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LABURPENA: Garatzen den adibidean Beterri eskualdea (Hernani, Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria, 
Usurbil eta Astigarraga) burutu duten elikadira burujabetzaren proiektua jaso, laburtu eta baloratu egiten 
da. Azken bi urteetan, partehartze metodoak erabiliz, Beterriko garapen agentziako eragile eta dina-
mizatzaileek eskualderako zer elikadura eta nekazal eredua bultzatu behar zuten erabakitzen jardun 
dute. Artikuloan egindako prozesua eta bertatik sortutako proposamenak jasotzen ditu. Proposamenak, 
oinarrian, egindako beste proposamen antzekoak dira baina kasu honetan pausu bat aurre egin dute, 
planteatutako materializatzen ari direlako. Emaitzak oraindik eskasak dira, nekazarien parte hartzea 
urria delako oraingoz. Baina oinarriak jasotak daude eta lehendabiziko emaitzak (eskaintza publikoa, 
agroaldeak,…) lortu dira dagoeneko.
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RESUMEN: Hacia la soberanía alimentaria: el ejemplo de Beterri

El ejemplo desarrollado en este artículo recoge la propuesta que los municipios de la Comarca de Bete-
rri (Hernani, Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria, Usurbil y Astigarraga) realizan para promover un programa 
dirigido a potenciar la soberanía alimentaria en sus municipios. En este trabajo realizamos una recen-
sión y sometemos a crítica el trabajo y los resultados de dicha investigación. Los agentes de desarrollo 
de la Comarca inician hace dos años un proceso de discusión abierto a agentes claves, y al conjunto 
de la ciudadanía para decidir el modelo de desarrollo agroalimentario que querían para sus habitantes. 
Los resultados son similares a los obtenidos en proyectos similares pero la oportunidad del proyecto 
está en la puesta en práctica de algunas de las medidas anunciadas. Los resultados obtenidos aún son 
escasos (compra pública, agroaldea...), la participación ha sido reducida pero se ha de reconocer que 
se están poniendo las bases para un futuro desarrollo de un modelo alimentario para dicho territorio
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SUMMARY: Towards food sovereignty: the example of Beterri

The example developed in this article reflects the proposal that the municipalities of the Comarca of 
Beterri (Hernani, Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria, Usurbil and Astigarraga) make to promote a program 
aimed at enhancing food sovereignty in their municipalities. In this work we review and review the work 
and results of this research. The development agents of the Comarca started two years ago a process 
of open discussion to key agents, and the whole of the citizenship to decide the model of agrifood 
development that they wanted for their inhabitants. The results are similar to those obtained in similar 
projects but the opportunity of the project is in the implementation of some of the measures announced. 
The results obtained are still scarce (public purchase, agribusiness ...), participation has been reduced 
but it must be recognized that the foundations are being laid for a future development of a food model 
for said territory

Keywords: food sovereignty, ecological agriculture, young farmer, Beterri.

Sostengarritasuna eta landatasunaren erronka Europako hiri askotan ari da egun 
planteatzen. Zenbait kasuetan landutako helburuak naturari lotutako helburuak dira (aisira, 
ibilbideak, ur eremuak …) baina beste adibide batzuetan helburuak gehiagora doaz eta 
bertako ekoizpenaren salmenta, salmenta zirkuitu motzak, ekoizpen ekologikoa eta hiriaren 
elikadura burujabetza helburu bihurtzen dira (Gorrochano et al, 2010).

Hiritasuna eta landatasuna ez dira kontrajarriko kontzeptuak eta zenbait gunetan 
biak elkartu egiten dira. Nekazal lur erabilerak hiriaren egituran txertatuak egon daitezke 
eta hiriarentzat, sostengarritasun izaera batetik landatasuna, natura eta ekoizpena gainditu 
beharreko erronka berriak dira.

Nekazaritza eredu berriak, hurbileko merkatua dute abiapuntu, hurbileko 
harremanak ezinbestekoak dira bere jarraipenerako. Eredu tradizionalak, baserriarena 
alegia, hauetan aurkitu dezake jarraitzeko aukera bat baina dena garatzear dago oraindik.

Ikusitako egoerek sistemen presentzia oso hasperena dagoela erakusten dute, 
berriegiak eta ia inolako ibilbidearekin. Baina paradigma berriek garapen aukera bat 
izan daitekeela baserri eredurako dudarik ez dago, alternatiba bakarra ohiko produktutik 
bereizteko eta zuzenean merkaturatzeko aukera ematen dutelako.

Ikerketa ugari dira azken urteetan nekazaritzako ereduetan aldaketa sakona 
proposatzen dituztenak. Gure inguruan etengabe burutzen ari dira eta dagoeneko zenbait 
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lanetan jaso ditugu hauen emaitzak. Artikulu honetan landutako ikerkuntza Beterri eskualdea 
du abiapuntua. Lanaren helburua harago iristea saiatu da,  elikadura burujabetzarantz eta 
ekoizpen ekologikorantz eskualdeak aurkezten dituzten aukera ezberdinak aztertu eta 
zenbait ekimenak martxan jarri.

Artikulu honen bitartez proiektu honetan parte hartu duten eta egun bideratzen 
dutenen lana eskertu nahiko genuke, bereziki Egia eta Valero egiten ari diren ahaleginak. 
Gure helburua lana kontextualizatu, edukinak ezagutzera eman beraiek egindako 
aportazioak laburtuz, egun burutzen ari diren dinamizazio lana azaldu eta kontextualizatu 
eta, bukatzeko, lortutako emaitzen rezensioa eta kritika burutu bai, bereaiek egindakoa, 
baita egilea berak egiten duena.

1.- Aurrekariak.

Aurreko artikuloetan gure eremutan egiten ari diren ikerketa ezberdinak izan ditugu 
abiapuntu. Jarraian, hauetan jasotako zenbait ondorioak azpimarratu nahi ditugu, Beterrin 
egin den ikerketaren kontextoa ezagutzeko asmoz.

 Egin diren ikerketen artean batzuk oso teorikoak direla aipatzen genituen. Hauen 
artean gure lurraldeak bere populazioa elikatzeko ahalmena duen aztertzen dutenak daude 
eta, honen eraginen ondorioz, lortu daitezken helburuak jasotzen dituztenak.

 Lan teorikoetatik at, beste ikerketak burutzen ari diren ekimenetan oinarritzen 
dira, guk ikertutakoen artean lur funtsaren inguruan bereziki. Proposamen teorikoak eta 
burutzen ari direnak oso urruti daude bata bestearengatik. Lehendabizikoek benetako 
elikadura burujabetzaren aldeko bidea posible dela azaltzen dute. Bigarrenak, ordea, askoz 
xumeagoak dira eta ekimen zehatzetan gelditzen dira. Denek, dirudienez, garbi dute norantz 
egin behar dute bidea baina hainbesteko ezberdintasuna dago batetik bestera zaila egiten 
dela teorikoki proposatzen dena lortzea. 

 Lan hauen bitartez gure inguruan benetako elikadura burujabetzaren lorpenaren 
inguruko eztabaida aberastu nahi dugu. Begi bistan da teoria eta egungo errealitatea oso 
urrun daudela baina ekimenak, txikiak izan arren, bide berdinetik doaz. Artikulu honek 
irakurleari zenbait datu eta proposamen helaraztea du helburu.

Bizilur eta Etxaidek probatzen duten bezala, ekimen lokalak ezinbestekoak dira 
elikadura burujabetza gauza ahal izateko. Eskala hau da, dudarik gabe, egongo eredu 
agroalimentarioari aldizkatzeak planteatzeko gune aproposa eta asko dira Euskal Herrian 
eredu honetaz ekimenak proposatzeko baliatzen diren proiektuak. Hala ere, ekimen 
gehienak komertzializazio arloan edo komertzializazio eta ekoizleen arteko harremanetan 
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zentratzen dira eta oso gutxi dira lur aukerak eta nutrizio beharrak lantzen dituztenak, edo 
gutxienez, gutxi dira gure eskuetara iritsi direnak. 

Gipuzkoako lurraldeari dagokionez, lehendabizikoenetarikoa, Calvillo eta Garrok 
(2012) burutu dutena da. Jarraian honen edukien sintesia eta kritika burutzen dugu. Elikadura 
subiranotasuna eta agroekologia loturak sendoak dituzten kontzeptuak dira, ikertzaileen 
arabera. Egileentzat elikadura gizaki ororentzat eskuragarri egotea eskubide oinarrizkoa da. 
Elikagaien ekoizpena eta elikagai horien kontsumitzailea ahalik eta gertuen egon behar dira, 
bai fisikoki, aztarna ekologikoa murrizteko eta iraunkortasuna lortzeko, baita ideologikoki 
ere, norberak daukan erabakitzeko eta gestionatzeko eskubidea bermatzeko.

2016ko urtean zehar Gallego, Milikua eta Rodriguez Avellanok Bertatik Bertaren 
eskutik Goierri Garaiko Elikadura Sistemaren Diagnosiaren Hastapenen ikerketa burutzen 
dute. Egindako ikerketa lan sakona da eta asko dira lantzen dituen elementuak. Bertan, 
atal ezberdinetan, landa gunearengan eragina izan daitezken Lurralde Antolamendu Planak 
jasotzen ditu. Landa lurraren aukerak eta mehatxuak aztertzen ditu bertan. Bestalde, 
eskualdeak dituen lur errekurtsoak, lur eremuen sailkapena nekazal jarduerak jasotzeko 
aukeren arabera, nekazal sektoreko datuak, eskualdeko datu orokorrak, nekazal ekoizpena, 
Komertzializazioa eta behar nutrizionalak. 

