Gasteizerako nekazaritzako elikagaien estrategia baterantz

Nekazaritza eta abeltzaintza produkzioari buruzko
sektore mahaia
2016ko apirilaren 12a. Europa biltzar etxea, 17:30etik 20:00etara.

Emaitzen agiria
Parte-hartzea hirien bizitza da
Fernando Pindado

Agiri honetan, Gasteizerako nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorra
definitzeko partaidetza-prozesuaren barruan 2016ko apirilaren 12an egin zen
nekazaritza eta abeltzaintza produkzioari buruzko mahaiaren emaitzak jaso dira.
Edukia parte-hartzaileen inplikazioari eta ekarpenei esker landu da, hauekin
batera:

• Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko taldea, prozesuaren zuzendaritza eta
koordinazio teknikoan.

• GEA 21, partaidetza-prozesuaren diseinu eta koordinazio teknikoan.
• Prometea, sektore mahaia dinamizatu eta errazteko taldea.
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Edukien eskema honen arabera egituratu dugu:
1. Parte-hartzaileak.
2. Sektore mahaiaren berariazko helburuak.
3. Metodologia eta mahaiaren garapena.
4. Taldeko emaitzak:
- Taldeak aukeratutako helburuak.
- Helburu bakoitzeko ekintza-ildo eta neurri zehatzak.
5. Esker onak.
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1. Parte-hartzaileak
Nekazaritza eta abeltzaintza produkzioari buruzko sektore mahaiak protagonista
hauek izan ditu:

José Luis Aizpuru

Belén Balerdi

Janire Basterra

Basabizi taldea, Markos

Javier Chaves

Amaia de Ariño

Roberto de Miguel

Juan Carlos Escudero

Maite Fernández

Ángel Fernández de Labastida

Luis Ganuza

Mónica Ibarrondo

Alvaro Iturritxa

César Izar de la Fuente

Jon Jausoro

Javier Knörr

Patxi Lauzurica

Xabier Lejarzegi

Peio López de Munain

Aitor Miguel

Edurne Ortún

Ana Isabel Pérez

Roberto Ruiz

Roberto Ruiz de Arcaute

Jon Ruiz de Infante

Janire Saenz de Buruaga

María de Santiago

Yolanda Vicente

28 pertsona –18 gizon eta 10 emakume-, profil desberdinetakoak (politikoak,
teknikariak, nekazariak eta abeltzainak), udalerriko nekazaritza eta abeltzaintza
sektorea oso ondo ezagutzen dutenak.
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2. Sektore mahaiaren helburuak
Parte hartzeko prozesuaren bigarren fasean, antolatutako hiru sektore mahaiak –
nekazaritza eta abeltzaintza produkzioa, kontsumoa eta nekazaritzako elikagaien
metabolismoa, eta banaketa eta merkaturatzea– gaika eztabaidatzeko gune
bihurtzea bilatu da, nekazaritzako elikagaien estrategiarako jarduera ildo eta
neurri nagusiak zehazteko prozesuaren lehen fasean adostutako helburu
orokorrak kontuan hartuz.
Horretarako, sektore mahai bakoitzean zeregin hauek proposatu dira:

• Mahaian zehatzago landu beharreko helburu orokorrak aukeratzea.
• Aukeratutako helburuak lantzen eta garatzen lagunduko duten jarduera
ildo eta neurri nagusiak zehaztea, alorraren ikuspegitik.

3. Metodologia eta mahaiaren garapena
Ezarritako helburuak betetzeko, nekazaritza eta abeltzaintza produkzioari
buruzko sektore mahaia 4 fase edo une zehatzetan garatu da:

•

Lantegiaren eta helburuen aurkezpena, Gasteizerako nekazaritzako
elikagaien estrategia iraunkorra lantzeko egitasmoaren barruan.

•

Martxoaren 15ean eta 16an egindako parte hartzeko lantegian adostutako
21 helburu orokor edo estrategikoak gogoratzea, eta mahaian zehatzago
landu beharreko helburuak aukeratzea.

