	  eta	  Ingurumen	  saila	  
duena.	  Larrabetzuko	  baserriko	  konpostajearen	  esperientzia	  pilotuaren	  segimendua	  egiten	  du.	  

Aholku	  ematen	  digu	  hondakin	  organikoak	  kudeatzeko	  era	  egokienei	  buruz	  eta	  ondoriozko	  
konpostaren	  erabilerari	  buruz	  (B4	  ekintza).	  

	  
Ekhi	  Elkartea	  
http://www.ekhitxanpona.org	  

Toki	  ekonomiaren	  sustapenerako	  elkartea.	  “Ekhi”	  txanpon	  sozialaren	  sortzaile	  eta	  kudeatzaile,	  
Bizkaia	  lan	  eremukoa.	  

Elkarlanerako	  esparrua	  izango	  da	  txanpon	  soziala	  ezartzea	  hobari,	  baserriko	  konpostaje	  proiektuan	  
parte	  hartzeagatik	  (B5	  ekintza).	  

	  
SCOW	  -‐	  Selective	  collection	  of	  the	  organic	  waste	  in	  tourist	  areas	  
http://www.biowaste-‐scow.eu	  

Europa	  Batasuneko	  egitasmoa	  etxalde	  txikietan	  konpostajea	  dezentralizatua	  sustatzeko.	  Praktika	  
Onen	  zerrendan	  sartu	  du	  Larrabetzuko	  baserriko	  konpostaje-‐esperientzia	  pilotua.	  

Konpostaje	  dezentralizatuaren	  aukerei	  buruzko	  aholkua	  emango	  digu	  (B4	  ekintza).	  
	  
Txinpasmendi	  

Larrabetzuko	  herri	  eskolako	  Gurasoen	  Elkartea.	  Jantokia	  kudeatzeaz	  arduratzen	  da.	  

Eskola	  bertoko	  produktuekin	  zuzenean	  hornitzea	  izango	  da	  harekiko	  elkarlana	  (C2	  ekintza)	  
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AURREKONTUA	  
	  
	  
	  
	  
	  
DINAMIZATZEA	  

-‐	  Lanaldi	  erdiko	  dinamizatzaile	  zerbitzua	  urte	  betez:	  	  ...................................................................	  	  18.000	  
Progaramako	  partaide	  guztiekin	  biltzea.	  
Ekitaldiak	  antolatzea.	  
Material	  informatiboa	  sortzea:	  logoa,	  kartelak,	  eskuorriak,	  bideoa,	  euskarri	  
grafikoak	  asteroko	  azokarako...	  

Baserritarrekin	  egiten	  diren	  bileretarako	  edukia	  lantzea.	  
Baserritar	  berriei	  alholkua	  eta	  laguntza	  ematea.	  
Kontratu	  ereduak	  sortzea	  zuzeneko	  salmenta-‐kasu	  ezberdinetarako.	  
Eskolaren	  horniketa	  zuzena	  koordinatzea,	  eta	  aztertzea	  laboreak	  eta	  ortuariak	  
berreskuratzeko	  modua	  ekolako	  menuan	  (sagar	  zukua).	  

Denda,	  jatetxe	  eta	  industriaguneetako	  langile	  eta	  eskolako	  irakasleekin	  biltzea	  
eskurik	  eskuko	  salmenta	  sustatzeko.	  

Baserriko	  kospostaje	  proiektua	  koordinatzea	  eta	  diseinatzea	  esperientzia	  pilotu	  
bat,	  landa	  auzo	  batean	  etxeetako	  organikoa	  kudeatzeko.	  

Txanpon	  sozialaren	  erabilera	  antolatzea.	  
Inguruko	  antzeko	  beste	  egitasmo	  batzuekin	  koordinatzea.	  
Datozen	  urteetarako	  ekintzak	  aztertzea:	  abeltzaintza	  aniztasuna,	  Internet	  
bidezko	  salmenta,	  finantziazio-‐estrategiak...	  

Txostenak	  egitea.	  
	  

KOMUNIKAZIO	  ETA	  HEDAPEN	  PLANA	  	  

-‐	  Programaren	  logoa	  diseinatzea	  	  .......................................................................................................	  	  400	  	  
-‐	  2	  kartelen	  diseinu	  eta	  inprimatzea	  (Programaren	  aurkezpen	  bilera	  	  

eta	  eskurik	  eskuko	  salmentari	  buruzko	  hitzaldia	  	  .........................................................................	  	  700	  
-‐	  5	  eskuorriren	  diseinu	  eta	  inprimatzea	  (lurren	  eskuratze	  kanpaina,	  	  

etxebizitzetako	  zuzeneko	  salmenta,	  denda	  eta	  jatetxeetako	  zuzeneko	  salmenta,	  	  
lantegietako	  zuzeneko	  salmenta,	  txanpon	  soziala)	  	  ...................................................................	  	  3.500	  

-‐	  Horietako	  hiru	  postontziratzea	  (lurren	  eskuratze	  kanpaina,	  etxebizitzetako	  	  
zuzeneko	  salmenta,	  txanpon	  soziala)	  	  ...........................................................................................	  	  500	  