Landutako atal guztiak plangintza zehatz baten ondorioak dira. Plangintza horretan 
eskualdearen egongo egoera, nekazal lurren aukerak, populazio nutrizio beharrak eta 
eskualdeak dituen aukerekin nutrizio beharrak asetzeko plangintza bat burutzen dute. 
Kartografiaren bitartez lur egokiak ekoizpenaren arabera aukeratu egiten dute eta sortu 
daiteken enpleguaren estimazio bat ere burutzen dute. Usurbilgo lana dute hauek ere 
abiapuntu baina sakontze maila handiagoa da eta aurre pauso bat markatzen du lurraren 
eta burujabetzaren inguruan Gipuzkoan egindako ikerketaren inguruan. Ikerketan lortutako 
ondorioak asko dira baina errezensio honen helburutarako ezinbestekoak diren elementuak 
bakarrik azpimarratuko ditugu.

Proiektu hauek, Goierrikoa bereziki, egun ez dira gauzagarriak. Gainditu ezinezko 
eragozpen handiak dituzte.Garrantzitsuena, dudarik gabe, lurraren jabetza da. Jabea eta 
nekazaria ez da pertsona bera kasu askotan. Nahiz eta lur egokiak izan ekoizpenarekin zer 
ikusirik ez duten beste ezaugarriak dira lur hauen egun dituzten erabilera ulertzeko erabili 
behar ditugunak (nekazarien adina, formakuntza, lanbidea, jabetza, espezialitatea, familia, 
…).

 Bestalde, kontsumidorearen aukeraketa librea kontuan hartu beharko litzateke. 
Egungo merkatu sisteman, non produktuak leku guztietatik etortzen diren eta komertzio 
aukerak hain esku gutxietan gelditzen ari diren, bertako produktuetan oinarritutako eredua 
bakar gauzagarria da teorikoki baina ez da benetakoa. 
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Tarte honetan ekoizleen lehentasunak ere kontuan hartu beharko lirateke. 
Goierriko ikerketak argi usten du zein ekoizle gutxi ditugun gure eskualdetan. Horretaz 
gain, ditugunak ere eredu baten aukeraketa egin zuten bere momentuan eta ereduaren 
berri baten aldaketaren aurrean mesfidagarri azaltzen dira. Eredu ekologikorantz abiatuko 
bagina egun dauden nekazari gehienekin ezin izango litzateke kontatu, ez direlako ekoizpen 
mota berri hauen aldekoak. Eredu honen alde egiten dutenak, agroaldeetan ikusten ari den 
bezala, nekazari berriak dira. 

Benetako aukera bat gauzatzea ezinezkoa da, ez behintzat oraingo eredu 
ekonomikoa indarrean dagoen bitartean. Horrek ez die burututako lanei inolako meriturik 
kentzen. Lan hauek guria bezalako eremu menditsu eta populatu batean elikadura 
burujabetza posible dela probatzen dute. 

Bitartean, lanen egileen dioten bezala, pausuz pausu joan behar da. Ganorazko 
irtenbidea bertako eta ekologikoa den produktuaren presentzia gero eta handia izan 
dadin bultzatzea da. Orain arte burututako lanak agroekologikoaren ereduaren hasieraren 
hasieran gaudela erakusten dute baina, zentzu berean, eredu bat eta helburu bat badagoela 
eta ereduaren garapena da bultzatu behar dena, pausuz pausu beti ere. Eredu honen lau 
zutabeetan eutsi beharko litzateke, gutxienez hasiera batean:

 1. Gizakiaren zutabea. Gipuzkoan izaten ari diren gazteen inkorporaziak urriak 
dira baina ematen ari direnen artean baratzagintza ekologikoa da gazte gehien erakartzen 
duena. Hiritik etorritako nekazariak dira, errekurtso gutxikoak baina hasiera zaila baten 
ondoren sektorean egonkortzen dira. Eskulan hau kaptatzeko, formatzeko eta ekonomikoki 
laguntzeko bideak jorratuak daude dagoeneko. 

2. Komertzial zutabea. Gaur egungo bertako eta ekologikoaren ekoizpenaren 
eskakizuna txikia da baina badu bere kontsumidore fidela, bere bideak jorratzen duena eta 
honetan eusten diren hasten diren ustiategia gehienak. 

3. Politika zutabea. Ezinbestekoa da proiektua aurrera eramateko. Herri 
administrazioa herri proiektuak gauzatzeko nahia azaldu du behin eta berriro, nahiz eta 
ekimenak oraingoz urriak izan. Beste horrenbeste nekazal administrazioz esan daiteke. 
Lurraren lagapena eredu baten hasiera finkatu du, ezinbestekoa gazte eta hiritarrak diren 
nekazari berriak finkatzeko.

4. Giza eredua. Produktuen kalitate eta jatorrenari buruzko eztabaida gizartearen 
kezka da. Eztabaidaren jarraipena bertakoa eta ekologikoaren aldeko elikadura baten aldeko 
ezinbesteko tresneriak dira. Bidea egiteko egon arren helburuak eta sendak finkatuak daude. 

Bertakotasuna eta ekologikoa bultzatzen duen nekazal eredu batek aipatutako 
zutabeak progresiboki eta modu koordinatuan aktibatzen hasi beharko lirateke. Horretarako, 
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administrazio eta elkarteek burutzen dituzten garatzeko programak komertzial arloan egiten 
diren ahaleginekin bat egin behar dute. Egun burutzen ari diren ekimenak, lurrari lotuak 
gehienbat, eta etorkizunean burutu behar direnak (eraldaketa zentroak, laugarren gama…) 
era honetako produktuak eskatzen dituzten kontsumidorearekin negoziatu behar dira, 
ekoizpenaren garapenak kontsumoarekin bat egin behar duelako. 

Bertako eta ekologikoaren ekoizpen eredua garatu ahal izateko, koordinazioa 
ezinbesteko jotzen denez, lan mahiak antolatzea eta komertzio eta sektorearen dinamizazio 
ahaleginak gure herrietan benetako ekoizpen iraultza aktibatzeko ezinbesteko tresneriak 
dira eta, labore honetan bereziki, administrazioaren parte hartzea estrategikoa da.

2.- Beterriko proiektuaren justifikazioa: komertzializazio bide laburrak 
garatzea.

Jarraian Beterriko herrietan egindako lanaren laburpena jasotzera goaz, irakurleak 
jakin dezan zeintzuk dira egun egiten ari diren planteamenduak. Orohar, eskualde honetan 
egindako diagnosia eta ekimen programazioa laburtzera da dugun asmoa.

Beterriko lanaren egileek eta koordinatzaileek (Egia eta Valerok) egungo elikagai 
sistemaren kritikan oinarritzen dute eskualdearen proiektua. Hauentzat, kontsumitzen 
ditugun produktuek merkatu esportatzailearen logikarekin banatzen dira. Horrek esan nahi 
du elikagai horiek distantzia ikaragarriak egiten dituztela eta aldi berean horien jatorrizko 
tokiak beste tokietatik ekarritako produktuekin betetzen direla.

Hau, ikuspegi ekologikotik jasan ezina izateaz gainera, traba izugarria da 
eskualdeetako lehen sektoreak suspertzeari begira, dinamizatzaileek dioten bezala. 
Ekoizlearen ikuspegitik, merkatu globalak ulertzen ez duen dependentzia bat suposatzen 
diolako saltzen duen momentua, eta bestetik, itotzen duen konpetentzia bat susposatzen 
duelako bere herrian bertan. Nekazariak, ezin du, bere garaiko produktu eta ekoizpen 
kostuekin, supermerkatuko apaletan eskeintzendiren merkantziekin lehiatu. Ez behintzat, 
orain arte kontsumitzaileak heziak izan diren kontsumo paradigmarekin.

Kontsumitzailea ere, ez da onuradun ateratzen diote Egiak eta Valerok. Epe motz-
motzean, merkeago erosi dezakeen arren, bere gorputza kutsatzen du askotan, eta jabe ez 
bada ere, bere eskualdean lan eta bizi ahal izateko oinarriak higatzen ari da, bere lanarekin 
lortu duen dirua, transnazional beti emanez. Epe ertainean, mundua komertzio eskala duen 
sare honetatik ornitzeak, bere osasun eta bizimodua higatzera eramaten du.
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Horrela, Beterriko lana agroekologiaren paradigmaren barruan kokatzen da, 
berebizikotzat jo da komertzializazio bide laburren aukeran sakontzea. Goian aipaturiko 
onurez gain, hauek eraiki eta egonkortzeak, onura handiak ekar ditzakeelako bai ekoizle 
zein kontsumitzaileentzat. Lehenengoek, hauetan oinarrituz kontsumitzailerarekin harreman 
zuzena eraiki eta edukiko duen eskaera aurre ikus dezakeelako, ekoizpena planifikatu eta 
merkatuaren gora-beherek ekartzen duten prekarietatea ekidinez. Merkatu egonkor eta 
erlatiboki zihurra eraiki dezake, hau ez delako soilik merkantziaren prezioaren gainean 
eraikiko, gertuko herreman eta enpatiak sendotasuna emango dio. Horrela, ekoizleek, 
elikagai ekoizpenaren lan prozesuan berme handiagoa edukiko lukete, bere lana eta bizitza 
planifikatzeko aukera gehiago izango lukete, eta merkatuarekiko dependentzia txikituz, 
produktibitatea alde batera utzi eta beste aldagai batzutan zentratzeko aukera edukiko 
lukete, kalitatea eta osasuna besteak beste, dinamizatzaileek dioten bezala

3.- Beterriko burujabetza sarearen disenuan erabilitako método partehartzailea.