•

Aukeratutako helburuen inguruko talde lana –2 taldetan–. Talde bakoitzak
3 helburu zehatzi buruz hausnartu eta jardun du, dinamika ezberdinak
baliatuz –talde elkarrizketa eta Lego Serious Play dinamika–.

•

Sektore mahaiaren itxiera.
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4. Taldeko emaitzak
4.1 Taldeak aukeratutako helburuak
Berariazko dinamika batetik abiatuz, taldeak saioan sakonago landu beharreko 6
helburu hautatu ditu. Lehenengo 5 helburuak produkzioarekin lotuta daude, eta
seigarrena zeharkakoa da.
Zehazki, helburu estrategiko hauek aukeratu dituzte 1:

•

3. LUR BANKUAK. Nekazaritza ekologikoan jardun nahi duten ekoizle berriei lurrak
erabiltzeko aukera ematea, landa eremuko eta hiri inguruko herri-lurzoruetan.

•

4. ARAUAK BERRIKUSTEA. Arauak berrikusi eta egokitzea, Gasteizko udalerrian
nekazaritza eta abeltzaintza instalazioak jartzea errazteko.

•

6. AGROEKOLOGIAREN SUSTAPENA. Jarduera agroekologikoetara emandako landetxe
eta ekoizleen kopurua zein lur azalera handitzea.

•

8. LURZORUAREN BABESA. Nekazaritza eta abeltzaintzarako lurzorua babestea,
plangintzaren eta legeriaren bidez.

•

17. LANDETXE MISTOAK. Lehen Gasteizko herrietan zeuden nekazaritza eta
abeltzaintzako landetxeak berreskuratzea eta ekoizpena dibertsifikatzea, bai eta
permakultura baliatuz ere.

•

9. BIODIBERTSITATEA. Biodibertsitatea sustatzen duen nekazaritzako elikadura /
nekazaritza eta abeltzaintza ereduaren alde egitea.

1

Helburuen zenbakiek taldeak aurreko lantegian ezarritako lehentasun-hurrenkera adierazten
dute.
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Hona hemen taldeak egindako hautaketaren xehetasunak:

Zk.

Eremua: Ekoizpena

Sektore
mahaiaren
botoak

3

LUR BANKUAK
Nekazaritza ekologikoan jardun nahi duten ekoizle berriei lurrak
erabiltzeko aukera ematea, landa eremuko eta hiri inguruko herri-lurzor.



 (18)
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ARAUAK BERRIKUSTEA
Arauak berrikusi eta egokitzea, Gasteizko udalerrian nekazaritza eta
abeltzaintza instalazioak jartzea errazteko.


 (13)
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AGROEKOLOGIAREN SUSTAPENA
Jarduera agroekologikoetara emandako landetxe eta ekoizleen kopurua
zein lur azalera handitzea.




(17)
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LURZORUAREN BABESA
Nekazaritza eta abeltzaintzarako lurzorua babestea, plangintzaren eta
legeriaren bidez.



(14)

17

LANDETXE MISTOAK
Lehen Gasteizko herrietan zeuden nekazaritza eta abeltzaintzako
landetxeak berreskuratzea eta ekoizpena dibertsifikatzea, bai eta
permakultura baliatuz ere.


 (12)

19

GIZARTE AITORPENA
Elikagaien ekoizlea duintzea, lanbideari gizarte aitorpena emanez.


(8)

Zk.

2

10

11
13

21

Eremua: Banaketa eta merkaturatzea
EKIMENEN SAREA
Eraldatzaile, banatzaile eta merkatarien arteko konexioa sustatzea.
HIRIGINTZA
Hirigintzari eta auzoen kudeaketari buruz hausnartzea, eraldatzeko eta
merkaturatzeko instalazio txikiak eta merkataritza alternatibo eta
malgua kontuan hartu ahal izateko.
SALTOKI TXIKIAK
Saltoki txikiei laguntzea.
HORNIKUNTZA PUBLIKOA
Hornikuntza ekologiko eta lokalaren aldeko konpromiso publikoa
bermatzea.
TRAZABILITATEA
Ekoizle-banatzaile-merkatari kateari buruzko eta produktuari buruzko
informazio-sistema bat sortzea.
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Zk.

