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Laburpena: Artikulu honetan Donostiako hirian 2014 eta 2015 garren urtean zehar elikadura 
burujabetza eta ekologikoaren ekoizpenaren inguruan egindako lan saioaren emaitzak az-
tertzen dira. Bertan egungo nekazarien interes eza ekoizpen ekologikoenarekiko jasotzen 
den heinean langabetu eta  nekazari berrientzat lan aukera bezala planteatzen da. Nekazari 
honen profila pertsona langabetuen berdina da, hau da, gaztea, formatu gabekoa, gizona 
eta inbertsioak egiteko dirurik gabekoa. Ikerkuntzak arrakasta aukerak zehazten ditu, lurra, 
formakuntza eta komertzializazio mailan egindako lan saio ezberdinek erakusten duten be-
zala.

Hitz Gakoak: Elikadura burujabetza, ekoizpen ekologikoa, nekazari gaztea, Donostia

Resumen: Soberanía alimentaria y agricultura ecológica en Donostia-San Sebastián. 
Este artículo recoge los resultados que un estudio realizado en la ciudad de Donostia entre 
los años 2014 y 2015 respecto a la soberanía alimentaria y la agricultura ecológica ha obte-
nido. En el mismo se llega a diferentes conclusiones entre las que se apunta en primer lugar 
el desinterés del agricultor tradicional por iniciarse en el campo de la agricultura ecológica, 
lo que lleva a plantearse la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia un agricultor nuevo, de 
origen urbano y que generalmente proviene de una situación de desempleo. El perfil del 
nuevo agricultor coincide con el habitual del desempleado, es decir, joven, sin formación 
adecuada, hombre y sin posibilidades de inversión. La investigación se centra en las opcio-
nes de éxito que tiene un joven que necesita tierra, formación y salidas comerciales para 
su producto, unos resultados que se apoyan en distintas iniciativas puestas en marcha en 
el marco del proyecto.

Palabras Clave: soberanía alimentaria, agricultura ecológica, joven agricultor, San 
Sebastián.
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Abstract: Food sovereignty and organic  agriculture in Donostia-San Sebastián. This 
article presents the results that a study in the city of Donostia between 2014 and 2015 about 
food sovereignty and organic agriculture has obtained. In the same we reach to different 
conclusions about food sovereignty and organic agriculture. First, traditional farmer is not 
interested about starting in the field of organic farming. The unique which show interest 
the new farmer, that usually he has born in the city and he comes from a situation of 
unemployment. The profile of the new farmer matches the standard of the unemployed, 
young, without proper training, man without investment possibilities... The research focuses 
on the chances of success that has a man who needs ground, training and market outlets 
for its product. Results that are supported by various initiatives launched under the project.

Key Words: : food sovereignty, organic agriculture, young farmer, Donostia-San Sebastián

Ugariak dira bere inguruan gerriko berdeak antolatzen dituzten hiriak. 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 (Verdaguer, 2012).

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).

Artikulu honetan landutako ikerkuntza Donostiako hiria du abiapuntua. Bertako 
gerriko berdea aztertzeaz gain lanaren helburua harago iristea saiatu da,  elikadura 
burujabetzarantz  eta ekoizpen ekologikorantz hiriak aurkezten dituzten aukera ezberdinak 
aztertu eta zenbait ekimenak martxan jarri. 

Lanaren eginkizunak zenbait zalantza erantzutea ekarri du berarekin. 
Lehendabizikoa hirian ekoizpen ekologikoa baldin bada helburu, nolako ekoizpena duten 
egun dauden produktoreak ezagutzea eta zer aukerak dauden ekoizpen hau ekologikorantz 
bideratzeko izango litzateke lehendabiziko zalantza. 

Baina erronka gehiago planteatzen dira. Ekoizle interesaturik egongo ez balira, 
nola sortu ekoizpen berriak eta ekologikoa, non bilatu ekoizle berriak, nola gureganatu lurra, 
zer formazio beharrak dituzten, nola sortu komertzial egiturak ekoizpen ekologikoak eta 
bertakoak kontsumitzeko ?. Hauek dira ikerketan zehar erantzuten saiatu garen galdera 
esanguratsuenak.

Arestian aipatu dugun bezala ikerkuntzaren helburua gauzatzea izan du bidea eta 
proiektuak martxan jartzea. Horretarako Foru Aldundiko eta Donostiko Udaleko Enplegu 
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Berdearen programa baliatu gara lana gauzatu ahal izateko. Jarraian jasotzen diren ondoriak 
Idurre Zuazagastiren lanari esker lortu egin dira. 

1.- ELIKADURA BURUJABETZA HELBURU

Elikadura burujabetza herriak euren elikadura-sistema definitzeko duten eskubidea 
da eta merkatuen zentralitatea, bizitzaren pribatizazioa eta desberdintasunen orokortzea 
oinarri dituen eredu bakarrari egiten dio aurre; elikadura bizitzaren erdigunean ipini eta 
denon artean apustu horri erantzungo dioten eredu sozial eta ekonomikoak eraikitzea 
proposatzen du.

Vía Campesina-k, Nyeleniko Deklarazioan (2007) horrela definitu zuen Elikadura 
Burujabetza: “Elikadura burujabetza herriek elikagai nutritiboak eta kulturalki egokiak 
izateko duten eskubidea da; edonorentzat eskuragarriak, eredu iraunkorrean eta ekologikoki 
ekoiztuak diren elikagaiak, herriak berak elikapen zein ekoizpen-eredua erabakitzeko 
eskubidea  bermatzen  duena.”

Elikadura burujabetzaren definizio honek hurrengo barne baldintzak dakartza:

- Elikagaiak ekoizten, banatzen eta kontsumitzen dituztenak elikadura-politiken eta 
sistemen erdigunean jartzen ditu, merkatuen eta enpresen eskakizunen gainetik. 

- Etorkizuneko belaunaldien interesak defenditzen  ditu,  eta  haiek  hartzen  ditu  
kontuan.  

- Egungo merkataritza libre eta korporatiboari eta elikadura-araubideari aurre ekite-
ko eta hura desegiteko estrategia eskaintzen du; bai eta elikagaien, nekazaritza-
ren, artzaintzaren eta arrantzaren sistemak bideratzeko eta tokian tokiko ekoizleek 
kudeatu ahal izateko ere. 

- Ekonomia-burujabetzak tokiko ekonomiak eta tokiko merkatuak eta nazionalak le-
henesten ditu, eta nekazariei eta nekazaritza familiarrari, ohiko arrantzari eta betiko 
artzaintzari ematen die boterea; elikagaien ekoizpena, banaketa eta kontsumoa 
ingurumen jasangarritasunaren, jasangarritasun sozial eta ekonomikoaren oina-
rrian jartzen du. 

- Merkataritza gardena bultzatzen du, herri guztientzat diru-sarrera duinak eta kont-
sumitzaileek euren elikadura eta nutrizioa kontrolatzeko duten eskubidea bermat-
zen dituen merkataritza, alegia. 

- Lurrak, lurraldea, ura, haziak, abereak eta bioaniztasuna kudeatzeko eta horietara 
iristeko eskubidea elikagaiak ekoizten dituztenen eskura egon dadin bermatzen du. 

- Harreman sozial berriak ekartzen ditu, zapalkuntzarik gabeko harremanak eta gi-
zonen eta emakumeen, herrien, jatorri desberdinen, klase sozialen eta belaunal-
dien arteko desberdintasunik gabeko harreman berriak.
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Definizio zabal eta aberats horri esker ikus dezakegu elikadura burujabetzaren 
ikuspuntutik elikadura funtsezko eskubide gisa definitzen dela, eta ez salgai huts gisa. 

Ikuspuntu hori ulertzeko funtsezkoak diren hiru gako identifika daitezke:

•	 Subjektuak burujabe. Norbanako, kolektibitate zein herrien erabakitzeko eskubidea 
zer eta nola ekoitzi, zer eta nola banatu eta zer eta nola kontsumitu zehazteko.

•	 Ahalduntzea. Nekazariengandik eurengandik sortu eta eraikitzen da. Ekintzarako 
eta praktikarako proposamen politikoa da, eraikuntza kolektibo eta herritar batetik 
abiatuz.

•	 Nekazaritzan oinarrituriko ekonomiak eta agroekologia. Hauei atxikiriko ekoizpen, 
banaketa eta kontsumo sistemak definitu behar dituen ikuspegi gisa.

