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III.BasHerri Topaketak Akta 
 

Eguna 2012ko azaroak 25 eta 26 

Tokia Sanagustin Kulturgunea, Azpeitia 

Akta hartzaileak Joserra Mikeo, Haritz Ugarte, Pedro Alberdi eta Aitor Ibañez 

Parte hartzaileak 

Ostirala 50 baserritar inguru 

Larunbata 

24 taldeetako ordezkariak (Uztaro, Elgoibar, Soraluze, 
Usurbiltzen, Antiguaotarrak, Amara, Arraztalo, Tolosa, 
Aiztondo, Guardaplata, Artaburu, Aramaixo, Askasibar, 
Artiz, Loidi, Mendaro, Egia, Barealaia, Aiztondo, Aldatsa…) 
eta bestelako eragileak (EHNE, Biolur,Landa Garapen 
Elkarteak, Baratzak bizirik!...) 

  

SARRERA 

III. BasHerri Topaketen aurkezpena egin zen eta gaur arte egindakoaren azalpenak eman ziren: 

Noiztik ari den martxan mugimendua azaldu zen ( urte t’erdi ),eta  40 talde inguru daudela eta 

500 familia inguru hornitzen direla modu honetan. 

Lehenengo topaketak Zarautzen izan ziren 2010eko uztailean eta bertan BasHerri taldeak zer 

ziren finkatu zen: 

 Salmenta zuzena sustatzen duen mugimendua. 

 Konfiantzan oinarritutako mugimendua. 

 Agroekologia eta Elikadura Burujabetza ardatz dituena. 

 Elkarlanean eratutako mugimendua. 

Era berean BasHerri taldea zer ez den finkatu zen: 

 Moda hutsean geratuko den mugimendua. 

 Baserritarren ardura bakarrik den mugimendua . 

 Zigilu baten menpe bizibeharrarekin eratutako mugimendua. 

 Bigarren topaketak Usurbilen izan ziren bertan gai hauek landu ziren: 

 Prezioak nola finkatu edo kalkulatu, eta horretarako AMAP-en  laguntzaz baliatu zen. 

 Mugimenduaren filosofia sendotu eta komunikazio sarea sortu zen. 

 Nahiz eta erritmo ezberdinak egon, Sarean lana egiteko beharra ikusi zen. 
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Hirugarren topaketa hauen helburuak: 

 BasHerri taldeetako baserritarren konpromezuak zeintzuk izango diren zehaztu eta 

adostea, Agroekologiaren oinarriak jarriaz. 

 BasHerri taldeen konpromezu zehatzak zeintzuk izango diren adostea. 

 Baserritarren arteko eta herritarren arteko lantaldeak sortzeko aukera lantzea. 

 BasHerri Sarearen antolaketa eta helburuak finkatzea. 

Aurkezpenak egin ondoren bildutako bakoitzak bere jatorria eta zertan dabilen azaldu eta 

tailerrak martxan ipini ziren. 

 

OSTIRALA – BASERRITARREN EGUNA 

----------------- Ostiral goiza ------------------------------ 1. Tailerra ---------------------------------------------- 

 

1. BASERRITARREN BEHARREN TAILERRA 

1.1. BEHARREN TAILERRAREN PLANTEMENDUA:  

Lehenengo Tailerraren helburua, baserritarren beharrak identifikatzea zen. Alde batetik 

baserritarrek bere lana egoki egiteko behar dituztenak eta bestetik, BasHerri taldeak 

eskatzen dizkionak.  

 

Beharren Tailerra (1):  Egunerokotasunean lanean (eta lehentasuna) 

a. Hazi eta Landare ekologikoak eskuratzeko arazoak (garaiz lortzeko eta 

distantziak) (1) 

b. Formakuntza (orokorra eta espezifikoagoa) eta Aholkularitza (dirulaguntzak eta  

aholkularitza teknikoa) (2) 

c. Lur falta (3) 

d. Kontzientzia lana – Auzolanak (4) 

e. Ximaurra nahikoa lortzea (5) 

f. Makinaria eta tresnak lortzea (6) 

g. Prezioak finkatzeko irizpideak 

h. Asegurua (produkzioa eta azpiegiturak) 

i. Planifikazioa amankomunean kide guztien artean 

j. Martxan daudenei laguntzea 

k. Talde identitatea lantzea 

l. Lan baldintzak hobetzea 

m. Ekoizleen arteko Sarea: baratza eta abeltzaitza azpitaldeak. Eskualdeko jendea 

elkartzea 

n. Trukeak egitea 
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1.2. BEHARREN  TAILERRAREN ONDORIOAK: Baserritarren beharrak oso antzekoak izan 

ziren, eta horietako batzuk irtenbide errazik ez duten arren (lurrak lortzea, adibidez), 

beste batzuk baserritarren arteko elkarlanaren bitartez asetu daitezkela ikusi zen 

(haziak trukatu, makinaia partekatu…). Beraz, Baserritarren Sare bat martxan ipintzea 

beharrezkoa zela ondorioztatu zen 

 

-----------Ostiral Goiza -------------------------------------- 2.Tailerra  ----------------------------------------- 

 

2. BASERRITARREN SAREAREN HELBURUEN TAILERRA 

2.1. HELBURUEN TAILERRAREN PLANTEMENDUA:  

Bigarren Tailerrean, identifikatutako beharrak nola bideratu daitezkeen hausnartzea zen. 