Eremua: Kontsumoa eta bazterketa

Sektore
mahaiaren
botoak

1

JANTOKI PUBLIKOAK
Ikastetxe eta jantoki publikoetan produktu lokal, ekologiko eta gertuko
gehiago sartzea.


(3)
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GIZARTE ESKAERA
Tokiko kalitateko produktuen eta produktu ekologikoen eskaera eta
kontsumoa sustatzea.


(8)
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ELIKADURA POBREZIA
Elikadura pobrezia desagerraraztea eta xahuketa eragoztea.

16

OHITURA ARDURATSUAK
Informazioa eta prestakuntza, elikadura-ohitura jasangarriak ezartzen
laguntzeko.

20

EKIMENAK BULTZATZEA
Administraziotik elikadura eta kontsumo ohitura jasangarriak,
arduratsuak eta abar sustatzen dituzten herritar-ekimenak bultzatzea.

Zk.

9

12

14

15
18

Zeharkako helburuak
BIODIBERTSITATEA
Biodibertsitatea sustatzen duen nekazaritzako elikadura / nekazaritza
eta abeltzaintza ereduaren alde egitea.
ELIKADURA IKERKETA
Nekazaritzako elikagaien katearen fase bakoitzarekin lotutako ezagutza
hobetzea.
URAREN KUDEAKETA
Baliabide hidrikoak zentzuz kudeatzea, nekazaritzako elikagaien
sistemako aktore guztien arteko adostasunez.
HONDAKINEN KUDEAKETA
Sortutako hondakinak murriztea fase guztietan, eta hondakin organikoak
konposterako berrerabiltzea.
ENERGIA
Energia-kontsumoa gutxitzea fase guztietan.
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4.2 Helburu bakoitzeko ekintza-ildo eta neurri zehatzak
1. taldeak, Zorione Aierbek dinamizatutakoak, helburu hauek landu ditu:

•

3. LUR BANKUAK. Nekazaritza ekologikoan jardun nahi duten ekoizle berriei lurrak
erabiltzeko aukera ematea, landa eremuko eta hiri inguruko herri-lurzoruetan.

•

4. ARAUAK BERRIKUSTEA. Arauak berrikusi eta egokitzea, Gasteizko udalerrian
nekazaritza eta abeltzaintza instalazioak jartzea errazteko.

•

6. AGROEKOLOGIAREN SUSTAPENA. Jarduera agroekologikoetara emandako landetxe
eta ekoizleen kopurua zein lur azalera handitzea

Hona hemen taldeak landutakoaren xehetasunak:
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• 3. helburua. LUR BANKUAK: Nekazaritza ekologikoan jardun nahi duten ekoizle
berriei lurrak erabiltzeko aukera ematea, landa eremuko eta hiri inguruko herrilurzoruetan.
Xeheki aztertzen hasi aurretik, taldeak helburuari buruzko 2 hausnarketa
plazaratu ditu:
•

Zein produkzio eredu sustatu nahi da lurrak eskuratzea erraztuz? Iritzi
ezberdinak daude: batzuek bakarrik produkzio ekologikoa lantzearen alde
egiten dute; besteek, eredua ekologikoaren eta tradizionalaren arteko
bizikidetzaren alde.

•

Kontzeptuen mailan, lur bankua zentzu zabalean ulertzen da, lurren jabeen
eta etorkizuneko nekazari eta abeltzainen arteko bitartekaritzarako ekimen
gisa.

Ondoren, taldeak galdera hau egin du: Zein litzateke helburu horretarako emaitza
ona 4-5 urteko epean? Hauek izan dira erantzunak:
•

Landutako azalera handitzea.

•

Ustiategi kopurua handitzea eta ekoizleen batez besteko adina gutxitzea.

•

Gasteiz elikatzen duten lurren kopurua handitzea. Merkatura bideratzea.

•

Nekazari berriak ezartzeko aukerak eskatzaile adina izatea.

