


I. BASHERRI TOPAKETAK (2010eko UZTAILAK 17 – Zarautz) 
KONTSUMO TALDEAK SORTZEN 



ZER GAREN ZER EZ GAREN 

-Harreman zuzena-
Salmenta zuzena 

-Konfiantza- lasaitasuna 

-Kontsumitzaile-

Baserritarren harreman 
parekatua 

-Lurrari loturiko nekazaritza 

-Lurrari errespetua 

-Eredu jasangarria 

-Lantaldea-Harremana-
Partaidetza 

-Gizarte taldeen arteko 
elkarlana 

-Erabakietan askatasuna 

-Konpromisoa 

-Baserriaren irtenbidea 

Salerosketa Hutsa 

Moda 

Zigilua/Etiketa-Marka 

Baserritarren arduna 

Konpetentzia 

Indibiduala 

Produktu merkeagoa 
erostea 

Teoria hutsa 

Denda bat 

Intentsiboa-
Monokultiboa 

Aberasteko modua 

Kapitalista 

Bitartekariak 

Transgeniko/Hidroponiko 



ZARAUTZ: Beharren Tailerra 
 

• KOMUNIKAZIOA (BasHerri Bloga) 
• BASHERRI SAREA SORTU  
• FORMAKUNTZA (baratza planifikazio ikastaroa…) 
• KUOTAK FINKATZEKO IRIZPIDEAK  
• FILOSOFIAREN OINARRIAK DEFINITZEA (“Ongi Etorri “ eta 

“BasHerri Sareko konpromisoen” dokumentua) 
• INPLIKAZIOA SUSTATZEA  
• LURRA LORTZEA 
• TOPAKETA/JARDUNALDI GEHIAGO EGITEA  
• BASERRIEN (ETA BEREN PRODUKTUEN) MAPA bat egitea 
• HEZKUNTZAN BASHERRI TALDEEN GAIA lantzea  
• ELKARTE/SINDIKATUAREN LAGUNTZA. .. 

 



 
II. BASHERRI TOPAKETAK (2011ko OTSAILAK 25,26 – Usurbil) 

BASHERRI TALDEAK SENDOTZEN 
 



Usurbil: BASERRITARREN  
                       EGUNA  
 1. partea: Formazioa eta Eztabaida:  

Otarren prezioa finkatzeko metodologia  

•  Otarrak izan beharko luketen prezio/kuota nola kalkulatu. 
Iparraldeko IDOKI elkarteko eta AMAP-eko dinamizatzailea 
Isabella Barreixen laguntza izan genuen.  

2.partea: Esperientziak partekatu 

• Baserritarrek Basherri taldeetan duten esperientziak 
partekatu zituzten.  

Ondorioak: 

• BasHerri taldeen filosofian sakontzea behar beharrezkoa 
dela azpimarratu zen, basherrien mugimenduaren 
etorkizuna bermatu ahal izateko. 

 



   Usurbil: HERRITARREN  
                       EGUNA 

  

1.partea: Taldeen Auto-aurkezpena  
Esperientziak konpartitu ziren, talde sortu berri asko 
 
Ondorioak/ Konpromisoak: 
• Filosofia-oinarriak finkatzea : Talde bakoitzak bere 

taldearen oinarri filosofikoak zein diren eztabaidatzea 
eta talde guztien artean konpartitzen diren oinarri 
batzuetara iristea. (Azpeitian finkatu ziren: “BasHerri 
Sareko konpromisoak” dokumentuan) 

• Sare-komunikazioa hobetzea: taldeen komunikazio 
sarea erraztuko luketen moduak zein izan daitezken 
pentsatzea, BasHerri Bloga nahikoa ez delakoan. 
 



III. BASHERRI TOPAKETAK (2012ko AZAROAK 25,26 – 

Azpeitia) BASHERRI SAREA SORTZEN 



Azpeitia: BEHARREN TAILERRA 
(Baserritarrak) 

• Beharren Tailerra (1):  
EKOIZPENEAN 
– Hazi eta Landare ekologikoak 

eskuratzeko arazoak (garaiz 
lortzeko eta distantziak) 

– Formakuntza (orokorra eta 
espezifikoagoa) eta 
Aholkularitza 
(dirulaguntzak/aholkularitza 
teknikoa/ tutoretza)  

– Lurra  

– Kontzientzia lana – Auzolanak  

– Ximaurra nahikoa lortzea  

– Makinaria eta tresnak lortzea  

 

• Beharren Tailerra (2):  
TALDEAREKIKO 
– Otarra osatzeko beste 

produktu batzuk  falta 
(fruta…) 

– Konpromezuak betetzea 
(ekoizlea > kontsumitzailea) 

– Proiektu ezberdinak nola 
batu  

– Baserritarren artean 
gutxieneko baldintzak adostu  

– Fiosofia etengabe azaldu 
beharra  

– Soberakinak nola gestionatu  

 



Azpeitia: BEHARREN TAILERRA 
Ondorioak (Baserritarrak) 

• Baserritarren beharrak oso antzekoak izan ziren, 
eta horietako batzuk irtenbide errazik ez dute 
(lurrak lortzea…) 

• Beste behar batzuk baserritarren arteko 
elkarlanaren bitartez asetu daitezkela ikusi zen 
(haziak trukatu, makinaria partekatu…).  