Beraz, tokian tokiko elikadura sistema iraunkor, justu eta osasuntsuak eraiki behar 
dira elikadura burujabetzaren norabidean urratsak eman eta ekoizpen eta kontsumoaren 
planifikazioaren baitan elikagaiak fisikoki zein ekonomikoki eskuragarri izateko.

Bide horretan, nekazaritza ekologikoa giza aktibitate jasangarria naturan barneratu 
nahi duen ekoizpen sistema gisa definitzen da. Bere helburu nagusia, epe luzera lurraren 
emankortasuna mantendu edota hobetzea delarik.

FAO eta Osasunaren Mundu Erakundeak honela definitzen du nekazaritza 
ekologikoa (1999): “Nekazal ekosistemaren osasuna indartu eta hobetzen duen 
ekoizpenaren kudeaketa sistema da. Nekazal ekosistemaren baitan, biodibertsitatea, ziklo 
biologikoak eta lurraren jarduera biologikoa aintzat hartzen dituena. Sisteman oinarritutako 
kudeaketa-mailan erabiltzen direneko prozesuak hobesten dira, lursailetik kanpokoak diren 
intsumoen erabilpena alboratuz eta eskualdeko baldintzek lekukotasunera moldaturiko 
sistemak beharko dituztela kontutan hartuz. Hori lortzeko eta sistemaren baitako funtzio 
zehatz guztiak betetzeko, kulturalak, biologikoak eta mekanikoak diren metodoak erabiltzen 
dira, sintetikoak diren materialak alboratuz.”

Nekazaritza ekologikoaren ezaugarriak Europa guztirako indarrean den 834/2007 
(EB) araudian finkatuta daude, bai ekoizpenari zein etiketatuari dagokionez.

Eta nekazaritza ekologikoaren barne hainbat korronte identifikatzen dira:

- Biodinamikoa: indar kosmikoak kontuan izanik, etengabe lurra eta laboreak indart-
zea dute helburu nagusi, baratza eta barazkiak izaki biziak bezala ulertuaz.

- Permakultura: nekazaritza eta kultura iraunkorra du helburu eta horretarako lurra-
ren zaintza, pertsonen zaintza eta soberakinen banaketa dute ardatz.

- Agroekologia: lurra ustiatzeko irizpide ekologikoei bezainbesteko garrantzia, neka-
zaritza bera garatzen den ingurune sozialaren iraunkortasunari ematen dio.
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Azken hau, landa garapenerako paradigma berri gisa aurkezten dute, gaur eguneko 
paradigma hegemonikoaren alternatiba gisa. Ikuspegi honetatik, nekazaritza aberastasun 
sozial, kultural, ekonomiko eta ekologikorako agente bihurtzen da.

Beraz, ekoizpen ereduaren eraldaketa eta ekonomiaren trantsizio sozial eta 
ekologikoa beharrezkoa dira nekazaritzaren eta gizartearen etorkizuna irudikatzeko. Eta 
eraldaketa honen helburu izango da ere sektore iraunkorren aldeko apustu ekonomiko eta 
politikoari esker enplegua sortzea. 

Bide honetan, Gipuzkoako Diputatuen kontseiluak udalei zuzendutako laguntza 
lerro berri bat onartu zuen 2014. urtean, lehentasuna enplegu berdea deritzona sortzea 
delarik, ondorengo ildoak oinarri:

- Nekazaritza Lurren Funtsa indartzea

- Nekazaritza ekologikoa sustatzea

- Elikadura burujabetzaren bidean pausoak ematen joatea

- Merkaturatzeko bide laburrak sustatzea.

Donostiako Udalaren aldetik, lehen sektorea bultzatzeko asmoa irmoa da eta 
nekazaritza lehentasun gisa du. Honen isla dira bere jabegokoak diren lurren lagapena eta 
Donostiako Sustapenaren bidez sortu den Guztiona nekazaritzako elikagaien klusterra. 
Sektoreko 130 agente baino gehiagoko lankidetzarekin tokiko produktuak sustatu, sektoreen 
artean sinergiak ezarri, proiektuak bultzatu eta enpresen lehiakortasuna indartzea dituelarik 
jomuga.

Laguntza lerro honetan barne sartzen dira ere programa horiek dinamizatzeko 
helburuak lan arloak hurrengoak izanik:

•	 Donostiako nekazaritza egituraren azterketa

•	 Nekazal lurren identifikazioa. Muñozabal eta Antondegiko nekazal lurrak. Lur 
hauen erabilpenerako nekazarien bilaketa.

•	 Instalatu berriak diren nekazarien jarraipena, Urrullo eta sor daitezkeen agroaldea 
edo banakako esperientzien kasuak.

•	 Ekoizle berrien ekoizpena merkaturatzeko bideen bilaketa eta dinamizazioa: 
ustiategietan salmenta zuzena, kontsumo taldeak, bertako ekoizpenen azokak, 
ostalaritza, denda txikiak, etab.

Lanaren ildoa egun dagoen sektorea ezagutu nahi du lehendabizi, burujabetza eta 
ekologikoa helburu norekin kontatu behar dugun jakin ahal izateko. Horren arabera jakingo 
da nekazarien joera ekoizpen berrien inguruan edo, kasu askotan gertatu den bezala 
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(Naturba, 2012), ekoizle berriak dira erronka hauek beregatzen dutenak. Horrela balitz 
lur politika berria asmatu beharko litzateke, formazio beharrei erantzun eta, horretaz gain, 
lan komertziala burutu bertako eta ekologikoak diren produktuak hiri barruan salduak izan 
daitezen.

2.- DONOSTIAKO NEKAZAL EGITURA EGUN

Donostian gainontzeko Euskal Autonomi Erkidegoaren udalerrien antzera, nekazaritza 
jardueraren murriztea garrantzizkoa izan da, lurralde osoan zehar eman diren arrazoi berdin 
edo antzekoengatik. Hala ere, hiriak duen balio estrategikoa medio, hau da, kontsumitzaile 
kopuru handi batekiko gertutasunak baita hirugarren sektoreko jarduerekin sinergiak 
sortzeko aukerak, gaur egun Gipuzkoan ustiapen gehien erroldatuta dituen herria izatea 
ekarri du.

Zaia da jakitea zenbat lur da nekazaria Donostian baina iturri ezberdinen arabera 
eremuaren %70ª nekazaria konsideratu daiteke. Ustiategi kopuruaren arabera iturri 
bakoitzaren arabera datu ezberdinan ematen dira baina Foru Aldundiko erregistroaren 
arabera (2015) Donostian 238 ustiategi daude erroldatuak, gehiengo nagusiena baserriak 
izanik. Hauek, bataz beste 6.11 Ha. lantzen dute

Lurrak belardi bezala erabiltzen dira gehien bat (%66.8), baso erabileretako %18 eta 
baratzagintza edo frutagintzara %2 besterik ez. Lurra jabetzan lantzen da gehien bat baina 
guztiaren %19a zesioaren bitartez, hau da, inolako kontraturik gabe, landu egiten da, ia bere 
osotasunean belardiak

Ekonomikoki ustiategi gehienak iharduera marginala dute. Nekazal Zentsuaren 
arabera 269 ustiategiek ez dute nekazal aritzeko minimora aipatzen den margen gordinera 
iristen, hau da,  14.400 euro urteko. Nekazal Zentsuaren arabera bakarrik 40 baserriak 
gainditzen zuten emandako datuak, hau da, zentsatutako ustiategi guztien %13a., eta 
hauetatik 28 bakarrik estrateagikoak kontsideratzen ziren, bigarren UTA gaindituz. 

Baserri guzti hauek Donostian landa izaera duten auzoak osatzen dute. Zubieta, 
Igeldo, Mendizorrotz, Igara , Anorga, Basozabal, Martutene, Landarbaso, Antondegi eta Lau 
Haizeta adibide garbiak dira, eta bertan profesionaltasuna landareriarekin nahasi egiten da, 
beti baserriaren ikurra jarraituz (Alberdi, 2003). Horrela hiriaren inguruan eta orokorrean 
zonalde altuak bereganatuz landa gerriko bat osatzen da, landa paisaia nagusituz, kostatik 
Pirinioetako lehendabiziko estrabazioetara bereganatuz.