-‐	  Asteroko	  azokarako	  euskarri	  grafikoa	  diseinatzea	  eta	  egitea	  	  .........................................................	  	  600	  
-‐	  Memoriaren	  berreskurapena	  bideoa	  egitea	  	  ................................................................................	  	  8.000	  

	  
BESTE	  BATZUK	  

-‐	  Txanpon	  soziala	  babestesagatik	  eta	  erabiltzeagatik	  ordaintzea	  	  ..................................................	  	  1.800	  
-‐	  Nekazaritza	  ekoizpena	  planifikatzeari	  buruzko	  formakuntza	  saioa	  	  ................................................	  	  200	  

	  
	   GUZTIRA	  (BEZ	  barik)	   33.700	  
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Programa	  honek	  sustatu	  eta	  balioa	  eman	  nahi	  dio	  lehen	  sektoreari,	  daukan	  garrantzi	  
estrategikoarengatik	  edozein	  agenda	  politiko	  eta	  ekonomikotan	  lehen	  lerroan	  egon	  beharko	  
lukeena.	  

Larrabetzuko	  lehen	  sektorea	  indartzeko	  balio	  duen	  neurrian,	  onuragarria	  izango	  da,	  era	  berean,	  
ingurumenaren	  kontserbaziorako	  (izan	  ere,	  produkzioa	  bertoko	  eskaerari	  erantzuteko	  neurri-‐
neurrikoa	  eta	  egokitua	  izango	  da),	  bai	  eta	  etxalde	  bakanetako	  berezko	  paisaia	  mantentzeko	  ere,	  
hortuak,	  indaba	  eta	  artasoroak,	  landetako	  ardi	  eta	  behien	  bazkalekuak...	  herritarren	  gozagarri	  
direnak.	  

“Lurra	  ez	  da	  jendearena,	  jendea	  da	  lurrarena”	  
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Larrabetzuko	  baserritar	  eta	  konsumitzaileen	  elkarlanerako	  
GURPIDE	  ELKARTEA	  
	  
2008an	  hasi	  zuen	  bere	  jarduera.	  Euskal	  Autonomia	  Erkidegoko	  
Elkarteen	  Errolda	  Nagusian	  izena	  emanda	  2009ko	  uztailaren	  24an.	  
	  
	  
	  
	  
HELBURU	  OROKORRA	  

Merkaturatzea	  eta	  kalitatezko	  produktu	  naturalen	  kontsumo	  arduratsua	  
baliatuz,	  Larrabetzuko	  lehen-‐	  sektorearen	  berreskurapena	  bideratuko	  
duen	  orainerako	  eta	  etorkizunerako	  proiektua	  garatu.	  	  
	  
HELBURU	  ZEHATZAK	  

-‐	  Bertoko	  arraza	  eta	  barietateen	  berreskurapen	  eta	  erabileran	  eta	  
naturaren	  erritmora	  lan	  egitean	  oinarritzen	  den	  kalitatearen	  estandarra	  
sortu,	  ekoizpen	  ekologikoa	  edota	  produktu	  fitosanitarioen	  sentzuzko	  
erabilera	  bultzatuz.	  	  
-‐	  Ekoizleen	  arteko	  komunikaziorako	  bideak	  zabaldu,	  merkaturatzea	  era	  
arrazionalago	  batean	  egin	  eta	  norbanakoaren	  gabeziak	  beteko	  dituzten	  
proiektu	  komunak	  eta	  sinergiak	  sortu	  aldera.	  
-‐	  Gazteen	  baserritaratzea	  bideratuko	  duten	  baldintza	  iraunkorrak	  lortu.	  	  
-‐	  Ekoizle	  eta	  kontsumitzaileen	  interkomunikazioa	  erraztuko	  duen	  gune	  
atsegina,	  hurbila	  eta	  erosoa	  sortu.	  
-‐	  Kontsumitzaileen	  arteko	  harremana	  bultzatu	  ,kontsumo	  
arduratsurantz	  zuzendutako	  proiektu	  komunak	  eta	  sinergiak	  sortzeko	  
asmoz.	  	  
-‐	  Ahalik	  eta	  pertsona	  gehien	  -‐ekoizle	  zein	  kontsumitzaile-‐	  batuko	  dituen	  
eta	  Larrabetzuko	  lehen	  sektoreari	  egonkortasun	  ekonomikoa	  eta	  
iraunkortasuna	  ekarriko	  dion	  azoka	  sortu.	  	  
	  
	  
JARDUERAK	  

Bertoko	  azoketan	  parte	  hartzea	  
Gurpide	  Elkarteak	  udaletxeak	  antolatzen	  dituen	  urteroko	  azoketan	  parte	  
hartzen	  du,	  era	  ezberdinetan.	  Batzuetan,	  postu	  bat	  jarriz	  baserritar	  
ezberdinen	  produktuak	  batuta	  (Txakolin	  eguna),	  eta	  beste	  batzuetan,	  
postua	  jartzeaz	  gain	  haurrentzako	  ekintzak	  antolatuz	  (azken	  3	  urteetan,	  
ortuarien	  ereintza	  eta	  landaketa	  tailerrak	  antolatu	  dira	  San	  Isidroko	  
azokan).	  
	  