• Baserritarren Sarea martxan ipintzea beharrezkoa 
zela ondorioztatu zen.  

• Sarearen helburua: behar horiek elkarlanean 
asetzea 

 



III. BASHERRI TOPAKETAK (Azpeitia) 

• Baserritarren ekoizpen Konpromisoak: 
Gipuzkoako EHNE eta Biolurrek, Baserritarrek 
BasHerri Sarean sartzeko bete beharreko 
ekoizpen konpromisoen dokumentua prestatu 
eta aurkeztu zituen: Ekoizpen konpromisoen 
Dokumentua bere horretan ONARTU zen.  

 

GENT DEL CAMP ETA XARXETA.  
Tarragona inguruko ekoizleak nola 
antolatzen diren azaldu zuten.. 



 
Azpeitia: BASHERRI SAREA 

HELBURUAK 
  
 

• Elkar ezagutza:Bailara mailan sendotzea  

• Bertako elikagaiak sortu, kontsumitu eta 
banatzea  

• Oinarrizko Irizpideak ezartzea  

• Komunikazioa indartzea: taldeen artekoa (bloga 
nahikoa?) eta talde barnekoa (foro, wiki…) 

• Formazioa eta ikerketa eskeintzea eta zabaltzea  

• Kanpoko produktuen erosketa bateratuak 

• Elkartasuna : talde berriekiko eta gure artean 

• Autoziurtapena 

 

 



 
Azpeitia: BASHERRI SAREA 

 ANTOLAKETA 
 BASERRITARREN TALDEA: 

 

• Baserritarrak eskualdeka 
bilduko dira( 2 edo 3 hilean 
behin) 

• 5 BasHerri azpi-sare: Urola, 
Deba, Donostialdea, Goierri 
eta Tolosaldea.  

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

• Koordinazio Taldearekin 
harremanetan egongo da 
 

HERRITARREN TALDEA: 
 

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

• Herritaren 5 azpi-sare: 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 
 



DINAMIZAZIO-
KOORDINAZIOA TALDEA: 
 

• Gipuzkoako EHNE eta Biolurrek, 
nahi duen orok bertan parte 
hartzeko aukera du. 

• Helburua: Baserritarren eta 
herritarren arteko sareak 
koordinatu. 

• Talde berrien sorrera sustatzen 
jarraitu, baina eskualdeko 
taldeekin koordinatuta. 

• Batzar Nagusirako deialdia eta 
antolaketa. 

BATZAR NAGUSIA: 
 

• BasHerri Topaketak izan direnak 
Batzar Nagusiak ordezkatuko 
lituzke.  

• Urtean behin. 
• Koordinazio Taldeak egingo luke 

Batzarraren deialdia eta 
antolaketa 

• BasHerri Talde bakoitzeko 
baserritarren eta herritarren 
ordezkari baten presentzia 
bermatu. 

• Helburua: Baserritarren eta 
Herritarren Taldeak lantzen ari 
diren lanen berri eman, egin 
beharrekoak zehazteko eta 
erabakiak hartzeko tokia. 
 

Azpeitia: BASHERRI SAREA 
 ANTOLAKETA 

 



BASHERRI TOPAKETEN IBILBIDEA 

2010 - 2013 
 

ZARAUTZ 2010 

USURBIL 2011 

AZPEITI 2012 

AZKOITI 2013!! 

TALDEAK SORTZEN,  
TALDEAK SENDOTZEN,  
BASHERRI SAREA SORTZEN, 
BASHERRI SAREA SENDOTZEN…..  



EGITARAUA  
 

9:30 ONGI ETORRIA 
 
10:00 AURKEZPENA: BASHERRI 
TOPAKETEN IBILBIDEA 
 
10:30 TALDEAK SENDOTZEN: 
TALDEKA LAN DINAMIKA 
 

13:30 Bazkaria  

 
15:30 EH- KOLEKTIBOA 
16:00 EUSKAL HERRIKO 
HAZIEN SAREA 
 
16:30 BASHERRI SAREA 
SENDOTZEN: OPEN SPACE 
TALDE DINAMIKA 
 
18:00 BATERATZEA ETA 
AMAIERA  
 
 