Egindako ikerkuntzan egun martxan dauden ustitategiak aztertzen ditugu 
entrebistaren bitartez. Donostian erroldatuta dauden ustiategietatik berrogeita hamar bat 
dira nekazal ustiapen edo jarduera minimo bat dutenak, izan ere erroldan barne daude 
ere basogintza ustiategietan, aisialdi edo kirol ekintzetarako bideratutakoak (zalditegiak, 
adibidez), ...

Beraz, Donostiako nekazaritza egitura aztertzeko garaian ustialeku hauek soilik izan 
dira kontuan. Aurrera eramandako prozesua banakako elkarrizketa edo inkesta bidezkoa 
izan da, non hurrengo datuak galdetu diren:
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•	 Ustiategiaren/enpresaren jarduera datuak: produkzio bolumenak, lur azalera, 
fakturazioaren banaketa, …

•	 Enplegu datuak

•	 Merkaturatze datuak: merkaturatze bideak, zein kanal eta non, …

•	 Sektorearen mehatxu eta aukerak etorkizunera begira

•	 Aholkularitza eta formazio beharrak

Egindako berrogeita hamar elkarrizketetatik hurrengo ondorio orokorrak atera 
litezke.

•	 Hogeita hamar ustiategi kontsidera daitezke estrategiko, hau da, nekazaritza ustia-
tegi hauetan aurrera eramaten diren jarduerak lehentasunezkoak kontsideratzen 
dira, bai tamaina bai ekonomikoki izan dezaketen garrantziagatik ere.

•	 Nekazal jardueraren arabera sektorearen egoera ezberdina da:

o Barazkigintza

Alde batetik, era konbentzionalean ari direnak, zeinak nagusiki 
adin bateko jendea den jardueraren arduradun eta merkaturatze bideak 
eginak dituzte, izan San Martin edo Bretxako merkatuetan, izan bitartekari 
handien bidez. Eta bestetik, nekazaritza ekologikoan ari direnak. Kasu ho-
netan, nekazariaren perfila gazteagoa da, hainbat hasi berriak eta beraz, 
merkaturatze bideak garatzeke. 

Orokorrean, ustiategi txikiak dira, hektarea bat edo zertxobait ge-
hiagokoak eta bi-hiru langilerekin.

o Frutagintza

Ustiategi bakarra identifikatzen da, sagarra eta honen deribatuak 
ekoizten dituena, merkaturatzea batik bat denda kate handi baten bitartez 
burutzen du.

o Sagardogintza

Sagardoaren sektorea nortasun handiko sektorea da. Merkatu-
ratze bideak denek ere antzekoak dituzte: sagardotegian bertan, komer-
tzio eta denda txikietan eta hainbat kasutan bitartekari handiekin. Ostala-
ritza jarduerari estuki loturik, jardueraren inguruan sortutako lanpostuak 
ugariagoak dira.Hainbatek aipatutako arazoa sagardoaren irudia bera 
izan da, hau da, festa giroko edari gisa identifikatzen duela kontsumit-
zaileak.

o Ganaderitza
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Garrantzizko tamaina duen ardi hazienda bakarra aurkitzen da, 
gainontzean larreak berde mantentzeko dituzte ardiak baserrian. Kasu 
honetan hiltegira eramaten dira zuzenean.

Larreetako behiei dagokionez berriz, hainbat baserri aurki dai-
tezke, hala ere, hauen jarduera murritza da, hamar buru inguru dituztela-
rik gehiengoak. Askoren kasuan bigarren mailako jarduera da hau, larreak 
berde mantendu eta zuzenean hiltegiarekin edo hainbat harategirekin lan 
egiten dutelarik.

o Esnegintza

Lau dira esnetarako behiak dituzten ustiategiak. Horietatik batek 
esne guztia zentralera bidaltzen du, beste bik berriz zuzeneko salmenta 
ere badute, izan esne makina bidez edo denda eta jatetxeetarako zuze-
nean. Eta laugarrenak berriz jogurtak egiten ditu.

o Nekazalturismoak

Hirian bederatzi nekazalturismo aurki ditzakegu eta horietatik 
bi dira garrantzizko nekazal jarduera dutenak, barazkigintzara dedikatuz 
bata, eta ganaderitzara bestea.

Horrez gain, aipatu Donostiako udalerrian nekazaritza ekologikoan ari diren 
ustiategiak hiru direla: Aristondo baserria barazkigintzan, Elur-zulo mahastigintzan eta kiwi 
ekoizpen txiki batekin Iriarte baserria. Hauei, Lezoko Urrullo agroaldean instalatu berriak 
diren eta barazkigintza ekologikoan ari diren zortzi ekoizle gehitu zaizkie, zeinak oraindik ere 
merkaturatze bideak jorratzeke dituzten. Beraz, nekazaritza ekologikoa hirian jarduera gazte 
edo hasi berri gisa kontsidera genezake. 

Beste aukera, eredu tradizionaletik eredu ekologikora pasatzearena, ez da 
bidegarria ikusten. Ohiko nekazariek bere bidea jorratu dute, intensifikazio edo abandonoren 
artean aukeratuz eta ez dute eredu berriei buruzko nahiarik azaltzen. Ekologi ekoizpenak 
garatzeko egon daiteken aukera bakarra nekazari berriak dira eta adibideak jorratzen hasiak 
dira, agroaldea eta lur bankuaren ekimenen bitartez, ekoizpen mailan, eta kontsuko taldeen 
bitartez komertzializio maila. 

3.-EKOIZPEN BERRIAK SORTZEKO BIDEAK: LURRETIK KOMERTZIALIZAZIORA

Ohiko nekazarien birmoldaketa ekologikorantz ez da emango beraz. 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 ditugu, batzuk arrakastatsuak eta besteak 
antzuak, baina bide berri bat aurrera begira jarraitu behar den bidea markatzeko balio 
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dutenak. Hiru zatitan banatu dugu atal hau, hutsean hasten den ekoizpena agintzen duena 
legez, hau da, lurra, formakuntza eta komertzializazioa. 

3.1.- Lur publikoa, ezinbestekoa

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 eskualdatzen 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.

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.

Testuinguru honetan, Behemendi Landa Garapenerako Elkartetik “agroaldea” 
baten proiektua sustatzen da Lezoko Urrullo izeneko eremuan. Zortzi hektarea nekazaritza 
jarduera errentagarri baten ezarpenerako egokitzen dira, non zortzi nekazari edo nekazal 
aktibitate ezberdinei bost urteko lagapena burutu den.  Lagapenerako deialdiak bi izan dira, 
lehendabizikoa bost lursail eskainiz 2013ko irailean, eta bigarrena berriz, 2014ko ekainean.
Kasu honetan, nekazaritza ekologikora bideratutako finkak izatea izan da baldintzatzaile.

Orokorrean, nahiko perfil antzekoa topatzen dugu finken lagapen deialdira aurkeztu 
eta berau lortutakoen artean. Hau da, langabeak, zeinak nekazaritzarekiko apustua egin 
eta hainbat ikastaro burutu dituzten bai barazkigintzan, bai frutagintzan ere. Gehiengoa 
gizonezkoa, kasu batzuetan bikotea lagun dutela eta adinari dagokionez 30 eta 50 urte 
bitartekoak denak ere. Bakarren batek aurrezko esperientzia du, jarduera profesional gisa 
arituz eta kontsumo talde bateko ekoizle izanik.

Kasu guztietan jatorriz kaletarrak dira, lurrik ez dutenak eta nekazal munduarekin 
jaiotzek inolako harremanik izan ez dutenak. 2 kasu izan ezin Donostian bizi dira eta 
ekonomikoki inbertsioak egiteko aukerarik ez dutenak. Hau dela eta proiektu honi bereziko 
jarraipena egin zaio proiektu hauek gauzatzeko ezinbesteko erronka jo delako entitate 
askorengatik (Nekazal saila, Enplegu saila, Landa Garapena…).
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Fig. 1. Urrulloko Agroaldea

Iturrria: ADR Behemendi. Egileak egina (datoak  m2)

*Enpleguari dagokionez, Gizarte Segurantzan alta emanda egotea eskatu zaie, bi urteko 
epean. Kasu bakoitzean, nor eta zenbat dauden ez da kontsultatu.