•

Lurren udal-banku bat erabilgarri izatea, orok eskuratzeko moduko
informazioa eta tramitazio eta funtzionamendu prozedura argia eskainiz.

•

Lurren erabilerak jarraitutasuna eta egonkortasuna izatea –alegia, aldi
baterako ez izatea–.

•

Administrazio-batzarren herri lurrak eskuratzeko sistema eraginkorrak
ezartzea, nekazaritzan edo abeltzaintzan aritu nahi duten bizilagun heldu
berrientzat.
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Eta lortu nahi diren helburuak betetzeko, zein neurri eta ekintza zehatz jaso eta

sustatu behar da nekazaritzako elikagaien estrategian?
3. helburua: Lur bankuak. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

1. Udalerriko lurren inbentarioa egitea, ezaugarriak, egoera eta
etorkizunerako “itxaropenak” zehaztuta.

•

2. Araudia aldatzea, xede hauekin:
-

Nekazaritzarako lurrak hirigintzari dagokionez blindatzea, eta horrekin
batera espekulazioa murriztea.

-

Lurrei sailkapena kentzea, beharrezkoa balitz. Badira garatu ez diren
lurzoru urbanizagarriko sektoreak, lur emankorra dutenak. Hala ere,
lurzoruei sailkapena kentzeak lurrei hasierako sailkapena itzultzea
dakar, konpentsazioak ordaintzea, titulartasuna esku publikoetara
igarotzea..., edo titulartasun pribatuari eutsiz kudeaketa publikoa
ahalbidetzen duten sistemak bilatzea. Horren haritik, zer prezio
ordaindu beharko litzateke?

-

Zerga pizgarriak ematea, lurren metaketa eragozteko eta horiek
banku publiko baten esku jartzea erakargarriagoa bihurtzeko. Antzekoa
denez, hutsik dauden etxebizitzetarako planteatzen den politika aztertu
beharko litzateke eredu gisa.

-

Ustiapenen eskualdatzea erraztea, batez ere familia barruan.

• 3. Lurrak erabiltzeko aukera ezberdinak sortzea, eskaintza eta eskaera
parekatzearren.
-

Tresna ezberdinak izan behar dute, irizpide argiak eta prozedura eta
tramitazio sinplifikatuak dituztenak, lurraren bila ari direnek "aukeren
mapa" bat eskura izan dezaten, beren beharretara ondoen egokitzen
zaion formula aurkitzeko.

-

Tresna posible hauek proposatu dira:
- Udalaren lur bankua. Orain arteko esperientziak konplexuak izan
dira, eta aztertu beharko litzateke zergatik den hain zaila
funtzionatzea. Bestetik, eredu interesgarritzat jotzen da “Red
Terrae” http://www.tierrasagroecologicas.es/bancotierras/inicio/#
deritzon lur bankua, lurren ezaugarriak ikusteko moduan dituen
mapa bat barne duena.
- “Basaldea” proiektuaren antzeko mintegiak.
- "Agroaldeak" herrietan, agian azpiegiturak partekatuz, zenbait
irizpideren arabera.
- Hiri baratzeen ordenantza, nekazaritza ikusarazten duten
esperientzia txikiak ahalbidetzeko.
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Objetivo 3: Bancos de tierras. Medidas y acciones concretas
•

4. Nekazaritzaren eraginaren ebaluaziorako sistema, neurri osagarri gisa;
HAZI garatzen ari da hori.

•

5. Nekazaritza eremuetan etxebizitzak alokatzea erraztuko duten politikak.
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• 4. helburua. ARAUAK BERRIKUSTEA: Arauak berrikusi eta egokitzea,
Gasteizko udalerrian nekazaritza eta abeltzaintza instalazioak jartzea errazteko.
Hasteko, taldeak 3 hausnarketa plazaratu ditu:
•

Arauen berrikuspenak eta egokitzapenak, bereziki, abeltzaintza instalazioak
jartzea erraztu beharko luke, ia desagertu egin baitira udalerritik.