Beterri eskualderako iada burutu diren ikerketa kuantitatiboak kontuan 
izatea ezinbestekoa izan da, elkarrizketa zein foroetan bilduriko datuak aberastu eta 
testuinguratzeko, eta ikertzaileek hauek dute abiapuntu. Arrazoi ezberdinengatik Beterri 
eskualdeko aurre diagnostiko agroekologikoa (Nora Erdozia; 2015) lana izan dute oinarri 
nagusi eta bere eskuetan utzi dute edozein diagnostikoan jasotzen diren sektoreko 
informazioa, datu kuantitatibo ugari aurkezten direlako, dossierrak gaia ikuspegi zabal 
batetik lantzen duelako, eta lehen sektoretik haratago eskualdean dauden azpiegitura, 
ehun administratibo, ezaugarri demografiko edota bailara nortasuna bezalako aldagaiak ere 
kontutan hartzen dituelako eta egileak lanlerro batzuk aholkatzeko aukera egin duelako.

Aipatutako dokumentuak eskeinitako informazioa bi pauso metodologikotan 
ekarri dute ikerlariek beterriko lanera. Lehena testuinguratzea izan da. Lanean eskeintzen 
diren datuekin ezaugarritu dute ikerketa eremua;  lehen sektoreak suposatzen duen 
iharduera ekonomikoaren pisu espezifiko eta erlatiboa, ekoizle kopurua eta langileen 
zenbatekoa besteak beste. Sektore barruko iharduera ohikoen lehen ideia bat eta agenteen 
ezaugarrietara hurbilpenaegiteko aukera eman die. Baita ere, lehen sektorea neurtzeko 
erabiltzen diren aldagaiek markatzen duten tendentzien norakoa eta aurre ikuspenak 
ezagutu dute prozesuaren lehen fasean.

Bestetik,  hobe ulertu da zein den eskualde honen lurralde antolaketa eta kohesio 
maila, herrien arteko erlazioa, azpiegitura sarea eta merkaturatze eremu nagusiak. Guzti 
honek, murgildu beharrean zegoen testuinguru sozio ekonomiko eta kulturalaren marku 
nagusia eskeini du. Azterketa metodoaren egokitasuna baieztatzeko eta elkarrizketatuen 
lagin egokia osatzeko ezinbesteko izan delarik. Horrela bada, iada eskuragarri dagoen 
informazioaren galbaeak, aurrera begira egin beharreko elkarrizketa zein foro zikloa era 
eraginkorrago batean egin ahal izateko oinarria eskeini die ikerlariei.
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Atal estadistikoa neurri handi batez, Erdozian egindako lanean oinarritzen bada, 
Ikertzaileen helburua aratago doa. Hasteko, ikerketaren helburua ekintza plan bat osatzea 
delako, ondorio praktikoak bilatzen dituena, horrela, ezinbestekotzat jo dute ondorio praktiko 
hori egikaritu dezaketen agenteen ikuspegietatik osatzea diagnostikoa.

Eskualdeko lehen sektoreko protagonista posiziotik abiaturiko jakintza bat ekoiztea, 
sektorearen argazki intersubjetibo bat lortzea protagonisten begirada ezberdinak antolatuz. 
Azterketa, diagnostikatzen ari den errealitate hori aldatzera deituak daudenekin egin behar 
da, dinamizatzaileek dioten bezala. Beraien perspektibak hartuz abiapuntu eta, harremanak, 
konfidantzak eta elkarlanerako espazioak lehen momentutik irekiz.

Horregatik laneko egileek joan dira eskualdean interesgarriak izan zitezken egile 
guztiak entrebistatzen: baserriz baserri, baratzez baratz, ofizinaz ofizina, dendaz denda, 
pertsona bakoitzaren lan toki naturalera, bere espaziora. Horretaz gain, instituzio eta 
sektorea osatzen duten zenbait kideren arteko konfidantza harremana hobetzen saiatu dira. 
Instituzioen eta sektoreko partaideen arteko harreman ona, eskualdeko mailako plan bat 
aurrera eramateko baldintza dela ulertzen bait dugu. Bestalde, eta akaso maila kolektiboago 
bati helduz, elkarrizketa fasea foroei begira ere egina izan da, hurrengo faserako baldintzak 
sortzeari begira.

Ikerketza honen barruan 45 entrebista burutzen dira. Baserritarrak, kontsumo 
taldeak, dendariak, jatetxeak, kontsumo publikoko zentroak… entrebistatzen dira, eskualde 
ekoizle eta kontsumo sarerako ezinbestekoak izan zitezken guztiak edo gehienak kontsultatu.

Lehen sektoreak Beterrin bizi duen azterketa bukatzeko, foro ziklo bat aurrera 
eraman dute ikerlariek. Foroen lehen fasea, hiru topaketaz osaturikoa, agente protagonisten 
bizipen eta beharretatik abiatuko zen diagnosi intersubjektibo bat eraikitzea izan da. 
Topaketak antolatu, eta ahalik eta eraginkorrena kizateko bi irizpide erabili dira. Alde batetik 
ekoizpenetik kontsumora dijoan kate ekonomikoan paper ezberdina betezen duten agenteak 
multzokabatu ditugu. Bestetik, multzo barruan aniztasuna egotea bilatu dugu, aniztasun 
erlatiboa. Horrela, nahiz eta kate ekonomikoko posizio berdineanegon, egoera ezberdina 
pasatzen ari diren pertsonak batu ditugu. Honek, beren ikuspegi pertsonala besteekin 
partekatzea, eta bere interes indibidualetik haratago, osatzen duen kolelktiboaren beharrak 
lehen planora ekartzea izan du xede.

Foroak leku ezberdinetan izatea zaindu dute arduradunek, jendearen parte hartzea 
bultzatzeko bitarteko ezberdinak ekoiztu dira (banan bana gonbidapen gutun bat eman, 
foro eguna baina lehen korreo bat bidali eta whatsApp talde baten bitartez difusioa besteak 
beste). Honetaz gain, foro bakoitzeko emaitzak, era sistematizatu batean, korreoz bidali 
dira elkarrizketa fasean parte hartu duten agente guztiei. Honekin, jakinarazteaz gain, 
prozesuaren haria ez galdu eta bere inplikazioa bilatu da berriro ere. Sektorialki, hauek izan 
dira buruturiko foroak:
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- Nekazariak: Uste baina ekoizle gutxiago bertaratu ziren arren, topaketa emankorra 
izan zen. Hasiera batean, emakume nekazariek espreski egoera nola bizi zuten 
jasotzeko foro berezitu bategitea planteatu bazen ere, hau ez zen burutu. Alde 
batetik, elkarrizketa fasean, zuzenki, emakume gutxirekin elkarrizketatzeko aukera 
izan zutelako, eta horrela, ez zuten foroa oso bideragarri ikusi. Gainera, biak elka-
rrekin egin zitezkeela ikusi zuten deialdia lausotu gabe (bi talde banatuz). Azke-
nean, asistentzi eskasa medio, talde bakarrean egin zen ariketa.

- Kontsumitzaileak: Kontsumitzailerik gabe, ez dago ekoizpena mantentzerik egun. 
Horrela, kontsumo gune kolektiboak kudeatzen dituzten agenteen (eskola janto-
kiak, jatetxeak, zahar egoitzak eta dendariak), ikuspegia aintzat hartu nahi izan 
zuten. Alde batetik, lehen sektoreak eskualdeari egiten dion eskeintza nola hobe 
daitekeen ikusteko. Bestetik, kontsumo gune hauetako agenteak ere, sektorearen 
suspertze dinamikari lotzen saiatzeko. Asistentzia berriz ere, espero baina txikia-
goa izan bazen ere, errealitatearen gaineko ebaluazio erabilgarria eraiki genuen 
eta aurrera begirako lan ildoak planteatzeko ezinbestekoa.

- Politikari eta teknikariak: Azkenik, instituzio publikoen ikuspegia jasotzeari ekin zu-
ten. Hau, sektorearekin harreman zuzenena duten pertsonekinegin zuten, udale-
tako ingurumen teknikariekin. Sektorearekiko udalek martxan jarritako ekimenak, 
ondo eta gaizki eginak agertu ziren, eta baita udaletatik lan egiten dutenen aurrera 
begirako pertzepzioa.

Dinamizatzaileek, berez, era honetako proiektu partehartzeileen eman beharreko 
pausoekin bete egin zuten. Proiektu hauetan ohiko den bezala, parte hartze txikia ematen 
da, batez ere egiten diren ahaleginak eginda baina mahietan antolatutako eredu zabala 
erakusten du martxan jarritako metodología.