Orain arteko epealdian Gipuzkoako Foru Aldundiko lur funtseko teknikari batek, 
Biolur elkarteko teknikari batek eta Behemendiko beste teknikari batek egin dute jarraipen 
lana, aldizkako bilerak izanik. Aldizkako jarraipen honek hainbat hutsune detektatzea 
ahalbidetu duen arren, hala nola, ekoizpenaren esparruan, formazio falta hainbat aspekturi 
dagokionez, eta merkaturatzearekiko, kudeaketa eta plangintza falta, oraindik ere 
maiztasun handiagoko jarraipen baten beharra ikusten da hasi berri duten esperientziaren 
bideragarritasuna bermatu asmoz. 

Horretarako jarraipena egin eta era berean, ekoizleei aholkularitza edo 
laguntza eskainiko dien teknikari bat beharrezkoa dela detektatzen da, bai ekoizpen 
alorrari dagokionez, eta batez ere, merkaturatze bideen bilaketari dagokionez. Izan ere, 
Biolur, Gipuzkoan Nekazaritza Ekologikoaren alde lan egiten duen elkarteak edo Abelur 
nekazaritza sektoreko aholkularitza Kooperatibak ekoizpen esparru hau jorratzen dute. 
Aldiz, merkaturatzea airen edo norbanakoan menpe gelditzen da, eta hasi berriak diren 
eta nekazal sektorea ezagutzen ez duten ekoizle berrientzat lan zaila eta nekeza ari da 
gertatzen, saretze edo ehuntze horretarako kanpo laguntza eskatzen dutelarik maiz.

Esperientzia honi jarraiki, Donostiako Udaletik baita eskualdeko beste udaletatik 
ere lur funtsa bitartez lursail berrien detekzioa eta agroaldea berrien eraketarako bidea 
aztertzen da.
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Taula 1. Urrulloko partaideen ezaugarriak

Lur-
saila

Lursailaren 
egoera

Enplegua* Merkaturatzea Bestelakoak

A Lursailaren bi 
heren landuta, 

negutegia 
jartzeko asmotan

3 pertsona Bi kontsumo talde

B Lursailaren bi 
heren landuta, 
negutegi txiki 

batekin

2 pertsona, 
kanpo laguntza 
jasotzen dute

Kontsumo taldeak

C Lursaila ia hutsa Pertsona 1 Bi kontsumo talde 
eta denda bat

Lursaila hutsa 
duela eta hainbat 

abisu eman 
zaizkio dagoeneko

D Lursailaren % 
handiena landuta

Pertsona 1 
lanaldi erdian 

eta kanpo 
laguntza

Kontsumo talde bat 
eta hainbat denda 

eta jatetxe

E Lursailaren 
heren bat 

landuta, negutegi 
txiki bat ere

Pertsona 1 Hainbat saski 
gertuko jendearen 
artean, dendaren 

batean ere
F Lursailaren 

erdia landuta, 
negutegia jarri 

du

Pertsona 1 Denda txiki eta 
jatetxeetan

G - - - Lursailari uko 
egin dio

H Lursailaren 
heren bat du 

landuta, horrez 
gain lau negutegi 

jarri ditu

2 pertsona, 
elkarte zibil 

gisa

Kontsumo talde 
bat (10 saski), 

ostalaritza

Donostiakoaren kasuan bi ingurune hautematen dira, Muñozabal baserria eta 
Antondegiko gaina.

- Muñozabal baserriaren jabe Donostiako Udala da eta 7 hektareako eremua du, 
zeina nekazaritzara zein basogintzara bideratuak dauden. Baserri honekiko proie-
ktua garatua dago dagoeneko, proiektu integrala izanik, hau da,  nekazal jardueraz 
gain, hezkuntzarako eta aisiarako esparru ere izatea helburu duelarik. Hala ere, 
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irisgarritasun arazoak, baita baserria beraren egoera tarteko, proiektua ez da au-
rrera eraman.

- Antondegiren kasuan, 4.000 etxebizitzatik gora eraikitzeko asmoa agertu zen 2006 
urte inguruan, baina ondorengo krisi ekonomikoak eta eraikuntza sektoreko krisiak 
batik bat, baita 2011ko udal gobernu aldaketak plan edo asmo hauek ez aurrera 
eramatea ahalbidetu zuen eta bertan, agroaldea bat aurrera eramateko aukerak 
ikusi ziren, nekazaritza ekologikoa, ganaderitza eta frutagintza uztartuz batik bat. 
Kasu honetan proiekturik ez da garatu.

Bide honetan ere, Donostiko Udaleko jabegoa den baina Astigarrako eremuan 
dagoen  agroaldea berri baten sorrera bultzatu da Donostiako bigarren saihesbidearen 
ondoan. Kasu honetan ere, lagapenaren baldintzatzaileetako bat bertan garatutako nekazal 
jarduera ekologikoa izatea izan da. Lurraren esleipena 2015eko ekainean egin da, hiru 
pertsonako elkarte baten esku gelditu delarik berau.Beste onuradunen antzera, gazte eta 
langabeekin aurkitzen gara hemen ere.

Eta azkenik, eta Urrulloko esperientzia ezagun, bigarren agroaldea batekiko apustua 
egiten da GFA eta Behemendi Landa Garapenerako Elkartetik. Aipatzekoa, Donostialdea-
Bidasoako Landa Garapen Elkartetik eredu honekiko apustua, lur funtsa berak ahalbidetzen 
duen esparrua baliatuz. Kasu honetan Urrullon izandako planteamendu berdina jarraitzen 
du, hau da, 1 Ha. produktore bakoitzeko, lau partzelekin, baragintza ekologikorako. Horretaz 
gain bi baserrikin kontatzen du, bakoitzak 6Ha.rekin. Hauek ere konkurtsora atera nahi dira, 
ekoizpen ekologikoetarako, baragintza eta ganaderitza nahazten dituzten iharduerekin.

Proiektuak alderatuz, politika guzti honen ondorioz Urrullon egun 7 ustiategi berri 
daude martxan eta Perurenan 1, denak baratzagintzan. Epe laburrean Apaizartzen beste 6 
gehituko zaie. Abiapuntua kontuan hartuta emaitzak oso positiboak dira eta oraingo erroka 
hauek finkatzea da.

Administrazio publiko edo elkarte hauetatik saiakera eta apustua egiten den bezala, 
partikularki ere nekazaritzan hasteko ahalegina egiten dute zenbaitzuk. Hala ere, gertuko 
norbaiten lurretan edo baserriko jarduerak berreskuratzen dituzten kasuak dira gehiengoa.  
Arestian aipatu den bezala Donostian dagoeneko hiru ustiategi ekologiko daude martxan. 
Urte honetan zehar ustiategi berri bat bideratu da ekologi arloan baina Urrolloko nekazarien 
ezaugarriak errepikatuz: langabetua, adin ertaina, formaziorik gabekoa eta komertzilizatzeko 
bideak landu gabe duena. Ezberdintasun bakarra familiako lurrak erabiltzen hasia dela.

Jorratu beharreko bidea oso luzea da baina lur politika hauen bitartez ekoizle talde 
bat hiriari begira osatzea lortu da eta horrek komertzializazio aukera berriak ekiteko atea 
zabaltzen du. Lehendabiziko aldiz hirian bertako produktu ekologikoa eskaintzeko aukera 
eman daiteke. Horretaz gain Donostia  ez dela hiri itxia kontuan hartu behar dugu eta 
antezko proiektuan inguruko herrietan ere sortzen ari dira (Tolosako agroalde ekologikoan 2 
ekoizle berri, Hondarrabian 3) ekoizleen taldea horrela zabalduz.
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Fig.2. Botikako Agroaldea. Hondarrabia

            Fuente: ADR Behemendi. Egileak egina

Herri lurretan oinarritutako politika ez da nahikoa, lur publiko egokiak nekazaritzarako 
urriak direlako eta lur bankuaren aukerak berehala mugatuak geldituko liratekeelako baina 
lur pribatuak arrendatzeko zailtasunak dauden bitartean hau izan daiteke ekologikoaren 
ekoizpenaren abiapuntua.

