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IV.BasHerri Topaketak Akta 
 

Eguna 2013ko urtarrilak 26 

Tokia Azkoitiko Elkargunea  

Akta hartzailea Pedro eta Mirene 

Parte hartzaileak Talde ezberdinetako 80 bat lagun  

  

AKTA: 

ONGIETORRIA, EGITARAUAREN AZALPENA eta AURPEZPENAK 

Gerturatutako jendeari ongietorria egin zitzaien, bakoitzaren izena eta nondik zetorren identifikatzeko 

asmoarekin txartel bat emanez. 

Ondoren, egitaraua azaldu eta hiru urte hauetan antolatutako BasHerri Topaketen ibilbidea azaldu zen, 

2010- Zarautzetik 2013-Azkoitira [Ikusi atxikitzen den ppt-a]. 

 

GOIZEKO DINAMIKA: BASHERRI TALDEAK SENDOTZEN  

Goizeko Dinamika: dagoen jendearen arabera 5-7 pertsoneko taldeetan banatu ginen. Herri 

ezberdinetako jendea nahastuz eta talde bakoitzean baserritar baten presentzia bermatuz.  

 



Basherri Topaketen 2013, Azkoittiko Akta  
 

2 
 

 

Tailerraren helburua BasHerri taldeen funtzionamendua hobetzea zen. Horretarako taldeen martxan 
topatutako ahuleziak detektatu ziren eta hauei irtenbidea topatzeko proposamenak egin. 
 

Lan hau egiteko, gaiak 4 multzotan banatu genituen (Talde Izaera, Ekoizpena, Bideragarritasuna eta 

Sarea). Multzo bakoitzerako ondorengo galdera gida genuekan: 

 

TALDE IZAERA 

Taldekideak ezagutzen al dituzu? eta ekoizlea? 

Taldean bilerak egiten al dituzue? ze maiztasunekin? 

Bileretan parte hartzen dutenen kopurua ? 

Taldeko dinamika eramateko pertsona ezberdinen artean al daude banatuta ardurak? 

Auzolanak egiten dituzue? 

Baratza ezagutzen duzu? 

Baserritar eta taldekideen arteko harremana nolakoa da? 

Elkarrekin komunikatzeko tresnarik bai? 

 

EKOIZPENA 

Modu ekologikoan ekoizten al dira produktuak? 

Hazi eta landare ekologikoak erabiltzen al dituzue? 

Bertako haziak edo barietate komertialak erabiltzen dira? 

Planifikazioan parte hartzen al duzue? 

Gustora al zaude jasotzen duzun saskiarekin? 

Zenbat produktu ezberdin jasozen duzue otarrean (barazkiak, esnea, arrautzak…)? 

 

BIDERAGARRITASUNA 

Taldeko ekonomia  transparentea iruditzen  al zaizu? 

Zer nolako lan baldintzetan dauden ekoizleak ba al dakizue? 

Baserritarraren asignazioa nahikoa dela uste al duzu? 

Produkzio kostuak zeintzuk diren badakizu? 

Otarrik ez dagoenean kuotarik ordaintzen al duzue? 

Talde egonkorra al zarete, edo alta/baja asko daude? 

Bidezkoa iruditzen zaizu otarragatik ordaintzen duzuna? 
 

SAREA 

Basherri Sarea ezagutzen duzu? 

Eskualdeko bileretara joaten al zarete? 

BasHerri Taldeen filosofia lantzen al da taldean? 

BasHerri Sareko gutxieneko konpromisoak betetzen dira? 

 

 

Emaitzak arbelean bateratu ziren. Honako hauek izan ziren: 
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TALDE IZAERA 

 “Zer dago hobetzeko?” Ahultasunak “Nola hobetu daiteke ?” Proposamenak  

Taldeak hasiera fuertea baina gero “flojo”. 

konpromezu falta. Denbora falta… Filosofia 

ahuldu egiten da. Herritar Nukleo batek iniziatiba 

ia guztia hartzen dute. 

- Filosofia landu. Hasieratik idatzita izan. 

Taldean sartzeko baldintzak adostu. 

- Ideologia landu. Pertenentzi sentimendua. 

Gizartearen kontzientzia landu - Nukleoak Baserritarrak inplikatu filosofia 

taldean lantzerakoan 

- Herritrar Nukleoa + baserritarrak 

formazioa ideologikoa trukatu eta landu. 

- Otarrak denok batera jaso 

- Elkartzeko gune erreferentzizko batek, 

identidadea lantzen lagundu dezake 

Auzolanak. Astebukaeratan… - Ardurak banatu. Auzolan lantaldea sortu. 