•

Udalaz gaindiko araudia protekzionistegia eta zorrotzegia da –hala
terminologian nola definizioetan– eta eragin negatiboa izan du. Batez ere ez
duelako malgutasunik edo ñabardurarik onartzen, alegia, "dena ala ezer ez"
da abeltzaintzari dagokionez.

•

Elikagaien nekazaritzako zein eredu sustatu behar du araudiak? Bakarrik
ekologikoa? Ekologikoa lehenesten duena? Eredu ekologikoaren eta
tradizionalaren arteko bizikidetza bilatzen duena? Badirudi alderdi hauetan
adostasuna egon daitekeela:
- Udal-eskumenen barruan eredu ekologikoa lehenestea.
-

Udal-eskumenetik kanpo, nekazaritzako elikagaien jarduera eta kultura
aldeztea, aurretik dagoenarekiko bizikidetzan.

Ondoren,araudia berrikusteko nekazaritzako elikagaien estrategian zein neurri
eta ekintza zehatz jaso eta sustatu behar den aztertu du talde osoak. Hona
hemen emaitzak:

4. helburua: Arauak berrikustea. Neurri eta ekintza zehatzak
•

1. Erakundeen eta sektoreen arteko lankidetzaren bidez alorreko araudian
txertatu beharreko definizioak lantzea. Adibidez: "Berotegi bat ez da
etxebizitza bat, ez eta trasteleku bat ere". Alorra ezagutzen duten
sektoreko administrazioen ikuspegitik landu behar dira definizio horiek.

•

2. Udalaren hirigintza araudia irizpide logiko eta gaurkoen arabera
berrikustea, nekazaritzako elikagaien jarduera sustatzearren (jarduera eta
eredu ezberdinen arteko bizikidetza sustatuko duena, baztertzailea izan
gabe); ahal dela, xedapen aldaketen bidez egingo da, Plan Orokorra
berrikusi beharrik gabe.
Irizpide hauek azaldu dira:
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4. helburua: Arauak berrikustea. Neurri eta ekintza zehatzak
Irizpide hauek azaldu dira:
- Lizentzia eta ikuskaritza uztartu behar dira. Gaur egun asko eskatu
eta mugatzen da lizentzia ematerakoan, baina gero ez da ikuskatzen.
Beste ikuspegi posibilistago bat legoke: lizentziaren fasea malgutzea,
interpretazioaren mende egon daitezkeen alderdiak (paisaia,
esaterako) batzorde baten esku utziz, eta garrantzi handiagoa ematea
jarraipen eta ikuskaritza faseari. Horrek erakundeen arteko lankidetza
eskatzen du, bai datuei bai kudeaketari dagokienez.
- Lurraren babesean aldaketak egin behar dira, eta, besteak beste,
"edozein ekoizpen edonon baimentzeagatik" eragindako lurraren
galera minimizatu.
- Konplexua dela jakitun, araudian produkzio ereduen araberako
ñabardurak sartzerik dagoen aztertzea proposatzen da. Hau da:
"etxalde ekologikoa ezartzen bada, hauek izango dira betebeharrak",
etab.
- Kontrol bikoitzeko ziurtagiri ekologiko publikoak bezalako tresnak har
daitezke kontuan, egokitzat jotako ezagutzak eta edukiak araudian
jasotzeko.
•

3. Udalaz gaindiko araudiaren interpretazio onuragarria lortzea, batez ere
txerri-azienden sektoreari dagokionez.

•

4. Leihatila bakarra sortzea nekazaritza edo abeltzaintza instalazio berria
ezarri nahi dutenentzat.
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• 6. helburua. AGROEKOLOGIAREN SUSTAPENA: Jarduera agroekologikoetara
emandako landetxe eta ekoizleen kopurua zein lur azalera handitzea.
Hasteko, taldeak zenbait abiaburu edo irizpide plazaratu ditu:
•

Hausnarketa eta ikasketa: zergatik eta zertarako gabiltza hain motel arlo
honetan? Erantzuna sektorean bertan bilatu behar da, kanpora begiratu
ordez.