3.2.-  Formazioa etengabea ezinbestekoa

Donostiako hirian ekoizpen ekologikoaren presentzia garatzeko egindako lan ez 
litzateke ulertuko aurretik beste entitateek egindako lana kontua hartuta izan ez balitz. Lur 
bankura iritsitako nekazariak formatuak etortzen ziren kasu guztietan. Deialdi publikoetan 
lurra bereganatzeko 300 orduko formazio berezia eskatzen zitzaien aldez aurretik eta 
denek baldintza hori bete dute. Entitate ezberdinen lanaren ondorio izan da lorpen hori 
baina Lanbide eta Fraisoroko nekazal eskolaren papera azpimarratzekoa da, formazioaz 
gain kaptazio lana egin zutelako aurretik. Horrela langabetu batzuk nekazaritza ekologikoan 
ikusi zuten bere bizitza proiektua egiteko aukera eta lur eskaintza iritsi zenean eskakizuna 
egongo zela garantizatuta zegoen.
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Benetako arazoa ondoren etorri da, ekoizle berri hauek lanean hasi direnean. 
Asesoratuak egon arren aurretik kontuan hartu gabeko arazo askoei egin behar diote 
aurre eta formazio gabeziak agerian gelditu dira. Guzti honek formazio programa berriak 
planteatzea eraman du.

Aurrez aipatu bezala, formazioan hainbat hutsune antzeman dira instalatu berriak 
edo nekazari hasi berrietan. Behemendi Landa Garapen Elkartetik, Fraisoro Eskola eta 
Biolur elkartearekin batera lau saioko ikastaroa burutu da, batik bat hasi berri direnentzat 
bideraturik, egunerokoan dituzten zalantzak argitu eta atzemandako gabeziak ez 
errepikatzeko helburuarekin. 

Ikastaroko edukiak hurrengoak izan dira:

- Baratzaren planifikazioa: baratzaren planifikazioa urtean zehar, aire libre zein ne-
gutegian, salmenta aurreikuspenak kontuan hartuz. Barazki beharrak, ereite eta 
landaketa egutegiak azaldu dira. Eta lurraren antolaketa.

- Lurraren maneiua: ongarriketa eta mekanizazioa: lurraren emankortasunaren diag-
nostikoa nola egin eta hauentzako ongarriketari eta mekanizazioari dagokioenean 
maneiu egokia zein den azaldu da.

- Izurrite eta gaixotasunen kontrola: ekologikoan agertzen diren arazo nagusiak 
azaldu dira, baita hauen kontrolerako tresnak ere.

Ikastaroan barne, antzeko esperientziak ere bisitatu dira.

Baina horrez gain, sektoreak berak hainbat gai edo alorretan sakontzea ere 
eskatu du. GuztiONAklusterrak sektorearen prestakuntza beharrak ezagutu ditu Eurogap 
aholkularitzarekin elkarlanean. Lan saio baten bitartez sektoreko kezkak jaso dira, 
hurrengoak izanik:

- Berrikuntza alorrean: produktu berriagoak behar dira, teknika berriak, barietate be-
rriak, I+G+I, …

- Merkaturatzean: produktuaren kokapen falta, salmenta bideen zehaztapen eza, 
eskaintza eta eskaeraren arteko desoreka, …

- Komunikazioan: gizartearengana iristea falta da, tokiko produktuen abantailen eza-
gupen falta, garaikoaren garrantzia azpimarratzea, …

- Lankidetza: pentsamendu eta estrategia amankomun baten falta, …

Kezka hauek jasoz eta GuztiOna klusterraren helburuekin bat eginik, aldaketa 
kulturalerako prestakuntzaren ildo estrategikoak hurrengo lauak izatea adostu da: tokiko 
produktuei balioa ematea, produktua garatzea, merkaturatzea eta kanalak, eta enpresa-
lankidetza eta aldaketa kulturala.

Aurreko ondorioak eta gomendioak kontuan hartuta, eta ildo estrategikoak definituta, 
2015eko bigarren sei-hilabetekoangaratu beharreko prestakuntza arloak hurrengoak dira:
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•	 Ekoizpena eta sukaldaritza/ostalaritza

•	 Bertako produktuaren baloratzea: arrakasta kasua

•	 Errotazioa/laborantza teknikak

•	 Trebatze komertziala

Beraz, etengabeko prestakuntza beharrezkoa da ez soilik ekoizleen partetik, baita 
kontsumitzaileen aldetik ere, izan zuzeneko kontsumitzaile, dendari, ostalari, teknikari edo 
dena delakoa.

3.3.- Merkaturatzea, uste baino zailagoa

Elikadura burujabetza aldarri duen nekazal jarduera ekologiko batekin lanean 
aritzeak, merkaturatze bideak laburrak izateak bultzatzen gaitu. Alde batetik, distantziak 
eta bitartekari kopuruak izan behar dira kontuan. Baina kuantitatiboki baloratzeaz gain, 
kualitatiboki ere pausu bat aurrera egiten dute merkaturatze bide laburrek, hau da, ekoizlearen 
eta kontsumitzailearen arteko harremanak ere bere garrantzia du eredu honetan. 

Eta aurrekoa berretsiz, merkaturatze bide honek ez du soilik komertzializazio eredu 
bat bere oinarrian, derrigorrez estuki lotuta doa ekoizpen eta kontsumo eredu jakin bati. 
Beraz, merkaturatze bide laburrak ez dira erosketa edo produktuen salmenta eredu bat 
soilik, transformaziorako bidea ere badira. Hau da, herritarrak ahaldunduko dituen tresna 
ere badira, non elikagaien ekoizpenean eta kontsumoan erabakiak hartzeko ahalmena 
errazten den, elikadura burujabetzarako bidean aurrera eginez.

Merkaturatze bide laburrak anitzak dira. Denen oinarri da baserritarraren eta 
kontsumitzailearen arteko harreman zuzena, gertukoa eta konfiantzazkoa. Eta hemendik 
sortutako iniziatibak faktore askoren menpekoak izango dira, guztietan pertsonen arteko 
konpromisoa ezinbestekoa izango delarik.

Ildo honetatik jardun da ere Donostian, hainbat iniziatiba atzeman dira eta hauen 
jatorria, egoera eta etorkizuna aztertu eta landu dira. Baita, jorratu beharreko bide edo alor 
berriak ere.

3.3.1.- Kontsumo taldeak

Kontsumo taldeak jatorrian nekazariak laguntzeko herritarrek garatutako banaketa 
mekanismo bat dira eta kontsumitzaile eta gertuko ekoizleen arteko zuzeneko harremana 
dute ezaugarri nagusi. 

Basherri talde edo kontsumo taldeetan baserritar bakoitzak bere produkzioa 
saski bidez banatzen du herritar talde bati, zeinak nekazal jardueraren hainbat ardura 
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elkarbanatzeen dituzten. Gipuzkoa mailan hirurogeita bost taldetik gora daude eta Basherri 
Sarearen barne kokatzen dira.

Taldea astero elkartzen da, asteroko banaketa egin edo saskia hartzeko unean, 
eta honek komunikazioa errazten du, izan baratzaren egoera eta planifikazioari dagokionez, 
saskien inguruko gora beherak, bestelako produktuen inguruan jardun eta eskuratzeko 
aukerak edo agroekologiaren inguruko barne dinamika bat garatzeko ere. 

Basherri talde bakoitzak autonomoki funtzionatzen du eta beraz, talde bakoitzak 
zehazten ditu bere helburuak, irizpideak, barne edo funtzionamendu arauak, etab.

Donostian hamabost basherri taldek funtzionatzen dute gaur egun, errealitate eta 
dinamika ezberdinarekin baina guztiek onartzen dituzte ondorengo printzipioak: lehentasuna 
dute baserri txikiek, dibertsifikatuak, ekologikoak, estentsiboak, bertako barietateekin lan 
egiten dutenak, GEO gabeak, autogestionatuak, produkzio zikloa etxaldean bertan ixten 
saiatzen direnak, genero berdintasunaren alde lan egiten dutenak, lan baldintza duinak 
bermatzen dituztenak, … orokorrean, merkatu globalarekiko menpekotasun txikiena duen 
ustiategiak bilatzen dira. 

Taldeetan banatzen diren saskiak itxiak dira, bertako barietate eta garaian garaiko 
barazkiekin, eta honek baserritarrari aurreplanifikazio bat burutzea ahalbidetzen dio dituen 
saski kopuruaren arabera, gehiegizko produkzioagatik galerak saihestuz.

Printzipio orokor horiez gain badira beste hainbat aspektu amankomun, adibidez, 
prezioa edo gai ekonomikoak. Gai honen inguruan Basherri Sareak hainbat konpromiso 
ekonomiko zehazten ditu produkzioa eta kontsumoaren artean, alde bakoitzaren ahalmen 
eta beharrak kontuan izanik eta kanpo merkatuaren eraginetik kanpo. Hala ere, gaur egun, 
talde gehienek Biolurrek barazki ekologikoen zuzeneko salmentarako orientagarria den 
prezioen taula erabiltzen dute.