4.- Partizipazio metodologiaren ondorioz sortu den diagnosia 

Entrebistetan eta tailerretan proposamen anitzak jasotzen dira. Guzti hauek laburtuz 
AMIA metodologia erabiliz tablak burutzen ditugu, bertan jasotako emaitzak laburtuz eta 
erakusten zer bide den eskualde honetan bultzatu nahi dena. Taula 1 nekazal ereduaren 
inguruan nekazariek egiten duten auznarketa jasatzen da. Taula 2 an komertzializazio atal 
izan da garatuta. 
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Taula 1.- Nekazarien auznarketa

AHULEZIAK-MEHATZUAK INDARGUNEAK-
AUKERAK

LAN LERROAK

Ekoizke gutxi daude Krisi dela eta interesa piztu 
da iharduerarengan

Ekoizleak euren artean eta 
komertzilizazio agenteekin 
saretzeko apostua

Errenta baxua Tokiko garapen aldeko 
apostua

Ekoizpen ekologikorako 
jakintza eta ikerketa sustatu

Hasteako sailatasunak: 
lurra, inbertsioak…

Ekoipen modeloarengatik 
konzienzia handiagoea

Aholkularitza gazte eta 
tranzio ekologikora egin nahi 
dutenentzat

Abeltzain ereduaren 
porrota

Ekologikoan hasteko 
inbertsio gutxi behar da

Hurbileko erakunde 
publikoen inplikazioa 

Bere iharduera sozialki 
aintzat hartzen ez den 
sentsazioa

Agroadearen ereduaren 
alternatiba egoki 

Transformazioa elikadura 
katearen elemento 
estrategiko bezala hartzea

Baserriaren egitura 
familiarra ez da egokitzen 
garai berrietara

Bizimodu honek dakarren 
satisfazio pertsonala

Zenbait erakunde 
inplikazioa egoki: gazte 
programa

Iturria: Beterri. Nekazaritza eta berrikuntza soziala. 2017. Egileak egina

Taula 2.- Komertzalizazioaren taileraren emaitzak

AHULEZIAK-
MEHATZUAK

INDARGUNEAK-AUKERAK LAN LERROAK

Prezioa ezin da konpetitu 
produktu industrialarekin 

Bertako produktuaren kalitatearen 
irudimena

Pedagogika eta 
sentsibilizazioa etengabeko 
beharra

Bertako produktua 
identifikatzeko sailtasunak

Komertzilizazio sare propio asko Gazteak baratza/baserrira 
hurbiltzeko ekimenak

Komertzilizazio eredu 
desegokiak

Komertzilizazio kate laburren balio 
erantsia

Lurren tutorea, lurren 
bankua errekurtso 
estrategikoa

Bertako komertzio apustu 
gutxi 

Produktu elaboratua kontsumo 
taldeetan integratzeko aukera

Lurralde antolamenduan 
lehen sektorea integratzeko 
beharra 

Otar sistema anka motz Ekoizle jatetxe loturaren potentziala 
Jatetxe sistema saltzea 
zaila: eskaria ezin ase

Ekoizpen kotsumo zikloa antolatu 
daiteke herri proiektuen bitartez
Kontsumo ohituren aldaketa eta 
ekologikoaren demanda

Iturria: Beterri. Nekazaritza eta berrikuntza soziala. 2017. Egileak egina
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Proiektu honetan parte hartu duten ekoizleek ekologikoruntz dijoan bidea markatu 
dute. Ez dute ganaderitzan egokitutako eredua bere burua aurreikusten eta gazteen 
inkorporazioan eta nekazari belaunaldi berri batean ikusten dute etorkizuna. Horretarako 
hurbiltasuneko eta harreman zuzeneko eredu batean oinarritzen dute proposatzen duten 
politika, ekoizpen ekologikoetan eta hurbileko instituzioetan.

Aipatzen den eredua, agroaldea, kaleko ekoizpen bati zuzenduta dago neurri 
handi batez, lurrik ez duena, formazio gutxi duena eta diru aukera gutxi duena. Ekoizle 
honek laguntza behar du, administrazioarena bereziki, ekonomikoa eta aholkularitza mailan, 
baina baita beste nekazariekin elkartzeko gaitasuna eduki behar du, saretzen eta elkar 
kolaboratzen, ekoizle eta kontsumitzaile mailan, alternatiba bakarra ikusten dutelako.

Komertzilizatzeko ereduaren inguruan arazo, aukerak eta proposamen zehatza 
asko identikatu eta eztabaidatu ziren. Taula 2an garatzen den kuadroan laburtzen da gehien 
azpimarratzen direnak. Pausoz pauso erreparatuz, Beterrin honako pauso zehatzak eman 
dira, bai entrebistetan baita tailerretan. Bertan honako ondorioak azpimarra daitezke:

Kontsumo taldeak. Talde hauetako ekoizle eta herritarrekin hainbat elkarrizketa 
egin dira beraien egoera ezagutu, egon daitezkeen beharrak detektatu eta kontsumo tal-
deen artean elkarlana sustatzeko bideak bilatzeko helburuarekin. Beharren artean herri-
tarren edo kontsumitzaileen fideltasuna lantzea da azpimarratutako puntuetako bat. Bilera 
hauetan elkarlanerako gogoa eta beharra ikusten diren arren, egunerokoan errealitatea bes-
telakoa da eta talde bakoitzak bere barne dinamika darama, gainontzeko taldeekin duen 
harremana txikia izanik.

Ostalaritza. Ostalaritza sektorearekin egiten ari den lanketa zuzenekoa da, hau 
da, bertako produktu ekologikoa beraien egunerokoan sartzeko interesa izan dezaketen 
hainbat jatetxe-taberna detektatu eta banan banako lanketa ari da burutzen. Lanketan zehar 
ikusi diren hainbat behar eta ezbairen harira, epe motz eta ertainean bi sektoreek jorratu 
beharreko hainbat aspektu ondorioztatu direlarik, hala nola, eta alde batetik, produktoreen 
aldetik komerzializazioari eman beharreko garrantzia ematea, izan produktoreen arteko 
koordinazioa hobetuz, merkaturatze kanalaren araberako prezioak definituz, … Eta 
ostalarien aldetik, garaian garaiko eta bertako produktuaren inguruan formatuz eta guzti hori 
gizarteari komunikatuz.

Saskiak. Karabelekok bide hau jorratu nahi du, eskaintzen dituen gutxi gora behera 
100 saskietatik %25a edo enpresa zentru bati bideratzeko asmoz.

Beraz, hasten eta hazten ari den elikadura burujabetzaren inguruko mugimendu 
honek bilakaera positiboa eta emankorra izan dadin ezinbestekoa da mugimendua ezagutu 
eta dinamizazio lanean arituko den erreferentzialtasun bat egotea. 
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Jorratzen den beste atala kontsumoaren inguruan gizarteak duen iritzia eta aldatze 
beharra da. Atal honetan metodología berdina jasotzen da eta izandako emaitzak modu 
beretsuan laburtzen ditugu, jarraian jasotzen den taula 3 kuadroan.

Lan honetan eta Beterriko nekazaritzan berrikuntza soziala eta suspertzea ahal 
bidetzeko, agroekologiaren paradigma ipar orratz izan da ikerlariek diotenez. Beraientzak 
ezezik, eskualdeko ekoizle eta kontsumitzaile askorentzat ere, eredua baliagarria da, eta 
beren eguneroko praktikan erabilgarria.

Hortaz, agroekologia ez da kanpotik eskualdean txertatu beharreko idei arrotz 
bat. Aitzitik, ikertzaileek uste dute errealitate hau ez dela sobera ezaguna etahorregatik 
ezagutera ematea ezinbestekoa dela. Bere bideragarritasuna frogatzeko, eta eskeintzen 
dituen onura indibidual zein kolektiboak agerian uzteko. Honek, eredu honetan oinarrituriko 
proiektuak hedatzen lagunduko duelakoan daude dinamizatzaileak.

Lurraren problematikaren inguruan azalpenak ematen dira. Aportazio gehienak lur 
faltaren eta baldintza kaxkarren inguruan egiten dira, aukerak ordea, lur bankoaren inguruan 
jasotzen dira.Ohiko nekazarien birmoldaketa ekologikorantz ez da emango partaide gehinen 
arabera. Lur pribatuak ere, hiritarra den eremu batean ez da nekazaritzarako liberatuko. 
Egoera horrela izanda nekazaritza ekologikoa garatzea ia ezinezkoa egiten du.

Adibide gutxi izan arren jarraian ekoizpen ekologikoa eta nekazaritza berria 
garatzeko egindako zenbait ahaleginak jasotzen egin dira, batzuk arrakastatsuak eta 
besteak antzuak, baina bide berri bat aurrera begira jarraitu behar den bidea markatzeko 
balio dutenak. 