•

Hain protekzionistak ez diren politiken alde egin behar da, aldaketak errazten
dituzten politika arinagoen alde. Administrazioak "egiten utz dezan" eta
jardunbide okerrak kontrolatu ditzan, protekzionismo faltsua baztertuz.

•

Agian ikuspegian eta estrategiaren planteamendu edo proposamenetan
soiltasuna bilatzea izango da egokiena. Elkarren artean konektatutako
jarduera txikiak ereitea, eragile ezberdinen artean baliabideak, ezagutza,
adostasunak, bizitza... partekatuz.

Ondoren, agroekologia sustatzeko nekazaritzako elikagaien estrategian zein neurri
eta ekintza zehatz posible jaso eta sustatu behar den aztertu du taldeak. Honako
hauek dira:

6. helburua: Agroekologiaren sustapena. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

1. Agroekologian oinarritutako edo horretara bideratutako proiektuak
dibertsifikatzeko pizgarriak bilatzea. Esate baterako, lur bankuaren zati bat
horrelako proiektuetarako gordez.

•

2. Baserriaren ikuspegi zirkularra berreskuratzea, zikloa ixten duen
produkzio-sistema gisa.
- Baserria eta nekazaritza eta abeltzaintza antolatzeko formula berriak
bilatzea: kooperatibak, lankidetzako eta sareko ereduak,
"agroaldeak"... Eredu "profesionalizatu edo enpresakoak" —familian
oinarritutako ereduaren ordez, dedikazioko ordu asko eskatzen baitu—
, ezagutza, baliabideak eta azpiegiturak optimizatzean oinarrituak.
- Jardunbide egokiak eta esperientziak bildu eta sistematizatzea, izan
badirela eta ez dela filosofia hutsa agerian uzteko.
- Hortik aurrera, prestakuntza teknikoa, filosofikoa eta politikoa
garatzea.

• 3. Gasteizen hondakinen kudeaketa hobetzea: materia organikoa
nekazaritza eta abeltzaintzara bideratzea.

• 4. Kontzientzia hartzea: tartean dauden eragile ororen (ekoizleak,
kontsumitzaileak eta administrazioa) sentsibilizazioa, beharrezkoa delako
hezkuntza eta pedagogia aldaketa.
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2. taldeak, Iciar Montejok dinamizatutakoak, helburu hauek landu ditu:
•

8. LURZORUAREN BABESA. Nekazaritza eta abeltzaintzarako lurzorua babestea,
plangintzaren eta legeriaren bidez.

•

17. LANDETXE MISTOAK. Lehen Gasteizko herrietan zeuden nekazaritza eta
abeltzaintzako landetxeak berreskuratzea eta ekoizpena dibertsifikatzea, bai eta
permakultura baliatuz ere.

•

9. BIODIBERTSITATEA. Biodibertsitatea sustatzen duen nekazaritzako elikadura /
nekazaritza eta abeltzaintza ereduaren alde egitea.

Hona hemen taldeak ateratako ondorioak:
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• 8. helburua. LURZORUAREN BABESA: Nekazaritza eta abeltzaintzarako
lurzorua babestea, plangintzaren eta legeriaren bidez.
Hasteko, taldeak helburuaren izendapena zehaztu nahi izan du, lurzoruen
kalitatearen ideia ere txertatzeko. Beraz, helburua hauxe litzateke:

8. helburua. LURZORUAREN BABESA: Nekazaritza eta abeltzaintzarako
lurzorua eta horren kalitatea babestea, plangintzaren eta legeriaren bidez.
Bestetik, taldeak jarduera-ildo eta neurri zehatz hauek proposatu ditu:

8. helburua: Lurzoruaren babesa. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