Taula 2.- Donostiko kontsumo taldeak

Taldea Auzoa Ekoizlea Saskiak
1 AntiguaOtarrak Antigua Javi Loiarte 30

2 Barea Antigua Joxerra Agirre 14

3 Ibaserri Ibaeta Unai Lizarralde 18
4 Amara I Amara Berri Arkaitz Portularrume 24
5 Amara II Amara Berri Arkaitz Portularrume 18
6 Egia I Egia Mikel Alkorta 22

7 Egia II Egia JoxerraMikeo 26

8 Egia III Egia Ainhoa Landaberea 21
9 Gros I Gros Maite 9

10 Gros II Gros Marta Higuera 10
11 Intxaurrondo - Amara Intxaurrondo Marta Higuera 28
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12 Intxaurrondo Intxaurrondo Joxerra Agirre 7

13 Aiete Aiete Iban de la Peña 6

14 Alde Zaharra Alde Zaharra Iban de la Peña 17
15 Guardaplata Bidebieta Haritz Lujanbio 20

Horrez gain, Basherri Saretik hainbat konpromiso ere definitu dira taldeen 
funtzionamendu egokirako. Baserritar edo ekoizlearen aldetik agroekologikoruntz joatea, 
produkzioaren eta lurraren arteko oreka mantenduz eta honek dakartzan baldintza 
edo irizpideak bermatuz. Baita taldearekin adostutako kalitate eta kantitateak ziurtatuz, 
norberaren produktuak soilik eskainiz, egon daitezkeen gora beherak adieraziz baita bilera 
eta dinamiketan parte hartuz ere. Herritarraren edo kontsumitzailearen aldetik berriz, era 
kontziente eta arduratsu batean kontsumitzea, urtebeteko konpromisoa hartzea eta talde 
dinamikan parte hartzea adosten da. 

Beraz, talde lanaz ari gara, bi aldeek edo alde guztiek beraien konpromiso eta 
ardurak dituztelarik taldearen funtzionamendua ahalik eta egokiena eta guztientzako 
erosoena eta duinena izan dadin.

Gipuzkoan lehen taldeak 2009an sortu ziren EHNE baserritar sindikatuaren eta 
Biolur elkartearen laguntzarekin, eta ordukoa da ere Donostiako lehen taldea, AntiguaOtarrak 
kontsumo taldea hain zuzen. Geroztik hirian beste hamabost bat talde eratu dira, kasu 
batzuetan bi eragile hauen edo Basherri Sarearen laguntzarekin eta beste kasu batzuetan 
era autonomo batean. 

Proiektu honen bitartez azken urte honetan orain arte eratuak dauden taldeen 
jarraipena egin da. Talde hauetako ekoizle eta herritarrekin hainbat elkarrizketa egin dira 
beraien egoera ezagutu, egon daitezkeen arazo edo beharrak detektatu eta Donostiako 
kontsumo taldeen artean elkarlana sustatzeko bideak bilatzeko helburuarekin. 

Beharren artean herritarren edo kontsumitzaileen fideltasuna lantzea da 
azpimarratutako puntuetako bat.Talde horiekin egonkortze lanketa burutu da, bai barne 
dinamika ezberdinak landuz, bai kasu bakan batzuetan taldera jende gehiago batzeko 
hitzaldi-bilerak eginez ere. 

Horrez gain, eta taldeen arteko elkarlana sustatzeko asmoz taldeetako ekoizleekin 
hainbat bilera burutu dira hau nola landu aztertzeko. Bilera hauetan elkarlanerako gogoa 
eta beharra ikusten diren arren, egunerokoan errealitatea bestelakoa da eta talde bakoitzak 
bere barne dinamika darama, gainontzeko taldeekin duen harremana txikia izanik.

Elkarlanean aurrera eramateko gaietako bat talde bakoitzak zein produktu jasotzen 
dituen ezagutzea da, elkarrekin eskatzeko aukera aztertuz edo taldean produktu berriak 
txertatzeko asmoarekin. Gai hau jorratzeko Donostiako talde guztiekin topaketa bat burutu 
da, tamalez hiru taldetako kideak soilik agertu ziren.

Beraz, taldeen saretzea etengabeko lanketa gisa agertzen da, kasu honetan ere 
dinamizatzaile baten figura lagungarri izango litzatekeelarik.  
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Dinamizatzaile baten laguntzaz, aurtengo urtean, Donostian beste talde bat hasi da 
martxan Kafe Botanika tabernaren inguruan. Aurrera eramandako prozesua aurrez aldetik 
eratuta dauden taldeen antzekoa izanda: lehen hitzaldi bat, bi-hiru barne bilera eta baratzera 
bisita. Pausu guzti hauek Basherri Sarearekin lankidetzan burutu dira. Egun 15 kide ditu.

Honez gain, beste bi-hiru lekuetan hainbat herritarren aldetik interesa detektatu da, 
baina lan dinamika motelagoa izaten ari da, hala nola, Loiola eta Loiolako Erribera auzoak, 
Añorga, …

Kontsumo talde hauez gain, ekoizle eta herritarren arteko harremana zuzenekoa, 
baina konpromiso maila ezberdina duten ekimenak aurki ditzakegu Donostian.

•	 Uztaro kooperatiba: ia duela zazpi urte Beizaman sortutako koopera-
tiba da, bi taldetan funtzionatzen duena: alde batetik, ekoizleen taldea, 
bi pertsonez osatua eta baratzeko lanez, poltsen banaketaz, urteroko 
plangintzaz eta beste hainbat gauzetaz arduratzen direnak. Eta bestetik, 
kontsumitzaile taldea, berrogeita bost kontsumo unitatez osatua. Kontsu-
mitzaileen aldetik kuotak ordaintzea, asteroko barazki otarra jaso eta bat-
zarretan eta baratzeko lanetan parte hartzea dira egin beharra. Donostian 
hainbat pertsona dira kooperatiba honetako kide.

•	 Otarra Bioelkartea: kontsumitzaile elkarte bat da eta beraien prozesuan 
osasuna eta ingurumena errespetatzen dituzten elikagai ekologikoak era-
bili eta kontsumitzen dituzte.Parte hartzean du oinarria denda gisa fun-
tzionatzen duen elkarte honek.

•	 KarabelEko ekonekazaritza etxaldea Agifes, Blasenea eta Kimu bat en-
titateek elkarlanean eratutako elkartea da. Esperimentazio zentro irekia 
eta errehabilitazio psikosozialerako zentroa da era berean eta komertzia-
lizazio bide ezberdinak dituzte: etxaldean bertan duten dendan, hainbat 
jatetxeetan eta 120 saskitan. Saski hauek lau puntutan banatzen dituzte: 
Hernanin bertan, Donostian Agifesen egoitzan eta Gros auzoan eta Ar-
giako lantokian.

•	 Saskika: Lurlan baserritar Elkartearen proiektua da, on-line eskaera bidez 
nahi den tamainako eta nahi den maiztasunez etxera edo lantokira era-
maten dute saskia.

•	 Saskiak enpresetan: hainbat dira beraien langileei saskiak eskaintzen di-
zkieten enpresak, horren adibide da Gureak taldea. Bere langileen artean 
hamabost egunean behin saskia eskuratzeko aukera ematen du. Hala 
ere, kasu honetan eta produktu freskoarekin hasi baziren ere, egun ge-
hiengoa produktu elaboratua edo kontserbatan eskaintzen da.

Garatutako proiektuaren bitartez bertako barazki ekologikoz osatutako saskien 
eskaintza egin da eta horretarako Urrulloko bost ekoizleren elkarlana bilatu da. Eskaintzaren 
emaitza baxua izan da, bi interesdun soilik azaldu dira.

Ala ere, atal honetan emandako pausoak positiboak izan dira. Talde berri bat sortu 
da Donostiaren erdialdean, Groseko auzoan zegoena indartu egin da eta Añorgan beste 
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bat bidean jarri egin da. Eredua garatzeko aukerak aurkezten du baina bati-bat koordinazio 
beharra dauka. Eredu militantea da eta behar den jarraipena ez bazaio egiten taldeak 
zenbait kasuetan gogoa eta nahia galtzen dute eta desagertzeko bidean jartzen dira. 