Larrabetzuko	  Produktuen	  Azokaren	  antolaketa	  
2009az	  geroztik,	  Gurpide	  Elkarteak	  urriko	  Azoka	  antolatzeko	  ardura	  
hartzen	  du	  bere	  gain,	  Arrekikili	  Euskara	  Elkarteari	  segida	  emanez.	  Azoka	  
honetan	  batzen	  dira	  Larrabetzun,	  hein	  handiagoan	  edota	  txikiagoan,	  
nekazaritza	  ekoizpena	  mantentzen	  duten	  baserritarrak.	  Urte	  hauetan	  
zehar,	  Gurpidek	  jai-‐girotik	  haratagoko	  zentzua	  eman	  nahi	  izan	  dio	  
azokari,	  ekitaldi	  bakoitzean	  sasoiko	  produktu	  jakin	  bati	  protagonismoa	  
emanez,	  dastaketak	  antolatuz	  (2010,	  2011,	  2012	  eta	  2013),	  
demostrazioak	  (sagar	  zukua	  egiteko	  tailerra,	  2011n),	  erakusketak	  
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(eguzki-‐gailuak,	  2010ean),	  film	  laburren	  erakusketa	  (2014)...	  Gurpidek	  
antolakuntzaren	  ardura	  hartu	  zuenetik,	  emakume	  baserritarraren	  lana	  
eta	  papera	  aldarrikatu	  eta	  bistaratzeko	  ahalegina	  egin	  du.	  
	  
Asteroko	  azokaren	  antolaketa	  
Hasiera	  batean,	  asteroko	  azokaren	  antolaketa	  Urriko	  Azokara	  begira	  
jaiotako	  ekimena	  izan	  zen.	  Azkenik,	  asteroko	  izaera	  mantendu	  du,	  batez	  
ere	  elkartekide	  baten	  eskutik,	  Gurpideko	  beste	  baserritarrek	  sasoi	  
jakinetan	  lagunduta.	  
	  
Sentsibilizazio	  eta	  difusio	  ekintzen	  antolaketa	  
Kontsumo	  lokalaren,	  bertoko	  ekoizpenaren	  eta	  ekoizpen	  eredu	  
ekologikoaren	  garrantzia	  kontsumo	  jardunaldien	  antolaketarekin	  
kaleratu	  nahi	  izan	  dira	  (2008,	  2009	  eta	  2010),	  hitzaldi,	  mahai	  inguru	  eta	  
luzemetrai	  tematikoen	  bidez.	  
2011	  eta	  2012an,	  sasoiko	  sukaldaritza	  ikastaroak	  antolatu	  ziren.	  
2013an,	  "Neu	  be	  otzarakide"	  kanpaina	  egin	  zen,	  salmenta	  zuzenari	  eta	  
asteroko	  produktu	  otzarei	  buruzko	  eskuorri	  informatiboak	  buzoneatuz.	  
Mahai	  inguru	  bat	  ere	  egin	  zen,	  Larrabetzuok	  baserritarrek	  dauzkaten	  
merkaturatze-‐era	  ezberdinak	  azaldu	  eta	  eztabaidatu	  aldera.	  
2014an,	  Larrabetzuko	  elkarteen	  arteko	  sasoiko	  sukaldaritza	  txapelketa	  
antolatu	  zen,	  bertoko	  10	  kolektiboren	  partaidetzarekin.	  
Zenbaitzuetan,	  bisita	  gidatuak	  antolatu	  dira	  baserrietara,	  ume	  zein	  
helduei	  zuzenduta.	  
	  
Larrabetzuko	  Baserritarren	  Gida	  
Hau	  izan	  zen	  Gurpidek	  egindako	  lehenengo	  materiala.	  Larrabetzuko	  76	  
baserritan	  egindako	  prospekzioaren	  fruitua	  izan	  zen.	  Horietatik,	  14tan	  
interesgarri	  ikusi	  zuten	  2008ko	  gidan	  agertzea.	  2014an,	  bosgarren	  
bertsioa	  editatu	  da.	  Larrabetzuarrentzat	  ohikoa	  bihurtu	  den	  material	  
honetan,	  egun,	  22	  ekoizle	  batuta	  daude,	  produktu	  aniztasun	  handiarekin.	  
	  
	  
PROIEKTU	  ESTRATEGIKOAK	  

Nekazari	  berrien	  inkorporazioa	  erraztea	  
Ikus	  Programaren	  B2	  ekintza	  (6.or)	  
	  
‘Bertokoa	  indartuz’	  /	  Etxeetako	  materia	  organikoa	  batu	  eta	  
tratatzeko	  zerbitzua	  ematea,	  baserritar	  berriak	  laguntzeko	  tresna	  
moduan	  	  
Ikus	  Programaren	  B4	  ekintza	  (7.or)	  
	  
Eskola	  jantokia	  hornitzeko	  koordinazioa	  Txinpasmendi	  
Elkartearekin	  	  
Ikus	  Programaren	  C2	  ekintza	  (9.or)	  

	  