Behar horiek bakarka ezin diranez asetu, kolektiboki egiteko  Baserritarren lantalde bat 

martxan ipintzea, proposatu zen. Sare horren helburuak,  identifikatutako beharrak asetzea 

izango litzateke, eta helburuen tailer honetan arazo horiek NOLA bideratu daitezkeen aztertu 

zen. 

2.2.  HELBURUEN TAILERRA: 

 

2.2.1. DINAMIKA OROKORRA: Hasiera batetan eztabaida irekia egin genuen, denon 

artean helburu horiek definitzeko asmoz. Baserritarren ekarpenak arbelean idatzi 

genituen: 

 

Beharren Tailerra (2): BasHerri Taldeak eskatzen dituenak (eta lehentasuna) 

a. Beste produktu batzuk otarretan (fruta…)/produktu osagarrriei garrantzia eman (1) 

b. Konpromezuak betetzea (ekoizlea > kontsumitzailea) (2) 

c. Proiektu ezberdinak nola batu (3) 

d. Gutxieneko baldintzak adostu (4) 

e. Fiosofia etengabe azaldu beharra (5) 

f. Soberakinak nola gestionatu (6) 

g. Parte hartzea sustatzea (7) 

h. Komunikazioa: garaian garaikoa (8) 

i. Sukaldatzea (9) 

j. Arduren banaketa (10) 

k. Barazkien barietatea (11) 

l. Herritarren formazioa (12) 
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2.2.2.   DINAMIKA OROKORRAREN ONDORENGO EZTABAIDA: 

 
a. Hazi eta Landareak:  

Egun dauden hazitegiak ez dira nahikoak eta gainera arazoak daude landare bila joanez gero 

(Zarautz). Eta gainera urrun geratzen da landareak eta haziak lortzeko leku bakarra delako 

bestela are eta urrutiago joan behar bait da, Nafarrora. 

Planteatu da 1 edo 2 pertsona arduradun jartzea informazioa bildu eta hurrengo bileran 

hutsetik ez hasteko. 

Gainera talde bat ari da landareen eta hazien gaia lantzen: HAZIBANA. Talde hau haziak egiteko 

sare bat sortzen ari da. Ekoizle bakoitzak hazi batzuk sortzen ditu eta beste ekoizleekin 

trukatzen ditu sare hori sortuz. Momentuan 5 proiekturekin ari dira lanean. Eta BasHerri 

taldeetan dabiltzan  ekoizleentzako hazi talde bat sortzea du helburu. Garai bakoitzean 

denontzako hazia egon dadin. 

Landarearekin ere arazo berdina dagoela planteatzen da eta denen inplikazioa eskatzen da. 

EHNE-ren laguntza eskatzen da proiektua aurrera eraman ahal izateko. Dena dela Hazibanaren 

gaia oraindik proiektua da eta ez da gauza oso irekia.  

Baserritarren Sarearen Helburuen Tailerra (1): 

a. Hazi eta Landareak:  

i. Haziak Trukatzea (HaziBana Taldearen adibidea azaldu zuen baserritar batek: 

Urola Bailarako baserritar batzuk ekimen hau orain dela urtebete hasi zuten haziak 

trukatzeko helburuarekin. Haziak gorde eta guztien artean banatzen dira. Landare 

konkretu batzuke ere trukatzen dira: porruak, azelgak…) 

ii. Proposamena: pertsona bat  istalatzea BasHerri Sareko baserritarrentzat 

landareak produzitzeko  

iii. Antolaketa: Zonaldeka/eskualdeka elkartzea 

b. Formazioa eta Aholkularitza: 

i. Tutoretzaren beharra. Hau nola lortu? 

ii. Abere trakzio ikastaroa 

iii. EHNEren aukera aprobetxatu 

iv. Baserritarren arteko aholkularitza 

v. Biolurren laguntza 

vi. Administrazioaren laguntza 

vii. BasHerri Blogean 2 zerrenda ireki: jaso eta eman 

viii. Denbora gehiago daramaten baseritarrekin egon 

c. Lur falta: 

i. Lur bankua 

ii. Lur poltsa bat sortu 

iii. Herriz herriko lanketa egin 
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Eskualdeka antolatzeko beharrak ere ikusten dira. 

Hazibanaren gaia jendeak jakin dezan ongi dagoela jakinarazi da baino beraiek daramaten 

dinamika eta bileretara joateko taldearen gonbidapena itxarotea hobesten da. Gainera hobe 

da “zonaka” , inguruko jende eta taldeekin batzea, zonako azpiegitura batzuk sortuaz hazien 

gaiari begira eta landarearen gaiak ere beste planteamendu bat beharko lukeelako. 

Beharra dagoela argi geratu da eta naiz eta azpiegiturarik ez dagoen norbait prest baldin 

balego jakinaraztea planteatu da. 

b.  Formazioa eta Aholkularitza: 

Arlo honetan beharrak definitu behar dira, bai EHNE-k eta bai  BIOLUR-ek ikastaroak plantea 

ditzaten. Guk baino aukera gehiago dutelako guk baino hobeto antolatzeko. 

Bestalde trukea ere planteatu da, hau da trukea eginez landu. Irakasketa lanarekin edo 

laguntzarekin ordainduaz. Elkarlana tutoretzaren truke alegia. 

Kurtso desberdinen galdeketak ere egin dira, animalien trakzioarena zehazki. 