3.3.2.- Ostalaritza

Ostalaritzan aurkitzen dugun errealitatea anitza da. Taberna edo jatetxea, zein 
janari mota eskaintzen duen, jabe eta sukaldarien kontzientziazio maila, … ugari dira 
erosketa baldintzatzen duten aspektuak. 

Bertako produktuez ari garenean, eta barazkietan zentratuz, hainbat dira materia 
honekin lanean ari direnak baina nagusiki produktu jakin batzuez ari gara, hala nola, tomatea, 
ilarrak, lekak, … garai zehatz bateko gutiziez ari gara. Egunerokoan zailtasun handiagoak 
topatzen dituzte, bezeroari garaian garaikoa soilik eskaintzea erabaki zaila izanik. Esan 
ere, produktu hauekin lanean ari diren jatetxe gehienak tipologia antzekoa dutela, karta 
eskaintzen duten jatetxeak eta ez eguneko menu bat.

Salbuespen gisa Orona lantegiko Diametro 200 jatetxea dugu, gaur egun, 
eskaintzen dituzten bazkarien %70-80a bertako produktuekin dago prestatuta eta %30a 
gutxi gora behera jatorri ekologikokoa da. Jatetxe honen eguneroko martxa Gure Elikagai 
elkarteak darama, bertako bazkide Lurlan baserritarren Elkartea eta Fede Pacha dira, urte 
askotako esperientzia duen sukaldaria eta SlowFood mugimenduko kidea. Produktuen 
horniketarako zuzeneko harremana dute bai Fedek, bai sukaldari nagusiak ere. Hau da, izan 
barazki, haragi, gazta edo dena delakoa, ekoizlea berarekin egoten dira, elkar komunikazioa 
da aspektu garrantzitsua. Diametro 200era barazkiak KarabelEko etxaldetik, Urrulloko bi 
ekoizleren eskutik eta Lurlanetik eramaten dira nagusiki.

Eredu hau aitzindari izanik, ostalaritza sektorearekin egin den lanketa zuzenekoa 
izan da, hau da, bertako produktu ekologikoa egunerokoan sartzeko interesa izan dezaketen 
hainbat jatetxe-taberna detektatu eta banan banako lanketa burutu da. Aurrez aurreko lehen 
elkarrizketa bat egiten da eta benetan interesa eta prestutasuna azalduz gero ekoizleekin 
jartzen dira harremanetan. Hala ere, lanketa honek denbora eta jarraipen bat beharrezkoa 
ditu elkar ezagutza eta elkarlan horrek fruituak eman ditzan.

Lanketan zehar ikusi diren hainbat behar eta ezbairen harira, ostalari eta ekoizleen 
arteko topaketa bat antolatu da, era honetan lanean ari diren ostalari baten eta baserritar 
baten esperientzia ezagutu eta ezbai horiek erantzuteko asmoz. 

Topaketa hauetatik, epe motz eta ertainean bi sektoreek jorratu beharreko 
hainbat aspektu ondorioztatu direlarik, hala nola, eta alde batetik, produktoreen aldetik 
komertzializazioari 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. 

Topaketa horretan agertutako eta orokorrean behin baino gehiagotan agertutako 
aspektua  produktorera iristeko zailtasunak izan da, baldin eta zuk bertako produktua 
ezagutu, erabili edo erosi nahi izanez gero nora jo ez jakitea, hau da, erreferentziazko 
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leku edo pertsona baten beharra zeinak azalduko dizun zein ekoizle dituzun Donostian, 
Donostialdean edo Gipuzkoa mailan, zer egiten duten, nola egiten duten lan, zer eskaintzen 
duten, etab. eta harremanetan jar zaitzakeen konfiantzazko pertsona bat izatea garrantzizkoa 
ikusten da.

Hotelen sektorean ere agertutako aspektua da, ostalarien antzera bazkari eta 
afarietarako produktuaz gain gosarirako ere hornitzaileak behar baitituzte. Kasu honetan, 
eta batik bat Donostiako hainbat hotelen interesa ikusirik, ostalariekin egin bezala lanketa 
banakakoa eta zuzenekoa izan da. 

Une honetan, hotel bakarrarekin ari da lanean, egunero eskaintzen dituzten 
gosarietan bertako produktu ekologikoaren aukera barneratzeko helburuarekin. Kasu 
honetan ere hainbat bilera burutu dira nondik hasi, pausuak nola eman eta komunikazioa 
ere lantzeko asmoz.

Beraz, ostalaritza merkaturatze bide labur garrantzitsua izan daiteke ekoizle hasi 
berrientzat. Jabe eta sukaldariekin elkar ezagutzeko esparruak sortu behar dira, harreman 
sendoak sor daitezen eguneroko batean, eskutik helduta baratzaren planifikazioa adostu eta 
bertako eta garaiko barazki ekologikoez osatutako platerak eskatzeko helburuarekin. Guzti 
hau aurrera eramateko bidea erraztuko duen pertsona bat egotea ere garrantzizkoa izango 
delarik, konfiantza espazioak sortu eta lanketari dinamika eta jarraipen bat emango diona.

3.3.3.- Bestelakoak

Katering zerbitzuak. Merkaturatze bideetako bat ere bada kateringa. Katering 
zerbitzu ugari aurki ditzakegu gaur egun, dastatze edo degustazio batetik hasi, bazkari 
bat edo jantoki bateko zerbitzu arte. Zerbitzuaren arabera ekoizlearekin harremana ere 
ezberdina da, hainbat kasutan bitartekariekin lan egitea beharrezkoa delarik.

Dastatze edo degustazioei dagokionez berau antolatzen duen eragilearen arabera 
errealitate ezberdinak aurkitzen ditugu. 

Alde batetik, Udal administrazioa dago, udal bileratan eskaintzen den katering edo 
degustazio zerbitzuetan bertako produktu ekologikoa txertatzeko bideak aztertu direlarik. 
Horretarako udaleko hainbat sailetako teknikariekin bilera bat egin da bide zuzena zein 
izan daitekeen detektatu asmoz. Eta hau burutzeko bide egokia  instrukzioa izan daitekeela 
adostu da. Izan ere, katering zerbitzu baten kontrataziorako gutxienez hiru eskaintza edo 
aurrekontu alderatu behar dira horietako bati zerbitzua esleitu aurretik. Eta hain zuzen, 
eskaintza hori aukeratzeko garaian eta instrukzioak lagundurik hainbat baldintza edo irizpide 
txerta daitezke bertako produktuaren erabilpena sustatu asmoz.

Beste interesdunetako bat herri eragileak dira, elikadura burujabetzaren alorrean 
lanean ari direnak topatzen direlarik batik bat. Kasu honetan ere zuzeneko kontaktua da, 
kopuru oso handiez ari direnean salbu.

Aurtengo Donostiako Piraten Aste nagusiko apustuetako bat hau izan da. 
Egitarauaren barne hainbat bazkari eta dastatze egin dira eta horietako batzuk bertako eta 
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garaiko produktuekin, baita produktu ekologikoarekin ere. Hemen ere, hainbatek, ostalaritzan 
gertatu bezala nora jo ez dakite, hala ere, ate ezberdinak joz produktua lortzera iritsi dira. 
Eskaintza hurrengoa izan da: Trinitate plazako kantina piratan entsaladak Lizardi baserriko 
barazkiekin prestatu dira, Aingura Kofradiaren egitarauko Bizifesta ekintzan burututako 
tomate dastaketaKarabelEko eta AntiguaOtarrak kontsumo taldearekin elkarlanean burutu 
da eta afariko bokatak ere Lizardi baserriko eta Lokate baserriko produktuekin egin da. Eta 
kofradia honen baitako bazkaria Goiabe etxaldearen eskutik egin da eta Libertalia ekintzan 
ere Arimasagasti behi gazta eskaini da bertaratutakoei. Mugimendu osoari dagokionez 
bertako garagardoari lekua egin zaio eta Donostiako Piraten egun handia den abordatze 
eguneko 800 lagunentzako bazkaria ere Lurlan baserritar elkartearekin burutu da. 

Hortaz, eragileen aldetik interesa dagoela atzematen da, gogoa eta egin beharra 
aldarrikatuz. Baina oztopo izaten ari da bertako ekoizleen bisibilitate falta edo koordinazio 
falta. Ikustarazte hori poliki egin beharreko lana da, baserritarren lana ikustaraziz ez soilik 
zein produktu ona duten baloratuz, egiten duten lan soziala azpimarratuz.