Ardurak baserritarren esku daude askotan Bixitak antolatu kide berrientzat 

Baserritarren “beldurra” konpromisoa eskatzeko Formazioa baserritarrenzat - Dinamizazioa 

Taldeen kominikazioa - Blog, web… 

 

EKOIZPENA 

 “Zer dago hobetzeko?” Ahultasunak “Nola hobetu daiteke ?” Proposamenak  

Haziak lortzeko arazoa IIIIII - Autoprodukzioa 

- BasHerri Saretik norbait istalatzea 

bultzatu 

- Hazien Sarea 

Otarrak azpergarriak dira edo juxtuak - Barazki elkartrukea soberakinekin 

Beste produktuak sartzeko zailtasunak II - Eskaera bateratuak 

Zigilua ez ? 

Ekoizpen balorazioa - Inkesten bidez, bixitak… 

Agroekologikoa/ekologikoa, definizioa finkatu ? 

Ongarria kezka - Baserritarren azpisarea indartu 

Informazio falta - Baserritarren artean esperientziak 

trukatu. Kuba.. Teknikarien laguntza 

Planifikazioa - Herrritarren partehartzea planifikazioan. 

Informazioa banatu 
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BIDERAGARRITASUNA 

 “Zer dago hobetzeko?” Ahultasunak “Nola hobetu daiteke ?” Proposamenak  

Kostu errealak ez dira esaten I - Gastuen berri eman (txosten bat egin) II 

- Trasparentzia II 

Informazioa falta I -  

Planifikazio ekonomikoa falta -  

Gazten informazioa zerotik  

Egoera bnerrik emateko zailtasunak -  

Baserritarren bizi baldintzak, oporrrak I - Lan baldintzak finkatu 

Konfidantza galdu  

Sakondu bideragarria zein den jakiteko - Kostuak atera.  

- Dirukontuak egiten ikasteko ikastaroak Instalazio arazoak 

Baserritarrak ez ditu ezagutzen bere baldintzak -  

Subentzioak - Fidantza formulak erabili 

Araudi aldetik dudak - Elkarte bezala erregistratu 

 

 

BASHERRI SAREA 

 “Zer dago hobetzeko?” Ahultasunak “Nola hobetu daiteke ?” Proposamenak  

Aldiriko bilerak sarean… ez dira ikusten 

beharrezkoak?  Ezagutu ta bai!! 

Taldean definitu behar dira 

- Istalakuntzari buruzko foroa 

- Elkartrukatzeko herramientak (internetez, 

korreoz, kontaktuen lista bat) 

Herramientak, komunikazioa - Wiki bat sortu esperientziak trukatzeko! 

- Fanzine bat egin (urtaroka) 

Beharrezkoa da Sarea? Horretarako taldean 

dinamika behar da 

- Ardurak banatu. Auzolan lantaldea sortu. 

- Baserritarren arteko koordinazioa 

Herritarrentzako konpromezu bat gehiago 

eskualdeko bilerak 

- - Filosofia Saretik definitu taldeetara pasatzeko 

- -  Arduradun iraunkorra 

- - Taldeko arduraduna herritarra izatea 

- - Talde estrategia finkatu 

- - Sare 1 bakarra, herritarrak eta baserrritarrak 

batera 

Sarea bermatu! 

Taldeen kominikazioa 
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Goizeko saioaren ondoren bazkari eta konpainiaz disfrutatzeko aukera izan genuen!: 

 

 

ARRATSALDEKO SAIOA 

Bi Gonbidatuen Aurkezpenak izan genituen: HAZIEN SAREA eta EHKOLEKTIBOA 

HAZIEN SAREA: ETNOBOTANIKA PROIEKTUAren aurkezpena. 

[Ikusi atxikitutako dokumentua] 

EHKOLEKTIBOA:  

[laburpena sartu] 

 

ARRATSALDEKO DINAMIKA: SAREA SENDOTZEN 

Arratsaldeko dinamika “espazio irekia” izeneko metodologiaren bitartez landu nahi izan zen. Nahiz eta 

denboraz larri ibili, gai izan ginen hiru lan arlotan zentratzea eta martxan jartzea. 

Hona hemen sortutako 3 lantaldeak eta bakoitzaren laburpena: 

1. EZAGUTZA KOLEKTIBOA: Ezagutzak elkarbanatzeko tresnak sortzeko taldea (Akta falta da) 

2. BASHERRI FILOSOFIA/ARLO IDEOLOGIKOA LANTZEKO TALDEA 

3. BASHERRI SAREKO EGITURA IRAUNKORRA 
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BASHERRI FILOSOFIA LANTZEKO TALDEA 

Taldean elkartu eta hausnarketan murgildu gara. Horrela filosofian sakontzeko hiru lan ardatz 
finkatu ditugu: 

1.- Dagoeneko Basherri taldeetan badagoen AHALMEN ENDOGENOAK APROBETXATZEA: 

 Helburua: Basherri taldeen formakuntzan sakondu dagoeneko talde bakoitzak 
eskaintzeko duena inbentariatuz. 

 Nola egin dezakegu hau? 