Formazioa praktikotasunetik planteatu beharra dagoela esan da formazio modeloa teorikotik 

praktikora pasatuaz. 

Formaziorako ekoizleen arteko elkarlana sustatzeko beharra ikusten da, nahiz eta EHNE-k 

ikastaroak eman, ekoizleen arteko elkarlana areagotu behar dela formazioan. 

2 laguntza modu egon daitezke: 

 1- Tutoretza: hastapenetan daudenei zaharragoek laguntzea. 

2- Ikastaroak: gai zehatz baten inguruan ikastaroak egitea. 

Oinarrizko elkarlanak baserritar edo ekoizleen artekoa izan behar duela planteatu da baina beti 

ere tekniko batzuen laguntzarekin. EHNE irekita dago edozertan laguntzeko. 

Administrazioaren laguntza ere planteatu da. Administrazioari laguntza eskatu ezean ezin 

omen delako ezer ere lortu. 

Sarekoen arteko formazioa nola plantetu puntuka ere azaldu da: 

1- Ze formazio hartuko luketen ekoizleek. 

2- Bakoitzak ze aportazio egin lezakeen. 

3- Teknikoen aportazioa. 
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c. Lur Falta: 

Lurra lortzeko burokrazia asko pasa beharra dagoenez lur poltsa bat egitea komeni dela 

planteatu da. Eta udaletxeei lankidetza eskatzea planteatu da. EHNE-ri bitartekaritza lanak egin 

ditzan azaldu da norbera ero moduan lur bila ez ibiltzeko ete taldean indar gehiago egiten 

delako. 

Azkenik, talde lanaren garrantzia azpimarratu da gai hauen tratamendurako. 

Ondoren jendearen partehartze eskasaren ondorioz lan egiteko planteamendua aldatu egin 

zen eta lantaldeak eskualdeka bildu ziren, arazoak eskualdeka errezago lantze aldera. 

 

2.2.3.  TALDE DINAMIKA, Eskualdeka antolatuz. Aurreko dinamika aldatu eta bigarren 

partea taldeka, eskualdeka bilduta egin zen eta eskualde bakoitzak bere oidatzi 

zituen:  

 

 

 

b. Baserritarren Lantaldea – Tolosaldea : 

i. Asteasuko agroaldean elkarlanean landareak ateratzeko ideia, edo nor bere 

baserrian beharren arabera esperientzia hastea. 

ii. Eskualdean gaudenak lurra badugu baino gazte batek hasteko asmoa badu, 

aukerak aztertu 

iii. Planifikazioa: elkarren artean baserrietara bisitak egin eta esperientziak konpartitu 

a. Baserritarren Lantaldea - Urola : 

i. Hazi eta Landareak:  

1. Haziak trukatzeko taldea eginda dago (Hazibana). Eskualdekoei 

gonbidatukoa zaie hurrengo bilerara. 

2. Erosketa puntualak: hurrengo bilerarako (otsaila) taldekideek behar 

dituzten hazien kalkulua egin (kopurua) 

3. Erosketa puntualak ere plantelaz aparte 

ii. Formazioa:  

1. Kurtsoak. Kurtso berriak planteatu . EHNE. 

2. Internet erabili informaziorako 

3. Irekiak izatea, jendea etorri dadin ikastera 

iii. Kontzientzi lana – Auzolana:  

1. Auzolan potente eta puntualak 
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d. Baserritarren Lantaldea – Donostialdea : 

i. Koordinazio talde bat sortu da 

ii. Hazien gaia landu da 

iii. Baratzen bisitak hasi 

iv. Simaurraren gaia ikutu 

v. Auzolanak sustatu, nahiz eta baratzan bertan ez izan 

c. Baserritarren Lantaldea – Deba: 

i. Hazi eta Landareak:  

1. Banka etikoa: Gipuzkoan mintegi bat edo bi sustatu  ekoizle berri 

batendako aukera, egungo baseritar-ekoizleen babesarekin 

ii. Formazioa:  

1. Materiala eskuragarri: word, pdf… 

2. Webean zerbitzuak eskeini: kubikatzeak, itxiturak, iñausketak eta 

basoberritzeak. Hartako bizitegi bat ta gestio berritzailea 

iii. Lur falta: 

1. Udaletxea:  

a. Legeak (kalifikazio agropekuarioa) 

b. Errelebuen ideia bultzatzea 

2. Nekazalgune edo agroaldearen ideia, industrialdeen pare. 

iv. Kontzientzi lana – Auzolana:  

1. Urtean zehar, behin edo, hitzaldi edo antzeko zerbait prestatu 

eskualdean gai ezberdinekin: elikadura, ideiak, beste eredu batzuk… 

 

v. Makinaria: 

1.  Baserrietan geldirik dauden traktoreak etab.  mugitzeko, alokatzeko… 

ideia hori sustatu 

vi. Harremanak:  

1. Ekoizleen artean: ikastaroetan, etabar… eskualdekoak 
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2.3. HELBURUEN TAILERRAREN ONDORIOAK:  Baserritar horien Sarea antolatzeko, 

eskualdeka egitea zela onena ikusi zen. Hainbat beharrek (Haziak eta ximauura lortu, 

makinaria trukatu…) eraginkorki asetu ahal izateko gertutasuna eskatzen dutelako, eta 

beraz Baserritarren antolaketa eskualdeka egitea komeni zela ondorioztatu zen. Otsaila 

baino lehen talde guztiak eskualdeka bilduko zirela adostu zen eta ondoren eskualdeko 

ordezkari bana Gipuzkoa mailako beste bilera batean juntatzeko konpromisoa hartu zuten.  