Azken urteotan Gipuzkoako nekazaritza lurren eta nekazaritza ustiategien 
kopuruak izan duen beherakada nabarmena izan da. Nekazaritza lurren babesik eza eta 
lurrari nekazaritzaz kanpoko erabilerak emateko gertatu den artifizializazio prozesua dela 
eta, are larriagoa bihurtu da berez zailtasun ugari dituen lurrak eskuratzeko arazoa, eta 
ondorioz, murriztu egin da elikagaiak ekoizteko gaitasuna. Era berean, jarduera baztertuz 
doa eta lurralde oinarria gutxi esku aldatzen da, eta horrek gero eta zailagoa egiten du hain 
beharrezkoa den belaunaldi aldaketa, ez baitago ustiategien titularrei diru sarrera nahikoa 
bermatuko dien behar besteko nekazaritza azalera.
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Taula 3.- Kontsumoaren ohiturak aldatze behara. Taileraren emaitzak

AHULEZIAK-
MEHATZUAK

INDARGUNEAK-
AUKERAK

LAN LERROAK

Prezioa ezin da konpetitu 
produktu industrialarekin 

Bertako produktuaren 
kalitatearen irudimena

Pedagogika eta sentsibilizazioa 
etengabeko beharra

Bertako produktua 
identifikatzeko sailtasunak

Komertzilizazio sare propio 
asko

Gazteak baratza/baserrira 
hurbiltzeko ekimenak

Komertzilizazio eredu 
desegokiak

Komertzilizazio kate laburren 
balio erantsia

Lurren tutorea, lurren bankua 
errekurtso estrategikoa

Bertako komertzio apustu 
gutxi 

Produktu elaboratua kontsumo 
taldeetan integratzeko aukera

Lurralde antolamenduan lehen 
sektorea integratzeko beharra 

Otar sistema anka motz Ekoizle jatetxe loturaren 
potentziala 

Jatetxe sistema saltzea zaila: 
eskaria ezin ase

Ekoizpen kotsumo zikloa 
antolatu daiteke herri 
proiektuen bitartez
Kontsumo ohituren aldaketa 
eta ekologikoaren demanda

Iturria: Beterri. Nekazaritza eta berrikuntza soziala. 2017. Egileak egina

Egoera honen aurrean, 2013ko martxoan Gipuzkoako Foru Aldundiak 10/2013 Foru 
dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtsa foru dekretua onartzen 
du. Honen xede nagusia da nekazaritza lurrak babesten laguntzea eta nekazaritzarako 
erabiliko direla bermatzea, lurrak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren 
Funtsean sartuta. Funts horren bidez arazo horri irtenbidea eman nahi zaio, nekazariak 
sektorean sartzeko neurriak hartuz eta gaur egun dauden ustiategien iraupena bermatuz 
behar duten nekazaritza lurzorua eskainita; horretarako, lurrak aldi baterako lagatzeko 
merkatua dinamizatuko da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren 
Funtsean dauden nekazaritzarako finkak interesatuta dauden pertsonen eskurajarriko dira.

Nekazal funtsaren papera ezinbestekoa da lurrak helburu honetarako jarri ahal 
izateko. Egun burutu diren lanez gain tokiko erakundeekin elkarlan hurbilago sustatzea egoki 
ikusten da, lur boltsak izan ditzaketelako eta paper garrantzitsua jokatu dezaketelako solairu 
pribatuak inkorporatzeko. Lursailak eskainiko dira, batez ere baratzezaintzarako, gutxienez 
Ha. bateko sailak eta gutxieneko hamar urteko arrendamendua gomendatzen dute.

Ekoizle gazteak profesionalizatzeko egun indarrean dagoen beka programa 
luzatzea proposatzen da, urte bete edo bi urteko iraupenera, negozio plana burutzen den 
bitartean ezinbesteko experientzia ematen duelako.

Ekoizle berriaren aholkuak eta jarraipena, batez ere nekazari gazteak, monitore 
arduradunaren izendapenarekin batera, ustiapen mota horri aurre egiteko aurrerapen 
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garrantzitsua da. Galdetegi teknikoak, ekoizpenarekin lotutako arazoak, batez ere jarduera 
hasieran, sustatu beharko lirateke.

Lehenengo instalazioko laguntzak eta diru-laguntzaren portzentaiak egoki iruditzen 
zaizkie nekazari gazteei dagokienez. Baina Gazte Planaren programan parte hartu ezin 
duten ekoizleentzako lehenengo instalazioa, laguntza zuzena, laguntzea proposatzen da.

5.- Praktika onak definitzea, ekimen plangintzaren oinarria.

Agroekologian oinarriturik bat egiten duten nekazal eta kontsumo praktikak, praktika 
on bezala izendatu dituzte dinamizatzaileek. Hauen artean, bertako produktua, ekoizpen 
ekologikoa, ekologikorako burutzen ari den trantsizioa, komertzializazio bide laburrak, elkar-
lan eta saretzea, ekintzailetza soziala eta ingurugiro eta paisaiaren zaintza sartu dituzte.

Beraien ustez, aldagai hauetan aurrera egitea, lehen sektorea indartzeko bidean 
aurrera egitea da. Eredu jasangarri, osasuntsu eta gertuko bat sustatzea da, eta hortaz, 
eskualdeko pertsonen bizi kalitatea hobetuko duen eredu egonkor bat indartzea.

Gainera, praktika onak, aldagai ezberdinekin definitzean, ebaluagarriagoak egiten 
ditu praktikak, eta hauetara hurbildu nahi duenak argiago du zer aldatu beharko lukeen. 
Beraz, eskualdeko nekazal ereduaren trantsizioan pentsatzeko, tresna egokiak dira praktika 
onak.

Jarraian, eskualdean praktika onak indartu eta hedatzeko, prozesuan zehar egin 
dituzte bi ariketa aurkezten dira. Alde batetik Praktika onen foroa eta bestetik Praktika onen 
Katalogoa.

Praktika onen foroaren inguruan, egun eskualdean lehen sektorean eta honi lotuta 
dauden praktika onak ezagutera ematea apropos jo zen. Mapeo eta elkarrizketa fasea egin, 
eta hau sistematizatu eta gero, praktika onak gai nagusi bezala edukiko zuen ihardunaldi 
batzuk antolatzea erabaki zuten hortaz. Saioak helburu ezberdinak izan zituen.

•	 Alde batetik, ekoizle, kontsumitzaile eta herritarrei, burutzen ari zen pro-
zesua eta honen edukia gerturatzeko ariketa bat izan zen. Iharduandiak 
guztiz  irekiak izan bait ziren, eta komunikazio lana eskualdeko herritarrei 
begira egin zen.

•	 Bestetik, eskualdean dauden praktika onak nabarmendu, horiek burutzen 
dituztenak baloratuz, eta gerturatutakoei eredu bezala erakutsiz. Gainera, 
aurkezpenak proeiktuen arduradunek zuzenean egin zituztenez, beren 
buruak ahaldundu eta elkar ezagutzeko parada ere izan zen. Honi tiraka, 
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talde edo kolektibo zentzua indartzeko topalekua izan zen. Praktika onak 
oso kontzeptu transbertsala dira, eta jende asko ukitzen dute.

Hala ere, ezberdin horiek idei berdinaren baitan biltzean, asmo bat indartua atera 
zela uste dute ikerlariek: guztion arteko elkarlana beharrezkoa da eskuadeko lehen sektorea 
klabe jasangarri eta justuetan suspertzeko.

Eskualdeko esperientzia puntualak, eskualdean aditzera emateaz gain, eskualde 
mailan sektorea artikulatzeari begira martxan jarritako beste esperientziabatzuk ere ekarri 
nahi izan zituzten. Horietan, elkarlanak, eskualde mailan lan egiteak eta epe ertainerako 
ikuspegian jokatzeak Urduña etaUrola Goiena eskualdeetan ekarri dituen onurak ikusteko 
aukera izan zuten.

Praktika onak adierazteko orduan hainbat aldagai erabili dituzte. Guztiak, 
berrikuntza sozialaren paradigmarenpean kokatzen dira eta horiek erabili dituzte iharduera 
ekonomikoak identifiaktu eta balorazteko. Adierazleak interesatuta azaldu den ustiategi, 
komertzio eta ekimen bakoitzari aplikatu zaio eta honekin eskualdeko sarearen ezaugarrien 
mapeoa burutu da. Indikatzaileak jarraian jasotzen digutu:

- Bertako produktua. Bertako produktuak ekoiztu eta komertzializatzen ditu. Horrela, 
elikadura eredu ez-menpeko eta kalitatezkoa sustatuz.

- Produktu ekologikoa. Ekoizten duen produktua ekologikoa da. Horrela, kalitatezko 
produktuosasuntsu bat eskeintzen die eskualdeko herritarrei. Gainera, ingurugi-
roarekiko harreman eta elikadura jasangarri praktikatzen du.

- Trantsizioan. Burutzen dituen lan prozesu eta ekoizten dituen produktuak ezindira 
ekologiko kontsideratu, baina horretara iristeko pausu eta aldaketak ematen ari da.

- Komertzializazio bide laburrak. Eskualdean komertzializatzen du ekoizten duena. 
Horrela, gertuko sareetaz baliatzen da, horretarako ezagutza zuzenean oinarritu-
riko hartu-emanean. Gainera txertatzen den ingurune sozialak dituen beharrei ego-
kitzen den jardunbide ekonomikoa du.

- Sareak eta elkarlana. Sektoreko edo honi loturiko beste agenteekin elkar lana 
burutzen du. Horrela, sektoreko agente ezberdinen interesak antolatu etabertako 
nekazaritza babestu eta indartzeko planteamendu kolektiboetan dago murgildua.

- Gizarte ekintza. Bere jardunbide ekonomikotik haratago, inplikazio zuzena du 
elikadura subirautza, tokiko garapena edo justizia soziala orokorrean bultzatzen 
duten beste herri mugimenduetan. 
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- Ingurugiro eta paisaiaren zaintza. Bere eguneroko lanarekin, eskualdeko ingurugi-
roa eta kalitatezko paisaia mantentzeko ekarpena egiten du.