1. Elikagaiak ekoizteko erabiltzen den lurra babesteko araudi bat garatzea.
Horrek ondorio hauek ekar ditzake:
- Pentsamoldea aldatzea: nekazaritzako lurra gizarteari eskaintzen dion
balio sozio-ekonomikoagatik eta ingurumen balioagatik kontuan
hartzea, eta ez "gainerakotzat" jotzea.
- Lurzoruaren sailkapen berria, lur bizi gisa dituen ezaugarriak eta
kalitatea aintzat hartuz; emaitzen arabera, elikagaiak ekoizteko
egokien den lurra babestea.
- Errepide eta azpiegitura gaindimentsionatuen eraikuntza
eraginkortasunez minimizatzea, babestutako lurra errespetatzearren.
- Araudia garatzea, bi mailatan:
- Erkidegoa: lurraldearen antolamendurako artezpideak, lurralde
plan partzialak eta lurralde plan sektorialak.
- Udala: Hiri Antolamenduko Plan Orokorra.

• 2. Gasteizko HAPOaren berrikuspena, elikagaiak ekoizteko lurra
babesteko irizpideak kontuan hartuz. Horrek ondorio hauek ekar ditzake:
- Hiri-lurzoruei sailkapena kentzea.
- Aldi berean, udalerriko herrietako hazkunde demografiko begetatiboa
bermatu behar da.
Taldearen iritziz, "oraintxe da abagunea". Izan ere, Plan Orokorra
berrikusteari ekin zaio, eta oraintxe sartu behar dira irizpide horiek.
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8. helburua: Lurzoruaren babesa. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

3. Lurraren berezko emankortasuna indartzen duen araudi bat garatzea.
Horrek ondorio hauek ekar ditzake:
- Ongarrien erabilera eragoztea/minimizatzea.
- Tartean dauden eragileek eredugarriak izan behar dute, eta
jardunbide egokiak hartu. Esate baterako, Gasteizko Udalak hiriko
lorategi eta parkeetan glifosatoa erabiltzea debekatu du.
- Gizartea sentsibilizatzea gaiaren inguruan.

• 4. Prestakuntza teknikoa, nekazaritza jardunbideak aldatzeko eta lurra,
ingurunea eta pertsonen osasuna errespetu handiagoz tratatzen dituzten
metodoak eta jardunbideak ikasteko.
- Ekoizleei zuzendutako prestakuntza, baliatzen duten produkzio
moduan haiek duten erantzukizuna agerian jartzeko.
- Sektorea pixkanaka aldatzen ari dela eta gero eta pertsona gehiago
jardunbide egokietara aldatzen ari dela azpimarratu da.

• 5. Esperimentazio gehiago. Nekazaritza ekologikoko jardunbide egokiak
probatu eta garatzea, lurraren kalitatea hobetzeko. Esate baterako,
laboreen txandakatzea.

- Herri lurrak —Udalarenak, administrazio-batzarrenak,
Aldundiarenak— baliatzea nekazaritza ekologikoko jardunbide egokien
esperimentuak eta probak egiteko. Ondoren, sektorearentzako
erakustaldiak eta zabalkundea egitea.
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• 17. helburua. LANDETXE MISTOAK: Lehen Gasteizko herrietan zeuden
nekazaritza eta abeltzaintzako landetxeak berreskuratzea eta ekoizpena
dibertsifikatzea, bai eta permakultura baliatuz ere.
Hasierako hausnarketetan taldeak alderdi hauek aipatu ditu:
•

Kontzeptu gisa, etxalde mistoak —aldi berean nekazaritzan eta abeltzaintzan
dihardutenak— berreskuratzea helburu handinahia da. Agian bideragarriagoa
litzateke zikloaren itxiera planteatzea, batetik nekazaritzako etxaldeak eta
bestetik abeltzaintzako etxaldeak egonik elkarren artean konektatuz eta elkar
osatuz.

•

Helburua Gasteiz elikatzea bada, planteamenduak ikuspegi zabalagoa izan
behar du, eta Arabako lurraldearekin lotu.