 

Gai hauek lantzen jarraitzeko konpromisoa hartu zen eta Otsaila baino lehen eskualdeka 

juntatzeko konpromisoa hartu zuten baserritarrek. Eskualdeko ordezkari banak urtena 

bitan beste bilera egingo dute beraien artean ekarpenak komentatzeko.  

 

2.4. BASERRITARREN LANTALDEAK ESKUALDEKA:    

Baserritarrak biltzeko 5 eskualde ipini ziren martxan: 

a. Baserritarren Lantaldea – Urola ( Kontaktua: hazibana@riseup.net) 

b. Baserritarren Lantaldea – Deba (Kontaktua: Xoan, xoanhemendik@gmail.com) 

c. Bas. Lantaldea – Donostialdea ( iparekialdekobasherriak@lists.riseup.net) 

d. Bas. Lantaldea – Tolosaldea (Kontaktua: Iraitz, agrojateko@gmail.com) 

e. Bas. Lantaldea – Goierri (Kontaktua: Aitor, Ataun, ijauregisukia@yahoo.es) 

 

 

e. Baserritarren Lantaldea – Goierri: 

i. Hazi eta Landareak:  

2. Zonaldeka antolatu eta landu 

3. Dagoena hobetu (Iratxe) eta inguruan ere antolatu 

4. Konbentzionalean ari direnei ekologikora gonbidatu 

ii. Formazioa:  

5. Formakuntza beharrezkoa, bakoitzak asumitzea bere ardura 

6. Ekoizleen arteko hartuemana, borondate osoz 

7. Haziak berreskuratzen ditugun bezala (usarioak), landatzeko erak ere saiatu 

berreskuratzen;  gure guraso, aiton-amonei galdetuta 

iii. Lur falta: 

8. Udalari eskatu lur poltsa 

9. Udalari eskatu baserritar eta lurra behar dutenen arteko zubi izatea 

10. Herrien arteko koordinazioa, mendi nekazaritzak. 

11. EHNEk kontzienziazio lana egin baserritarrekin 

iv. Kontzientzi lana – Auzolana:  

12. Eroslea baserrira inguratu 

13. Taldean auzolana bultzatu 

file:///D:/EHNE%20LAN/02%20-%20FORMAZIOA-TOPAKETAK/03%20-%20Jardunaldiak/III.%20BasHerri%20Topaketak_%20Azpeitia_%20Azaroa%202011/ONDORIOAK/hazibana@riseup.net
file:///D:/EHNE%20LAN/02%20-%20FORMAZIOA-TOPAKETAK/03%20-%20Jardunaldiak/III.%20BasHerri%20Topaketak_%20Azpeitia_%20Azaroa%202011/ONDORIOAK/xoanhemendik@gmail.com
mailto:iparekialdekobasherriak@lists.riseup.net
file:///D:/EHNE%20LAN/02%20-%20FORMAZIOA-TOPAKETAK/03%20-%20Jardunaldiak/III.%20BasHerri%20Topaketak_%20Azpeitia_%20Azaroa%202011/ONDORIOAK/agrojateko@gmail.com
file:///D:/EHNE%20LAN/02%20-%20FORMAZIOA-TOPAKETAK/03%20-%20Jardunaldiak/III.%20BasHerri%20Topaketak_%20Azpeitia_%20Azaroa%202011/ONDORIOAK/ijauregisukia@yahoo.es
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------------------------ Ostiral arratsaldea ----------------------------------------------------------------------- 

 

3. BASERRITARREN EKOIZPEN KONPROMISOAK: Gipuzkoako EHNE eta Biolurrek, 

Baserritarrek BasHerri Sarean sartzeko bete beharreko ekoizpen konpromisoen 

dokumentu batean prestatu eta hemen aurkeztu zituen. Dokumentuaren kopia bat banatu 

ondoren, irakurri, eztabaidatu eta zalantzak argitzeko aukera izan zen. Aurkeztutako 

Ekoizpen konpromisoen Dokumentua bere horretan ONARTU zen.  

 

4. BASERRITARREN SAREA: GENT DEL CAMP ETA XARXETA.  Tarragona inguruan ekoizleak 

nola egiten duten lan azaldu zuten. Kataluñako ekoizle batekin izan duten arazoaz ere 

hitzegin zuen. Itxura denez, trasgenikoen kontra eta nekazaritza ekologikoaren alde asko 

ibilitako nekazari bat tranpa egiten harrapatu dute: Baserritarren Sarearen bitartez saltzen 

zituen frutan plagizida kimikoen trazak aurkitu omen dituzte. Ekologiko bezala fruta 

konbentzionala saltzen omen zuen.  