Planteatutako proiektuak aurreko faseetan planteatu izan dira, elkarrizketetan 
edo foroetan eta eskualdean jada ematen diren praktika batzuetan sakontzeko ala beste 
leku batzuetan planteatzen ari diren proiektuetako ideiak jasotzen dituzte. Garrantzitsua da 
azaltzea prozesuan zehar emandako aldaketa taktiko bat. Hasieran Elikadura Subirautzaren 
mahaia osatu eta Plangintza Estrategikoa osatzea aurreikusten bazen, azkenean proiektu 
konkretuen inguruan zentratzea erabaki da. Hau parte hartzean izandako zailtasunak ikusita 
erabaki da. 

Fase honetako edukiak lantzeko Ametsak eta Erronkak Foroa izan da tresna 
nagusia. Hasiera batean, Plangintza Estrategikoa eta Ekintza Plana definitzeko erabili behar 
bazen, azkenean, proiektu konkretuetaz aritzeko erabili da.  Horrela, Ametsen eta Erronken 
Foroan prozesuan zehar identifikatutako eragileak gonbidatu eta foro bat antolatu da. 
Foroaren hasieran, aurreko faseetan planteatu izan diren proiektuak aurkeztu dira. Proiektu 
hauek elkarrizketa eta beste foroetatik irten dira, eskualdean zein haratago interesgarriak 
diren ekimenak bilduz. Ondoren, proiektu horien leheneste ariketa bat egin da, parte 
hartzaileek horien inguruan duten interesa eta ikusten dieten potentzialitatea aztertuz (taula 
4).

Buruturiko katalogoak, esperientzia hauetariko asko sistematizatzeaz gain, 
aldagaien arabera antolatu izanak, tresna baliagarria uzten du bide honetatik aurrera egieko.

Horretaz gain, teknikariek balorazio gehien izan dituzten proiektuen inguruen 
aurreplanifikazioa burutzen dute. Honen emaitzak jarraian garatzen ditugu (Taula 5).
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Taula 4.- Nekazal sektorea sustatu nahi dituen proiektuak

 EKIMEMENAK                                INTERES MAILA
Transformazio planta
Kontserbak, zukuak, mermeladak eta                                                             
bestelako produktuak ekoizteko planta.
Aholkularitza zerbitzuak
Agroekologiara trantsizioa egiteko edota                                                            
kudeaketarako aholkularitza zerbitzua
Sukalde zentrala
Bertako produktua erabiliko duen eta jantoki                                                    
publikoak hornituko dituen sukaldea
Sal-erosketen zentrala
Bertako baserritarren produktua bildu eta                                                       
kontsumitzaileei helaraziko dien zerbitzua
Agroaldeak
Lurren bankua osatu eta agroaldeak martxan                                                     
jarri nekazari berriak instalatu daitezen
Hornitzaileen datu basea
Bertako baserritar eta produktuaren datu basea                                               
komertzio txikientzako edo kontsumitzaileentzako
Komertzializazio loturak
Komertzializazio arazoak dituzten baserritarrentzako                                        
bezero berriak bilatu (kontsumo talde, denda, ...).
Azoken biziberritza
Herrietako azokak biziberritzeko kainpainak, ekimenak, ...                                
Online salmenta
Baserritarrek eta komertzio txikiek                                                                      
bertako produktua saltzeko online plataforma
Jantoki kolektiboak
Zahar etxe eta ikastolen sukaldeetan bertako                                                   
produktu erabili dezaten egin beharreko lanketa
Bio-ongarriak
Baso, baserri edo hiri hondakinak ongarri bilakatzeko proiektua.                 
Kontsumo taldeak
Lantoki eta auzoetan kontsumo talde berriak sortu.                                            
Bertako produktua

Iturria: Beterri. Nekazaritza eta berrikuntza soziala. 2017. Egileak egina
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Taula 5.- Balorazio handiko proiektuen aurreplanifikazioa

Aurrelanketa Proiektua Gestioa

Transformazio zentroa

•	 Merkatu ikerketa

•	 Araudia ondo aztertu

•	 Orain arte dauden plantak
•	 Aztertu duplizitateak eki-

diteko
•	 Toki eta makinaria egokia 

bilatu
•	 Salmenta puntuak  indartu
•	 Bertako kontserbagileekin 

hitzegi
•	 Babes publikoa lortu
•	 Parte hartzaileak zehaztu
•	 Zaldibiako proiektua eza-

gutu

•	4.gama ekoiztu: 
kontserbak,prestaturiko 
poltsak etabarazki lehorrakon-
tziratzea

•	Elkarlanean oinarriturikoa

•	Kudeaketa pertsonala

•	Transformazio eta komertzia-
lizazio

•	Plana egingo da bertatik

•	Aniztasuna mantenduko da 
plantan

•	Supermerkatuetatik at

•	 Eskualdeko bereizgarri bat 
izateko lan egin

•	 Ekoizle ezberdinen ar-
teankudeatu

Hornitzaileen datu basea

•	Datuak: ekoizleen, denda-
rien

•	Zein hostalarien datuakbil-
du

•	Zer datu: produktuak, ga-
raia…

•	Datu base digitala osatu

•	Eskualde mailakoa izan da-
din baldintzak sortu

•	Garapen agentziak izan be-
hardu traktore

•	Aztertu: ekoizpen eta es-
kariaikusteko datu base-
aproeiktu handiagoa izan 
daitekeen edo ez

•	Komertzioei begira: eskualde-
ko ekoizpenaren informazioa 
jasoko duen web orria

•	Erosteko aukera emango duen 
gune birtuala

•	Distribuzio zerbitzuak ager-
tuko dira web gunean

•	 Garapen agentzia izango da 
jarraipenaren arduraduna

•	 Pertsona bat bideratuko da 
proiektu hau koordinatzeko

•	 Distribuziorako “egitura” 
baten aukerak ikusi

Sal-erosketen zentroa
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•	Eskualdean, lehen sekto-
reko produktuen azterketa 
egin; zer ekoizten dugu be-
terrin?

•	Antolaketa modua aztertu

•	Produktuen bereizketa: eko-
logikoa, integratua eta kon-
bentzionala

•	Toki bat, gune fisiko bat bilatu 
baserritarrek beren produktuak 
saltzeko gune bat eduki deza-
ten

•	Baserritarren ekoizpenaren ka-
talogoa

•	Ekoizpenaren eta kontsu-
moaren planifikazioa

•	 Antolaketa ereduari dago-
kionez kooperatiba interesga-
rrien ikusten da printzipioz

Bio-ongarriak

•	Zer motako ongarria lortu 
nahi den zehaztu

•	Egun ditugun hondakinak 
nondik eta nola lortzen di-
ren aztertu

•	Organikoaren aldeko jarrera 
mantendu hasieratik

•	Purina ongarri bilakatu

•	Soberan ditugun lehengaiei 
tratamendu on bat nola 
eman dakiekeen aztertu

•	Udaletxetik biltzen den or-
ganikoa hobeto kudeatu, 
balioan jarri eta elementu 
erabilgarri eta onuradun bat 
bezala tratatu eta erabili

•	Baserrietan konpostatu: larra-
betxu proiektua eredu

•	Azpiegiturak konpartitzeko 
plan bat egikaritu

•	Sortzen den konposta saret-
zea?

•	Kooperatiba bat sortu saretze 
konpromezu baten bidez udal 
eta instituzio publikoen 

•	Laguntza aktiboaren konpro-
mezua

Iturria: Beterri. Nekazaritza eta berrikuntza soziala. 2017. Egileak egina

6.-Proiektuetatik ekintzetara

Beterriko Elikadura Soberautzaren proiektuaren egileak ez dira bakarrik diagnosian 
eta ekimen plangintzaren elaborazioan gelditzen. Aurrera jarraitzea erabakitzen dute eta 
dagoeneko zenbait ekimen zehatzak disenatu eta martxan jarri dute. Jarraian aurkezten 
diren proposamenak, ekoizle, teknikari eta politikariekin egindako hausnarketa partekatu 
horretatik eratortzen dira. Atal honetan guk jaso eta laburtu egiten ditugu, irakurlea esagutu 
dezan eta aurrerago kritikatu dezagun.

Beterri Buruntza Udalek, Beterri Km 0 proiektua martxan jarri berri dute, nekazal 
ekoizpena kontsumitzaileen esku jartzeko helburuarekin. Horretarako, janari denda, jantoki 
publiko zein taberna eta jatetxeetan bertako produktua saltzea erraztuko nahi da. Leku 
hauek, Beterri Km 0 zigiluarekin bereiztu eta identifikatuko ahal izango dira, kontsumitzaileak 
bertako produktua modu erraz batean eskuratu ahal izan dezan.
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Prozesu honetan marka honen diseinu eta komunikazio lanaz burutzeaz gain, 
beraren funtzionamendurako irizpideak markatu dira ekoizle eta merkatariekin batera. 
Horretarako, Beterri Km 0 lan talde bat izendatzen du ekimen ezberdinak martxan jartzeko 
asmoz eta, besteak beste, sigiluaren jarraipena nola egin behar den erabaki eta kontrolatzeko 
asmoz. jarraian jasotzen den figuran lan talde honek funtzionatzeko eredua laburtu egiten 
da. Kasu guztietan egileak lan talde honek egindako proiektuaren informazioa jasotzen du 
(Irudi 1).