Basherri talde bakoitzari galdeketa bat egitea beraien ahalmenak zehazteko, hau da, beste 
taldeei zer emateko moduan egongo lirateken eta zer jaso nahiko luketen. Horrekin 
inbentario moduko bat osatu ahalko dugu eta jasotako informazioaren arabera lehentasunak 
markatu eta plangintza bat egin. (adibideak: ekonomia nola eraman; baserrietara bixitak; 
taldean egindako ikastaro baten infoa pasa;....) 

 Nork hartzen du ardura: Larrak eta Arrate Iturbek. Kontaktuak eskatuko dituzte eta 
telefonoz taldeei deitu eta galdeketa pasa, hilabete bateko epea emanaz erantzuteko. 

 Noizko egingo da lan hau: Maiatzerako. 

2.- TAILER IDEOLOGIKOA 

 Helburua: Basherri taldeen eta sortzen diren talde berrien filosofia agroekologikoan 
sakontzea. 

 Nola: tailer ideologikoa antolatu. Horretarako gidoi bat prestatzea erabaki da. 

 Nork?: ardura Arrate Otaegi eta Mirenek hartu dute. Parte hartu nahi dute ere: Larra, 
Arrate, Pedro, Myriam. 

 Noizko?: Ekaina-Iraila. 

3.- INGURUKO INERTZIAK APROBETXATU ETA BASHERRI TALDEETARA GERTURATU. 

Helburua: Elikadura Burujabetza eremutzat hartuz, Basherri taldeen inguruan sortzen diren 
egitasmoak basherri taldeetara iristea, hauek elikadura burujabetza, agroekologia eta beste 
hainbat gaietan sakondu ahal izateko. 

Nola?: Taldeen arduradunen bitartez (lehenengo ekimenean identifikatuak geratuko direnak) 
eta emailez edo Basherrien blogaren bitartez, basherri taldeen inguruan beste talde edo 
elkarteek sortzen dituzten egitasmo interesgarrien berri eman. 

4.- GIZARTEA SENTSIBILIZATZEKO EKINTZAK. 

Helburua: Gizartea basherri taldeetara hurbiltzeko eta hauen filosofiaren berri izateko. Baita 
ere baserritarrak eta herritarrak elkartzeko ekimenak izatea lortu dezakete. 

Nola?: Bi ekimen mota aurreiksui dira: 

1.- Interesgarrian diren dokumental bilduma bat egitea pentsatu da. Dokumentalen bilduma 
egin eta eskualdeka taldeek beren herrian botatzea.  

2.- Herri bakoitzeko eskolako Guraso elkarteekin harremanetan jarri eta basherrietako 

baserrietara bixitak egitea. 
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BASHERRI SAREKO EGITURA IRAUNKORRA 

Lehenik eta behin BasHerri Sarea behar dugun galdera bota zen. Bakarren batek beharrik 

etzuela sentitzen komentatu zuen, baina orokorrean, orain arte sortutako mugimenduari 

jarraipena ematea beharrezkoa ikusten zen.  

Bestetik komentatu zen orain arte Gipuzkoako EHNEtik egiten ari den lana talde hauek eta 

Sarea sortzeko, ezin duela betiko iraun eta BasHerri Taldeak kanpoko inoren gidaritzarik gabe 

bere antolakuntza propioa behar duela.  

Nola antolatu? 

Ikusi da orain arteko eskualdeka eta herritarrak alde batetik eta baserritarrak bestetik, ez duela 

nahi bezala funtzionatu. Ikusten da SARE bakarra sortu behar dela, heritarrake ta baserritarrak 

elkartuko dituena.  

Nor gara? 

Sarea berrantolatzeko lehenik nor garen jakin behar da. Proposatzen da, Sarean parte hartu 

nahi dutenak espreski bere izena ematea eta bere kontaktua eta horrela zerrenda bat egiten 

joan gaitezke.  

Sarean parte hartzeko baldintzak 

Bi motatako partaideak izango dira: taldeak eta norbanakakoak. BasHerri talde batek Sarean 

parte hartzen duela erabakitzen badu (taldeko batzar batek hartu behar du erabaki hau, eta ez 

baserritar edo herritar bakar batek bere kasaka), basherriak@gmail.com helbidera emaila bidali 

beharko du eta Sareko batzar guztietan bozeramaile bat izango dela bermatu behar du (ez 

dauka beti berdina izan beharrik) 

Norbanakakoek ez dute bere presentzia batzar guztietan bermatu beharrik, eta bere 

partehartzea kontsultiboa izango da. Sarean parte hartzeak lagunduko dezake momentuz 

Sarean parte hartzera animatu ez den taldea animatzeko, edo dinamikarik ez duen taldea 

dinamizatzen. 

Hurrengo bilera deialdia 

BasHerri Sareko ber-antolaketarako lehen batzarra Otsailak 22an egingo da Azkoitiko 

Elkargunean. 

 

mailto:basherriak@gmail.com