 

 

LARUNBATA – HERRITARREN EGUNA 

 

------------ Larunbat Goiza -------------------------- 1. Tailerra ------------ ------------------------------------ 

5. BASHERRI TALDEEN KONPROMISOEN TAILERRA 

5.1.  TAILERRAREN PLANTEMENDUA:  

Gipuzkoako EHNE eta Biolurrek, BasHerri Taldeek bete beharreko ekoizpen konpromisoak 

dokumentu batean idatzi eta hemen aurkeztu zituen. BasHerri talde bakoitzak horrelako 

“oinarrizko konpromisoen” bere dokumentua lantzan ari zirela ikusita, Gipuzkoako EHNEk eta 

Biolurrek  talde guztientzako balio zezakeen dokumentu bat landu zuten, BasHerri Talde 

guztietan ematen diren gutxieneko konpromisoak adosteko asmoz. Tailer honen bitartez, 

dokumentu hau landu nahi zen: sortutako zalantzak eta ekarpen berriak egiteko. 

OSTIRALEKO KONPROMISOAK: 
 

 EHNE- Biolur: Topaketen akta idatzi eta taldeetan zabaltzea (abendurako) 

 Baserritarrak: Otsailerako eskualdeko baserritarrak biltzea eta erabakitzea:  

1) Non eta ze maiztasunarekin bilduko garen 

2) Zein gai lantzen hasiko garen zehaztea eta lehentasunak 
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5.2.  KONPROMISOEN TAILERRAREN ONDORIOAK:  

Gutxieneko konpromisoen dokumentuak sortu zituen zalantzak eta eragin zituen ekarpenak 

eztabaida aberatsa ekarri zuten, eta honen ondorioz, aurkeztutako dokumentua argitzea eta 

hobetzea lortu zen.  

Ekarpen eta zalantza guztiak eztabaidatu ondoren, dokumentua eguneratu eta atxikitutako 

dokumentuan txertatzen dira. * Ikusi “BasHerri Sarea - Konpromisoak”] 

 

------------ Larunbat Arratsaldea  ------------------ 2. Tailerra  ------------------------------------------------- 

6. BASHERRI SAREA-  HELBURUEN TAILERRA 

6.1.  TAILERRAREN PLANTEMENDUA:  

Gipuzkoako EHNE eta Biolurrek, BasHerri Taldeak autonomi osoa eduki arren, autonomia eta 

elkarlana ez daude kontrajarriak eta talde ezberdinen arteko lotura bat egotea eta Sare 

moduan funtzionatzea beharrezkoa dela ikusita, BasHerri Sarea martxan ipintzeko urratsak 

emateko proposamena egin zen. Horretarako BasHerri Sarea zertarako nahi dugun eta nola 

antolatu nahi dugun eztabaidatu eta adostu behar da.  Eskualdeka banatuta, Sarearen 

helburuak, lehentasunak eta bideak proposatu eta komunean jarri ziren. 

Konpromisoen Tailerra (1): Zalantzak 

a. Formazioa nola bermatu? zerri buruz? nola eman? 

b. Bilera dinamika nola indartu? 

c. Ebaluaketa proposamenak prestatu eta zabaltzeko proposamena. 

d. Konpromisoak nola finkatu? 

e. Kalitatea eta kantitatea nola bermatu? 

f. Produktu propioa: salbuespenik? 

Konpromisoen Tailerra (2): Ekarpenak 

a. Baserritarrentzat ere formazioa konpromisoa da 

b. Beranduago sartzen diren kideen formazioa taldearen ardura da 

c. Formazio ideologikoa eta praktikoa biak zehaztu 

d. Elikadurari buruzko informazioa (elikagaiak, sukaldaritza ikastaroak…) 
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6.2. HELBURUEN TAILERRAREN ONDORIOAK:  

Ostiral Goizean baserritarren elkarlanerako lantaldearen inguruan adostu zen bezala, 

larunbatean, BasHerri Taldeetako ordezkariek BasHerri Sarea ere eskualdeka antolatzea 

proposatu zuten. Ondorio nagusia beraz, Herritarren lantaldea eskualdeka abiatzea izan 

zen. BasHerri Sarearen helburuen Tailerraren ondorioak laburbilduta hauek dira: 

1) Taldeen sorreran erreferentzia izatea. Oinarrizko irizpideak ezartzen lagunduz 

(konpromisoak, filosofia, ekoizpen eredua…). 

 

2) Taldeen arteko informazioa elkartrukatzea: 

a.  Antolaketaren inguruko alderdi ezberdinak: batzordeak, ardurak, prezioak, 

kanpo ekintzak, maiztasunak,... 

b.      Produktuen inguruko informazioa: eskualdekoak nahiz kanpokoak 

 

3)      Formazioaren dinamizazio lanak egitea: 

a.      Elikadura burujabetza bultzatu 

b.      Materiala pilatu, osatu, landu, sortu… 

c.      Ikerketa 

  

BasHerri Sarearen Helburuen Tailerra : ( lehentasuna) 

 

1. BasHerri Sarea Bailara mailan sendotzea (elkar-ezagutza)  (1) 

2. Bertako elikagaiak sortu, kontsumitu eta banatzea (1) 

3. Oinarrizko Irizpideak ezartzea (1) 

4. Komunikazioa indartzea: taldeen artekoa (bloga nahikoa?) eta talde barnekoa 

(foro, wiki…) (1) 