Irudi 1.- Beterri km 0 jarraipen taldearen funtzionamendua

BETERRI KO
JARRAIPEN BATZORDEA

Ekoizleak, merkatariak, hostalariak, teknikariak
Irizpide orokorrak eta eguneraketa

EKOIZLEAK
Bermea

MERKATARIAK, HOSTALARIAK
Produktuen identifikazioa

                             Iturria: Beterri km 0

Baina marka bat funtzionatzea ez da lantegi erraza. Lan taldeak zenbait 
elementu hartzen ditu kontuan. Jarraian laburtzen dugu beraiek planteatzen dituz-
ten ezaugarri nagusienak.

- Irizpide orokorrak: Markak jada egiten dena balioan jartzeko erabiliko da; Jarduera 
profesionala izatea; Bertako produktua eskualdean ekoizten dena bezala ulertuta; 
Salmenta bikoitzarik (reventa) gabe; Produktuak identifikatzearen beharra (estan-
teria propio batekin ala produktuak ikur batekin markatuak: Beterri KM0 eko edo 
Beterri KM0 (konbentzionala).

- Jarraipena: Ekoizleak izango dira establezimenduak identifikatuko dituztenak (es-
tablezimendu bat gehitzeko ekoizlen baten bermea beharko du); Jarraipen bat-
zorde baten beharra markapean dauden establezimenduak aktualizatzeko; Merka-
tariak, ekoizleak eta teknikariak egongo dira jarraipen batzordean.

- Prozedura: Banatze sistemako ekoizleetatik eta beraiek hornitzen dituzten es-
tablezimenduetatik abiatu;   Prozedura irekia izango da gutxinak beste ekoizle/
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establezimendu batzuk identifikatzeko; Ekoizlea izango da adierizko duena zein 
establezimendutara eramaten duen bere produktua (ekoizlea bera izan daiteke 
pegatinak banatzendituena)

Aurretik definitutako prozedura jarraituta, Bertakoen Sarean egongo diren lehen 
ekoizle, merkatari, hostalari eta errestaurazio kolektiboko guneak identifikatu dira. Prozesuan 
parte hartu duten ekoizleek beraiek identifikatu dituzte erabiltzen dituzten komunikazio 
kanalak markapean egongo diren lehen establezimenduak definitzeko.

Irudia 2.- Beterri Km 0 sortutako euskarriak

                               

Iturria: Beterri km 0

Beterri Km 0 marka sortu da bertako produktuaren kontsumoa sustatzeko. Web 
orria eta hainbat euskarri sortu dira komunikazio kanpaina hau burutzeko. Komunikazio 
kanpainaren euskarri guztiak prest izan arren, honen abiatzea pausatzea erabaki da. 
Komunikazio kanpaina banaketa sistema martxan jartzeko kondizioak izan dituenean 
abiatu da. Behin komunikazio kanpaina abiatuta, Bertakoen Sareko kideak identifikatzeko 
euskarriak sortu dituzte (Ikus Irudi 2).

- Logoa, Sareko partaideak identifikatzeko balio du. Euskarri desberdinak diseinatu dira 
honen erabilpenerako, besteak beste pegatina, produktuen gainean jartzeko ikurra edo 
apalak.

- Beterri KM0 prozesua azaltzeko prestatutako esku orria. Sareko partaideek izan dute 
hauek banatzeko ardura beraien kontsumitzaileen artean.

- www.beterrikm0.eus. Prozesua bere osotasunean azaltzeaz gain, sareko partaide diren 
ekoizle, merkatari, hostalari edota errestaurazio kolektiboko guneak agertu behar dira. 
Sarea haunditzen den heinean, eguneraketa beharko du.
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Taula 6.- Beterriko banatze sistekare izaera

Produktuak
• Bertako produktua
• Banaketa sistema bakarra baina ekologiko eta konbentzionalaren arteko distinztioare-
kin
• Salmenta bikoitzarik (reventa) gabe
• Erabakiak teknikari eta ekoizleen artean hartuko dira
• Sareko-rekin erlazioaren inguruan hausnartu behar da
• Produktu ekologikoak ENEEK-en zihurtagiria izan beharko dute
• Nekazaritza hidroponikotik datozenak adierazi beharko dira

Prezioak
• Adoste minimoa prezioen rango bat izan beharko luke
• Erreferentzia Biolur-en prezioak dira batez ere
• Prezioak garai bakoitzean berrikusi beharko ziren

Antolakuntza
• Banaketak antolatzerakoan bi aukera lehenetsi dira:
- erreferentziako ekoizle bat eta herri bakoitzeko koordinazioa
- eskualdeko antolaketa salmenta puntu guztiak hornitzeko
• Planfikazio amankomuna edo bestela eskaera puntualei aurre egiteko watsap talde 
bitartez egin 
• Banaketak egiterakoan bi aukera aurreikus dira:
- ekoizle bakoitzak bere produktua banatu
- ekoizleen arteko koordinazioa salmenta puntu bakoitza modu bateratuan hornitzeko
• Ekoizleek banaketa lanak asumitzeko prest leudeke printzipioz

Fakturazioa
• Fakturazio amankomuna egiteko aukera aztertu beharko zen
• Asesoria zerbitzu bat kontratatu beharko zen hau egiteko

Iturria: Beterri km 0. Egilea egina

Bertako produktuen eskaria asetu ahal izateko, eskualdeko ekoizleen esku egongo 
den banaketa sistema bat sortu da. Helburua, bertako produktua eskualdean dauden 
salementa gune eta jantoki publikoetara ahalik eta modu zuzenean eta bitartekaritzarik 
gabe helaratzea da, batetik, ekoizoleen bideragarritasun ekonomikoa sustatuz, eta bestetik, 
bertako produktua ahalik eta eskuaragarrien jarriz kontsumitzaileei. Ondoren, ekoizleekin 
batera landutako banatze sistemaren ezaguarriak aurkezten dira. Planteatutako banatze 
sistemaren izaera Taula 6an jasotzen da. 
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7.- Beterri km 0. Eztabaida, balorazioa eta ondorioak 

Orain arte, lanaren egileen eta proiektuaren dinamizatzaileen informazioa izan 
da jaso eta laburtu egin duguna. Atal honetan, lanaren balorazioa eta kritika burutu nahi 
dugu. Proiektua burutzeko prozesuan eta lehendabiziko ekimenak materializatuz akatzak 
eta asmakizunak burutu dira. Burujabetzaren idea denez artikulu hauen eginkizuna, jarraian 
balorazio ezberdinak jasotzen ditugu. Lehendabizikoa egileek eginten dutena. Bigarrena 
eta irugarrena artikulo honen idazlean egiten duena, lehendabizikoa bete proiektuekin 
alderatuz, elementu orokorrak azpimarratuz, eta bigarrena Beterri Km0 partaide den einean, 
azken hilabete hauetan burututako ekimenen lehendabiziko balorazioa.

Eragileen arabera, erronken inguruan, hasieran, plan estrategiko bat eratzearen 
ideiatik, epe ertainera martxan jarri beharreko proiektuak lehenestera pasa izana positibo 
jotzen dute. Hauen definizio eta ezaugarritzea, parte hartze nahiko handia izan zuen foro 
baten bitartez egin zen. Honek, hortaz, zilegitasun gehiago ematen dio hartu ziren erabakiei.

Zehaztasun maila handia lortu zen hauetan, baita inplikatu beharko liratezkeen 
agenteen identifikazioa ere. Hau, aurretik egindako diagnosi batean sustentatzen da, eta 
horrela hurrengo pausuak emateko oinarriak jarri zirela iritzi dute planaren egileek.

Aurrera begira, prozesu honek, Beterrin lehen sektorea Tokiko Garapenaren eta 
agroekologiaren printzipioen baitan indartzen jarraitzeko oinarri batzuk uzten dituela iritzi 
dute egileek.

Hasteko, egoeraren azterketa intersubjetibo bat. Azterketa kuantitatibo eta 
kualitatiboa artikulatu dituen diagnostikoa. Gainera, sektoreko agenteen ikuspuntuak oinarri 
hartuta izan da egina, eta hauei deboluzioa eginda, maila batean edo bestean hauen oniritzia 
duela ulertzen dute.

Bestetik, praktika onen inguruko lanketa bat egin da. Mapeo bat ekoiztu da, baita 
hauek identifikatzeko aldagai ulert errez eta erabilgarri batzuk. Hau baliagarria izan daiteke 
eskualdean agroekologiaruntz trantsizioa ematen jarraitzeko. Honetan dauden subjektuak 
identifikatzen dituelako (trantsizioaren motore izan daitezkeenak), eta trantsizio honen lan 
ildoak ezartzen dituelako. Epe ertain batetan martxan jarri daitezkeen proiektuen zirriborroa 
uzten du. Hauek diagnostikoaren gainean, eta parte hartze zabalez izan dira lehenetsi eta 
ezaugarrituak. Beraz badago nundik jarraitu.

Eskualdeko mailako lehen sektoreko mahai bat osaztea ez da lortu. Instituzio 
eta ekoizleen arteko harremana, ekoizleek beren artean duten elkarlan urria, ekoizle eta 
kontsumitzaileen arteko distantzia, sektoreare egoera eta eskualdearen kohesio eza izan 
daitezke hau egitea oztopatu dutenelementu batzuk. Bestetik, traba hauek hasieratik ziren 
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nabariak, eta 5 hilabetetako prozesu batek horiek gainditu, eta eskualdean bere interesen 
konszientzia duen subjektu antolatu bat uztea, ezinezkoa zela ikusi dute prozesuan zehar.