Vending makinak. Vending makinetan ere bertako produktua sartzea bide 
eraginkorra izan daiteke. Kasu honetan baina lanketa ez da hain zuzena, izan ere vending 
makinen horniketa enpresa zehatz batek eramaten du. Hortaz, eragiteko margena ematen 
duen aukeretako bat udal eraikinetan dauden vending makinetan bertako produktu ekologikoa 
gehitzea da, Donostiako udalak vending osasuntsuengatik egindako apustuarekin bat etorriz. 
Honi nola heldu erabakitzeko udaleko administrazio zerbitzuetako teknikariekin lehiaketako 
publikokoen oinarriak berrikusi eta irizpide berriak lantzea adostu da.

Honen adibiderik ez da aurkitu, jakin badakigu baina Orona enpresak bere 
instalazioetan dituen vending makinak irizpide hauen baitan hornitu nahi dituela. Gertutik 
jarraitu beharreko adibidea izango da.

4.- ONDORIOA: DONOSTIAN NEKAZARITZA EKOLOGIKOA SUSTATZEKO 
BIDEAN 

Ekoizpen ereduaren eraldaketa eta ekonomiaren trantsizio sozial eta ekologikoa 
beharrezkoa dira nekazaritzaren eta gizartearen etorkizuna irudikatzeko. Eraldaketa honen 
helburu izango da sektore iraunkorren aldeko apustu ekonomiko eta politikoari esker 
enplegua sortzea. 

Donostiako Udalaren aldetik, lehen sektorea bultzatzeko asmoa irmoa da eta 
nekazaritza lehentasun gisa du. Honen isla dira bere jabegokoak diren lurren lagapena eta 
Donostiako Sustapenaren bidez sortu den GuztiOna nekazaritzako elikagaien klusterra. 
Sektoreko 130 agente baino gehiagoko lankidetzarekin tokiko produktuak sustatu, sektoreen 
artean sinergiak ezarri, proiektuak bultzatu eta enpresen lehiakortasun indartzea dituelarik 
jomuga.

Norabide honetan txertatzen da Enplegu Berdea laguntzaren bidez urte betez 
landu den proiektuaren norabidea. Bertan Lan arloak hurrengoak izanik:

- Urrullo, Muñozabal eta sor daitezkeen agroaldeetako ekoizleen ekoizpena 
merkaturatzeko bideen bilaketa eta dinamizazioa: ustiategietan salmenta zuzena, 
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kontsumo taldeak, bertako ekoizpenen azokak, denda txikiak, ostalaritza, e.a.

- Muñozabal eta Antondegiko nekazal lurrak erabili nahi dituzten nekazarien bilaketa 
prozesuaren dinamizazioa.

Helburua, bertako sare ekonomikoa indartu eta lurraldeko autonomia ga-
ratzea da, nekazaritza jarduera eta tokiko merkataritza bide laburrak bateratuz. 
Zentzu honetan komertzializazio arloan pausoak ematen saiatu da nekazari berriak 
izanda zituzten gabeziak lantzeko asmoz. Jarraian aipatutako gaiak landu dira:

Kontsumo taldeak. Talde hauetako ekoizle eta herritarrekin hainbat elka-
rrizketa egin dira beraien egoera ezagutu, egon daitezkeen beharrak detektatu eta 
kontsumo taldeen artean elkarlana sustatzeko bideak bilatzeko helburuarekin. Be-
harren artean herritarren edo kontsumitzaileen fideltasuna lantzea da azpimarra-
tutako puntuetako bat. Talde horietatik hainbatekin egonkortze lanketa burutu da, 
kasu denetan taldera jende gehiago batzeko hitzaldi-bilerak egin direlarik.

Horrez gain, eta taldeen arteko elkarlana sustatzeko asmoz taldeetako ekoizleekin 
hainbat bilera burutu dira hau nola landu aztertzeko. Bilera hauetan elkarlanerako gogoa 
eta beharra ikusten diren arren, egunerokoan errealitatea bestelakoa da eta talde bakoitzak 
bere barne dinamika darama, gainontzeko taldeekin duen harremana txikia izanik.

Aurtengo urtean, Donostian beste talde bat hasi da martxan Kafe Botanika 
tabernaren inguruan. Aurrera eramandako prozesua aurrez aldetik eratuta dauden taldeen 
antzekoa izanda: lehen hitzaldi bat, bi-hiru barne bilera eta baratzera bisita. Honez gain, 
beste bi-hiru lekuetan hainbat herritarren aldetik interesa detektatu da, baina lan dinamika 
motelagoa izaten ari da, hala nola, Loiola eta Loiolako Erribera auzoak, Añorga, … Kontsumo 
talde hauez gain, Donostian antzeko ekimenak aurki ditzakegu, aipatzekoak dira: Uztaro 
kooperatiba, Otarra Bioelkartea, KarabelEKO ekonekazaritza etxaldea, saskien zuzeneko 
salmenta, …

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. Aurrez aurreko lehen 
elkarrizketa bat egiten da eta benetan interesa eta prestutasuna azalduz gero ekoizleekin 
jartzen dira harremanetan. 

Lanketan zehar ikusi diren hainbat behar eta ezbairen harira, ostalari eta ekoizleen 
arteko topaketa bat antolatu da, era honetan lanean ari diren ostalari baten eta baserritar 
baten esperientzia ezagutu eta ezbai horiek erantzuteko asmoz. Topaketa hauetatik, 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.

Hotelen sektoreari dagokionez, ostalarien antzera lanketa banakakoa eta zuzenekoa 
da. Une honetan, hotel bakarrarekin ari da, egunero eskaintzen dituzten gosarietan bertako 
produktu ekologikoaren aukera barneratzeko helburuarekin. Kasu honetan ere hainbat 
bilera burutu dira nondik hasi, pausuak nola eman eta komunikazioa ere lantzeko asmoz.
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Katering  eta Vending zerbitzuak. Udal administrazioan, udal bileratan eskaintzen 
den catering edo degustazio zerbitzuetan bertako produktu ekologikoa txertatzeko bideak 
aztertu dira. Horretarako udaleko hainbat sailetako teknikariekin bilera bat egin da bide 
zuzena zein izan daitekeen detektatu asmoz. Eta hau burutzeko bide egokia  instrukzioa 
izan daitekeela adostu da. 

Udal eraikinetan dauden vending makinetan bertako produktu ekologikoa gehitzea 
garrantzizkoa deritzo, Donostiako udalak vending osasuntsuengatik egindako apustuarekin 
bat etorriz. Honi nola heldu erabakitzeko udaleko administrazio zerbitzuetako teknikariekin 
lehiaketako publikokoen oinarriak berrikusi eta irizpide berriak lantzea aurreikusten da.

Saskiak. Saskiak enpresetan Donostiako Sustapeneko enpresa zentroetan bertako 
barazki ekologikoz osatutako saskien eskaintza egin da eta horretarako Urrulloko bost 
ekoizleren elkarlana bilatu da.Eskaintzaren emaitza baxua izan da, baina. Beraz, lanketa 
zuzenekoa izan da interesdunekin.

Ez da era honetako lehen esperientzia, Gureak taldeak ere bere langileen artean 
hamabost egunean behin saskia eskuratzeko aukera ematen du. Hala ere, kasu honetan 
eta produktu freskoarekin hasi baziren ere, egun gehiengoa produktu elaboratua edo 
kontserbatan eskaintzen da.

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

Enplegu berdearen baitan, eta GuztiOna eta Behemendiren gidaritzapean eta 
elkarlanean aritutako bederatzi hilabete hauek elikadura burujabetza eta nekazaritza 
ekologikoaren esparrua Donostian nola dagoen ezagutzeko balio izateaz gain, hainbat 
ahulezi edo gabezi ikustarazteko balio izan du, bide honetan lanean jarraitu beharra dagoela 
ikustaraziz. Bi puntu dira arretaz jarraitu beharrekoak, batak bestea baldintzatzen duelarik. 

Lehenengoa, ekoizle berrien ezarpenean, aholkularitza eta euskarri lana eginez bai 
ekoizpen alorrean, bai merkaturatzean ere. 

Eta bigarrena, merkaturatze bideen zabalpena eta aurkikuntza, ekoizle zein 
zuzeneko kontsumitzailearen aldetik, elkar harreman hori sortzeko esparruak ahalbidetuz.

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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