5. Formazioaren (+ikerketa) eskeintzea eta zabatzea (2) 

6. Kanpoko produktuen erosketa bateratua (2) 

7. Elkartasuna talde berriekiko, geure artean… (2) 

8. Autoziurtapena (bertako eta kanpoko baserritarrekin) (2) 

9. Behar komunak identifikatu eta ondorioz lanak bultzatzea (2) 

10. Elikadura Burujabetza bultzatzea (2) 

11. Informazioa eta Babesa (2) 

12. BasHerri Mugimendua gizarteratzea (3) 

13. Gizartea eraldatzeko eragile aktiboa izatea (3) 

14. Elikadura eta Osasuna lantzea (3) 
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4)      Kanpora begira komunikazioa lantzea:  

a.     Blog-a elikatzearen ekintza antolatzea,  

b.     Tresna berriak martxan ipini: foroa, wiki… 

 

 5)      Elikadura eta osasunaren gaiak lantzea 

 

6.3. BASHERRI ESKUALDEAK:  

 

A. BasHerri – Urola (Uztaro, Artaburu, Zumaia, Aia eta Orio) 

B. BasHerri – Deba (Mutriku, Elgoibar,Mendaro, Soraluze, Artiz, Loidi, Ortuzabala, 

Askasibar eta Aretxabaleta) 

C. BasHerri – Donostialdea (Usurbiltzen, Antiguaotarrak1 eta 2, Guardaplata, Amara, 

Egia, Miramon, Bare Alaia, Aldatsa, Arraztalo, Hernani, Azabaratza, Aitzbitarte eta 

Hondarribi) 

D. BasHerri – Tolosaldea (Tolosaldea1 eta 2, Aiztondo, eta Agro-Jateko) 

E. BasHerri – Goierri  (Beasain eta Altxaporru) 

 

------------ Larunbat Arratsaldea  ------------------ 2. Tailerra  ------------------------------------------------- 

7. BASHERRI SAREA- ANTOLAKETA  

 

Azkenengo atal honetan, Sarearen helburuak zehaztu ondoren, antolaketa proposamen 

bat egin zen EHNE eta Biolurretik. Proposamen hau ez zen  hasiera batean EHNE-Biolurrek 

prestatu zuena, baizik topaketen martxan azaldutako ekarpenetara egokitutakoa, hau da, 

eskualdeka antolatzea aurreikusita.  

 

Antolaketa proposamena eskematikoki laburbilduta honako hau izango litzateke:  

 

7.1. Baserritarren Taldea: 

 Baserritarrak eskualdeka bilduko lirateke ( 2 edo 3 hilean behin) 

 5 BasHerri azpi-sare egongo lirateke: Urola, Deba, Donostialdea, Goierri eta 

Tolosaldea. Baserritar bakoitzak aukeratuko du zein eskualdeko taldetan sartu 

(gertutasunaren arabera) 

 Eskualde bakoitza autonomoki antolatuko da: Non eta noiz bildu, ze gai landu, 

ze lehentasunekin… 

 Koordinazio Taldearekin harremanetan egongo da 

 

7.2. Herritarren Taldea:  

 Eskualdeko talde bakoitzeko ordezkariak 2 edo 3 hilean behin bilduko lirateke.  

 Herritaren 5 azpi-talde egongo lirateke: Urola, Deba, Donostialdea, Goierri eta 

Tolosaldea.  

 Eskualdeko ordezkariak urtean bi aldiz bilduko lirateke (neguan eta udaran) 

landutako gaiak komunean ipintzeko. 

 Koordinazio Taldearekin harremanetan egongo da 
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7.3.    Dinamizazio eta Koordinazio Taldea: 

 EHNE eta Biolur prest daude dinamizazio eta koordinazio lanak egiteko. Nahi 

duen orok ere bertan parte hartzeko aukera izango luke. 

 Koordinazio taldeak baserritarren eta herritarren arteko sareak koordinatuko 

lituzke. 

 Talde berrien sorrera sustatzen jarraituko luke, baina eskualdeko taldeekin 

koordinatuta. 

 Talde honek, Batzar Nagusirako deialdia egingo luke eta batzarraren 

antolaketa lanak hartuko lituzke bere gain. 

 

7.4.   Batzarra Nagusia: 

 Gaur arte BasHerri Topaketak izan direnak hemendik aurrera Batzar Nagusiak 

ordezkatuko lituzke.  

 Urtean behin ospatuko litzateke. 

 Koordinazio Taldeak egingo luke Batzarraren deialdia eta antolaketa 

 BasHerri Talde bakoitzeko baserritarren eta herritarren ordezkari baten 

presentzia bermatu beharko litzateke. 

 Baserritarren eta Herritarren Taldeak lantzen ari diren lanen berri emateko, 

aurrera begira egin beharrekoak zehazteko eta erabakiak hartzeko tokia 

litzateke Batzarra. 

 

 

LARUNBATEKO KONPROMISOAK: 

 
1) EHNE eta Biolurrek Topaketen akta idatzi eta taldeetan zabaltzea (abendurako) 

2) BasHerri Taldeak: 

a) Topaketetan ateratako gaiak taldeetan lantzea: 

i) BasHerri Taldeen Gutxienezko Konpromisoak dokumentua.  

ii) Baserritarren ekoizpen konpromisoak dokumentua. 

iii) BasHerri Sarea. Helburuak eta Antolaketa. Ondoren erabaki: Parte 

hartu, Bai/Ez? 

b) Otsailak 24 baino lehen eskualdeko beste taldeekin bildu: 

i) Taldeetan hitzegindakoak azaldu. 

ii) Eskualdeko azpisarea non eta ze maiztasunarekin bilduko den erabaki 

c) EHNE-Biolurrek, Otsailak 24-aren ondorengo egunetan eskualdeko 

ordezkariekin harremanetan ipini (akta honetan 2.1.2 atalean azaltzen 

diren kontakuak hartuta) eta martxoan eskualde bakoitzeko 5 ordezkariekin 

bildu. Bilera honetan BasHerri Sareko antolaketa zehaztu eta martxan 

ipiniko da. 