Aitzitik, foro eta tailerretan, harreman berriak eraiki dira. Proiektu berrietan elkarrekin 
parte hartzeko prest agertu diren agente ugari izan dira. Hau izan daiteke beraz, lehen 
sektorea, instituzioekin elkar-lanean suspertzera eramango duen subjektua eraikitzeko 
modua. Bost hilabeteko prozesu batean baino, elkar-lanean proiektuak burutzen joango da 
ehuntzen, saretzen eta antolatzen.

Herritar, agente ekonomiko eta instituzio publikoen artikulazioa egokiarekin, 
badaude mahai gainean hurrengo urteetan burutu daitezkeen proiektuak identifikatuak. 
Horien lanketan harremanak eraiki eta Beterriko lehen sektorean berrikuntza soziala 
sustatuz hau indartzen jarraitzeko baldintzak emanak daude hortaz.

Idazleak egindako balorazioekin hasiz, Beterri Km0 dinamizatzileek Beterrirako 
proposatutako emaitzak beste lanetan jasotakoekin antzekoak dira ondorioztatzen da. 
Ikerkuntzak hiri inguruko nekazaritzaren desagerpenaren inguruan egindako erreferentziak  
eta nekazari konbentzionalak nekazaritza ekologikorako bidea egiteko azaltzen dituzten 
oztopoak.

Agian errealitatea hau gauzatzen delako, hots, nekazarien interes falta, 
aurkeztutako adibidea ekarpen nagusia, sinple eta erraz exekutagarria, nekazaritza 
ekologikoaren sustapen eredu berri bat proposatzea da, batez ere higiezinen krisiaren 
testuinguruan.  Aktoreek, gutxienez epe ertainean, nekazaritza ekologikoen aleak handituko 
dituzten ekoizleak izango dira. Ereduak bereizten dituen gainerako neurrien zati handi batek 
aurreikusten dituen premiei erantzuten dio. 

Ekoizpen eredua Beterriko eskualdean nekazaritza ekologikoaren alternatiba 
definitura baldin badago, bigarren zutabea, tokiko kontsumoa sustatzeko politika, oraindik 
garatu beharreko arloa da. Hala ere, egindako lanak irakasten du Beterrin dauden 
merkataritza alternatibak nahikoak dira nekazari berriak produktuaren  irteera emateko eta, 
beraz, instalatu diren ustiategi gehienak, denak ez badira ere, aurrera jarraitu dezaten.

Nekazaritzarik ezaren mugak direla jakitun, erabakia zuzenena produkzio 
ekologikoa eta tokiko ekoizpena gehitzen jarraitzea da eta lan honetan administrazioa rol 
transzendentala izan dezake. Horrek laguntza politikoa zuzena eta eskala desberdinetan 
urratsak ematea eskatzen ditu, aurreko argitalpenean jaso genuen bezal eta bertan aipatzen 
ditugunak.

Lehenik, tokian edo udal mailan, gutxienez bi lehentasunezko pausoekin:
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- Dinamizazio lana sustatzea. Gomendagarria da produkzio ehuna etengabe 
sustatzea eta, aldi berean, tokiko merkataritza aukerak sustatzea.

- Dinamizazio proiektu zehatzak gauzatu, lur publikoaren eskaintza eta 
prestakuntza antolatzetik hasita, hala nola, merkataritza-ehuna eta ekoizle 
arteko elkarlanerako ekimenak lortzeko bideratuak beste batzuk.

Bigarrenik, lurralde mailan, probintzia edo autonomia izan daiteke, baita ikuspegi 
bikoitza ere.

- Sektorekako erakundeen dirulaguntzak, herri dinamizazio lur politikak 
sustatzea, gazteak erakartzeko nekazaritza eskolatik sustatu, nekazaritza 
ekologikoari dirulaguntzak espezifikoa eskaintzea, salmenta eta zuzeneko 
marketina, hala nola eraldaketa zentro gisa hobetzeko azpiegiturak sortuz eta 
produkzio organikoaren onura osasuntsuak ezagutzera ematea.

- Kontsumo publikoko zentroen arduradunek, menuko produktuaren eta tokiko 
produktuen ekologiaren kudeaketa.

Elementu guzti hauen konbinazioa alternatiba agroekologikorako garapen ikuspegi 
interesgarria eskaintzen du tokiko eta eskualde mailan, baina konbentzioa orokorra bada eta 
tresnak modu egokian aktibatzen badira bakarrik. Eta horien artean, koordinazioa funtsezkoa 
da. Eta mahiak antolatuz (hostalari eta nekazariek, administrazioa eta elkarte, bizilagun 
eta nekazari ...) non tresnak forjatzen joan daitezken, aurkitzen ditugu elikagai alternatiba 
dinamizatzeko bide nagusia. Mahia hauek, kontzientziazko kideekin osatuta daude, jakintza, 
laguntza eta konpromiso guneak, proiektuen jatorria eta ekoizle eta kontsumitzaileen arteko 
konfiantzazko harremanak ezartzeko gune ezin aproposak dira. Beterrin egindako ekimen 
plangintza koordinazio honetan oinarritzen da. Orain erronka nagusia du bere aurrean, 
nekazariak gehitzea, nekazal ekoizpenarik gabe ezin bait da agroekologi alternatiboa 
gauzatu.

Idazleak egindako bigarren balorazioa horretan oinarritzen da. Azken sei hilabetetan, 
Eusko Gobernuaren diru laguntza baten medio, proposatutako ekimenak burutzen hasiak 
dira, planifikazioarekin ia aldaketarik izan gabe gainera. Horren proiektuaren praktikotasuna 
islatzen du, bukatu eta berehala eginkizun nagusinak martxan jartzen dituelako. Eginkizun 
hauetan, partaide garen einean, hala ere, akatz batzuk somatzen dira, eta hauek proiektuaren 
materializazio maila mugatu dezakete.

Lehendabizikoa eta inportanteena, nekazari partaide kopuruan oinarritzen da. 6  
dira parte hartzen ari diren ekoizleak eta ez oso modu intensiboan denak. Ohiko nekazaria 
ez da animatu eredu berri honetan parte hartzera baina ez eredua mugak jartzen zizkiolako, 
bere bide komertziala beste modu batean jorratuta duelako. Lanaren eginkizunaren barruan 
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10 nekazari tradizionalak entrebistatu ditugu eta bertan proiektu honekiko interes eza 
somatu dugu, ez proiektuaren kontra daudelako, bere bidea jorratuta dutelako baizik.

Beterri km0 dinamizatzaileek promozio euskarriak martxan jarri dute. Marka, 
folletoak, banderilak, web orria… martxan jarri berri du eta hauetan, planifikatuta zegoen 
bezala, nekazari partaideak euskarri hauek bere produktuak saltzen diren lekuetan jartzeko 
konpromesua hartu dute. Beste horrenbeste egin dute dendariek.Baina sortutako marka 
oraindik ez da ikusgarri eskualdean. Nekazari kopuru txikia eta hauen artean oraindik 
barneratu ez izana da arrazoia, idazlearen arabera, eta hau da entrebistatuak komentatutako 
ondorioa.

Beste horrenbeste erole zentroarekin esan dezakegu. Biltegi honek oraindik ez 
du ez produktu ez eskakizun nahikorik funtzionagarria izateko. Ekoizle bat ari da ekimana 
zentralizatuz, eta bere arrimoan ari dira komertzioak animatzen, baina ez eskakizun ezta 
eskaintza nahikorik ez du jaso momentuz.

Nahiz eta oraindik emaitzak handirik ez jaso, oinarriak jartzen ari dira eta denbora 
behar da egindako lan guztiak lehendabiziko fruituak eman dezan. Lehendabiziko urratsak 
eman dira dagoeneko, bereziki jantoki publikoekin. Hauekin harremanak eta konpromisoak 
lotzen ari dira eskualdeko produktuak bertan erreferente izan daitezen eta lehendabiziko 
adosmenak lortu dira: zaharren egoitza, haurtzaindegiak, polideportiboko taberna… Ekoizle 
arduradunaren lana fundamentala da. Bere produktuak gain besteen produktuen eskaintza 
lotu behar du orain. Harremanak indartzen badira jautzi kualitatibo handia emaateko aurkera 
izango dute. Arlo pribatuetik etorritako beste eskakizunei (industrien jantokiak adibidez) 
aurre egiteko aukera izango delako.

Lur berriak eta nekazari berriak inkorporatzeko arloan ere eman ditu lehendabizko 
pausoak. Agroaldea bat burutu da Astigarragan eta bi ekoizle hasi dira bere ekoizpena 
lortzen. Beterri km0 ekoizpe hauek bereganatu behar ditu, komertzialki irteera bat bilatzen 
lagundu eta proiektuan erabat integratu.

Beraz, oraindik goiz da ekimenen balorazio bat egiteko, 6 hilabete besterik ez 
direlako pasa, baina urrats batzuk eman dira dagoeneko eta, garrantsitzuena, oinarri sendo 
bat burutzen ari da aurrera begira pauso gehiago eman zedin.
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