3) Dinamizazio-Koordinazio taldea: Taldeen barne antolaketei buruzko ereduak 

ezberdinak bildu eta talde hasiberriei banatzea. 
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BASHERRI TALDEEN KONPROMISOEN EGUTEGIA: 

 

  

Abendua (2011) Urtarrilla (2012) Otsaila (2012) Martxoa (2012) 

ENHNE eta Biolurrek 

topaketen akta 

idatzi eta taldeei 

banatzea 

- Taldeetan akta 

lantzea eta BasHerri 

Sarean parte 

hartuko den 

erabakitzea: Bai/Ez? 

- Talde bakoitzak 

ordezkari bat 

aukeratu 

Otsailak 24 baino 

lehen, taldeetan 

hitzegindakoak 

eskualdeko beste 

taldeekin 

komentatzea 

Koordinazio Taldeak 

(EHNE-Biolur) 

eskualde guztien 

arteko bilera deituko 

du (5 ordezkari). 
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BasHerri Sarea 

Konpromisoak 

(Azpeitiko III.BasHerri Topaketetan adostutako dokumentua) 

 

 

Helburua 

Ekimen honen helburu nagusia osasuntsuak diren elikagaiak guztien eskura jartzea da, 

herritarrentzat eta baserritarrentzat bidezkoak diren salneurrietan. Helburu hau finkatzeko 

oinarrizko printzipioak elikadura burujabetza eta agroekologia dira. 

 

Elikadura burujabetza: Herri guztiek beraien nekazaritza eta elikadura politikak definitzeko 

daukaten eskubidea da; garbiak, osasuntsuak eta kulturalki egokiak diren elikagaiak ekoizteko 

eskubidea. 

Agroekologia: Lurrari eta herriari lotutako nekazaritza eredu iraunkorra da, ingurugiroa 

babesteaz gain ikuspuntu soziala ere kontutan hartzen duena. Besteak beste baserriko 

aktibitatearen dibertsifikazioa, zikloak ixtea, bioaniztasuna, genero berdintasuna eta justizia 

soziala defendatzen ditu. Eredu hau da gaur egun elikadura burujabetza bermatu dezakeen 

eredu bakarra.   

Bidezko salneurria: Alde batetik baserritarraren beharrizanak eta ekoizpen kostuak betetzen 

dituena eta bestetik berriz, herritarrari eskaintzen zaion elikagaiaren kalitatearekin bat 

datorrena. 

 

Baserritarren Konpromisoak 

Baserritarren estatusa  

Baserritarraren gaixoaldi, istripu, haurdunaldi, adinez nagusitze eta abarren aurrean 

baserritarraren ongizatea bermatua izateko Nekazaritza Gizarte Asegurantzan alta emana 

egotea gomendatzen da,  edo bestela helburu horrekin antolatutako beste eredu alternatibo 

bat izatea.  

Baserritarrak nekazaritza jardueratik gutxienez bere errentaren %50 jasotzea. Edonola ere 

Euskal Herriko nekazaritzan ematen diren egoera ezberdin guztiei aurre egiteko borondatez 
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eta nekazaritza jardueratan instalatzea nahi duten pertsonek pairatzen dituzten arazoak 

gutxiagotzen lagundu asmoz, kasu bakoitza aztertuko da. 

Argibideak: 

Baserrian ekoizteko denbora behar da eta denbora erdia baino gehiago baserritik kanpo 

pasatzen bada, ez da inoiz nahikoa denbora izango ondo produzitzeko, ondo eraldatzeko 

eta ondo merkaturatzeko. 

Esperientziak erakusten du, baserritik kanpo lan egin duten askok, baserriko lana utzi 

dutela beste ofizio batean hasteko.  

Beraz, proiektu honetako ekoizle izateko “nekazari” izateari lehentasuna ematen zaio. 

 

Ekoizpen eredua 

Ekimen honekin defendatzen dugun ekoizpen eredua lurrari eta herriari lotutakoa da, abereak, 

landareak, lurra eta gizakiak integratzen dituen eredua hain zuzen ere.  

Ekoizpenean transgenikoen erabilera ez da onartzen. Proiektu honetan parte hartu nahi duen 

baserritarrak ganaderitzan transgenikoak erabiltzen baditu urtebeteko epean berauek 

erabiltzen uzteko konpromisoa hartzen du.  

Ekoizpen hidroponikoak ez dira onartzen.  

Baserritarrak ekoizpen ekologikorantz urratsak ematen joateko konpromisoa hartzen du eta 

horretarako laguntza izango du.  

Baserritarrak bere jardunerako behar dituen lehengaiak erosterakoan lehentasuna emango 

zaio  hirugarrenaren gertutasun fisikoari eta proiektu honekiko duen gertutasun ideologikoari. 

Lehentasuna izango du baita lehengaiak zuzenean baserritarrei erosteak edo baserritarren 

kooperatiben bitartez erosteak. 

Baserrian, lanaldi osoko gehienezko pertsona kopurua 4koa da. Soldatapeko langileak izanez 

gero, gehienik soldatapeko bat izango da baserritar bakoitzeko; betiere kontutan izanik 

baserriko gehienezko langile kopurua 4 dela. Sasoiko lanetan (piper biltzea, patata biltzea, 

mahats biltzea …) baserrian 4 pertsona baino gehiagok lan egitea ahalbidetzen da. 

Argibideak: 

Ikuspuntu sindikaletik hobe dira hiru baserri txiki, handi bakarra baino. Ekoizle bakoitzaren 

produkzio kopurua mugatzearekin, produkzioa baserri askoren artean banatu nahi da.  

Adibide bat : Baserri batek 3.000 ardi eduki ditzake 10 langilerekin. Ardi kopuru 

berdinarekin 12 famili bizi daitezke.  Dinamika horrekin, herri txikien dinamika herrikoia 

bultzatu nahi da.  

Energiaren kontsumo minimo eta eraginkorrena lortzeko neurriak hartzea gomendatzen da. 
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Baserritarren taldea 

Baserritarrak konpromisoa hartzen du eskualdeko baserritarren taldean parte hartzeko eta 

bertan hartzen diren erabakiak betetzeko. 

 
Merkaturatzea 

 Produktu Propioa: Otarrean doazen produktuak norberarenak izatea. 

 Nekazaritza Agroekologikoa: Helburu bezala nekazaritza agroekologikoruntz urratsak 

ematen joatea (Ikusi “Baserritarren  Ekoizpen Konpromisoak”)  

 Talde dinamika: Taldeak adostutako bilera dinamikan parte hartzea. 

 Kalitate eta Kantitatea: Taldean adostutako plangintzaren arabera, kantitate eta kalitatea 

bermatzea, beti ere Naturak sor ditzakeen kalteak kontuan izanda 

  Formazioa: Elikadura Burujabetzaren nondik norakoak ezagutzeko eta eguneroko lana 

egoki egiteko beharrezko duen formazioa jasotzea. 

 Komunikazioa: Taldeko kideei baserriko kontuen berri ematea (arazoak, baratzaren martxa, 

inbertsioak,…). 

 Bisitak : Gutxienez urtean behin taldekideen bisita bat antolatzea eta hauek eskatutakoan 

bisitak egitea onartzea 

 Auzolanak: Auzolan deialdiak egitea, taldekideei baserriko lanetan laguntzeko aukera 

emanez. 

 Prezioa: Taldean baserritar eta herritarrentzat duina izango den prezio bat adostea. 

 Ebaluaketa: produktuen ebaluazioa egiteko inkestak taldekideei pasatzea, beraien 

ekarpenak kontutan hartuz. 

 Banaketa: Taldean adostutako hitzorduak betetzea. 

 

 

Herritarren Konpromisoak 

 
 Kontsumo arduratsua: Taldekideek, bi hilabeteko frogaren ondoren, urtebeteko 

konpromisoa hartzea eta urtebete pasa ondoren konpromisoa mugagabea egitea. Taldea 

utzi behar izanez gero, bere ordezkoa topatzen saiatuko da lehenik eta gutxienez 3 

hilabete aurretik jakin araziko dio taldeari. 

 Ordainketak: Kuota finkoa aurrez eta adostutako epean ordaintzea. Eta kuotatik kanpo 

geratzen direnak adostutako epean ordaintzea. 
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 Banaketa:  Astero otarra jasotzea. Ezin izanez gero (oporraldietan, adibidez) otarra 

jasotzeko beste norbait aurkitzea, eta posible ez bada, baserritarrei abisatzea.  

 Talde dinamika: Taldeak adostutako talde dinamikan parte hartzea.  

 Formazioa: Elikadura Burujabetzaren nondik norakoak ezagutzeko eta hemen datozen 

konpromisoak barneratzeko formazioa jasotzea.  

 

 

 

Taldearen Konpromisoak 

 
 Aktak jasotzea: Taldeko bileren akta hartzea eta taldekideen artean banatzea.  

 Alta/ Bajak: Taldea arduratuko da alta eta bajetaz (itxarote zerrenda kudeatzea, baja hartu 

duenaren ordezkoa aurkitzea... ) 

 Formazioa: Taldekide guztiek Elikadura Burujabetzaren nondik norakoak ezagutzeko eta 

hemen datozen konpromisoak barneratzeko formazioa jasotzea. 

 Talde dinamika: Taldearen inguruko gaiak adosten joateko talde dinamikari jarraipena 

ematea 

 Produktuak: Baserritarrak arazo batengatik ezin badu taldea hornitu, taldearen beraren 

ardura izango litzateke kasu horretan zer egin erabakitzea. 

 Kanpoko produktuak: 

- Salmenta zuzena: BasHerri taldearen bidez eskuratzen diren produktuak 

bitartekaririk gabekoak izango dira (diru ordainaren %100 

nekazariarentzako izatea, garraio kostuak aparte) 

- Gertutasuna: Baserritarra aukeratzerakoan lehentasuna emango zaio 

baserritarraren gertutasun fisikoari eta proiektu honekiko duen 

gertutasun ideologikoari 

- Harreman zuzena: Modu batera edo bestera taldeak baserritarra 

ezagutzea eta ahal bada gutxienez urtean behin baserrira bisita egitea 

 

 

 Oharra: aurreko konpromisoetan azaltzen ez den beste edozer, 

taldean bertan adostuko da 

 