Hortik abiatuta, taldeak jarduera-ildo eta neurri zehatz hauek proposatu ditu:

17. helburua: Landetxe mistoak. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

1. "Etxalde berriak" garatzeko laguntza. Kontzeptu gisa hau esan nahi du:
- Etxalde edo ustiapen txikiak, 3-4 h dutenak.
- Baratzeko produktu ezberdinak ekoizten dutenak, udan eta neguan.
- Azienda dutenak edo aziendarik gabeak. Oilaskoak, untxiak, behiren
bat, txahalak.
- Merkaturatze propioa, Gasteizko herritarrak elikatzera bideratua.
- Ekoizle berriak: prestakuntza teknikoa duten pertsonak, 3. helburuari
(lur bankua) esker lursailak eskuratzerik izan dutenak.
- Estrategia honen eta Gasteizen apustutzat jotzen da, gerora lurralde
osoarekin loturak sortu beharko lituzkeena.

• 2. Ereduarekin bat datorren udal araudia garatzea:
- Abereek mendietan bazkatzeko aukera ematen duen araudia, espazio
horien ingurumen kalitatearekiko orekan.
-

Abeletxe berriak herrietan ezartzea ahalbidetzen duen araudia —
auzokoen arteko bizikidetza bermatzen duen distantzia egokian—.

-

Administrazio-batzarretan abeletxeak jartzearen alde dauden herrien
izendapena garatzea: "Herri honetan bada aziendarik edukitzerik".
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17. helburua: Landetxe mistoak. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

3. Prestakuntza espezializatua plus gisa. Oraingo lanbide prestakuntzaren
osagarri gisa:
- Ikasleentzako prestakuntza praktikoa, nekazari profesionalekin, 1-2
urtez. Aprendizaren kontzeptua berreskuratzea.
- Prestakuntza-programa espezializatuak egitea alor hauetan:
kudeaketa praktikoa, merkaturatzea, bezeroen gustuak, bezeroekiko
tratua...
- Nekazaritza ekologikoen esperimentuak eta erakustaldiak antolatzea.
- Ekintzailetza sustatzea: balioak, jarrera, apustua...

• 4. Udalerrian eraldaketa zentro txikiak sustatzea:
- Tokiko eraldaketa-industria txikia garatzea, zerealerako,
lekadunetarako...
-

Arabarako hiltegi txiki bat berreskuratzea.

• 5. Sektoreko profesionalen artean lankidetza kultura berria garatzea:
- Zaharragoen eta gazteen arteko lankidetza, belaunaldien txandaketa
sustatzeko; kooperatiba txikiak berreskuratzea...
-

Esate baterako, makineriaren erabilera partekatzeko, atsedenaldietan
laguntzeko...

• 6. Etxalde berriak ezartzeko laguntzak:
- Inbertsiorako laguntzak.
-

Nekazaritza eremuetan etxebizitzak alokatzeko programa, sektoreko
profesionalak izan nahi duten pertsonentzat.

• 7. Lurrak eskuratzea:
- Udalaren lur babestuak erabiltzeko programa: urez hornituak eta
luzarorako.
-

Bitartekaritza lurjabeen eta profesionalizatu eta sektorean sartu nahi
duten pertsonen artean.
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• 9. helburua. Biodibertsitatea: Biodibertsitatea sustatzen duen nekazaritzako
elikadura / nekazaritza eta abeltzaintza ereduaren alde egitea.
Hasierako hausnarketan, taldeak zehaztu du biodibertsitatea sustatzen duen
nekazaritzako elikadurako ereduak inplikazio hauek dituela:
•

Pertsonen eta ingurunearen beharretan pentsatzea, eta hazteko eta
hedatzeko behar ekonomikoa baztertzea.

•

Pentsamolde eta jokamoldeen aldaketa erraztea. Eredu berriak dakartzan
aldaketa, mugimendua eta egokitzapena kudeatzea.

•

Ereduaren beraren dibertsitatea sustatzea: arazo zehatzetarako askotariko
irtenbideak bilatuz, etxalde ezberdinak eta heterogeneoak sortuz,
estandarizatu gabeko formulak baliatuz...

Hortik abiatuta, taldeak jarduera-ildo eta neurri zehatz hauek proposatu ditu:

9. helburua: Biodibertsitatea. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

1. Nekazaritza eta abeltzaintza sektorearen protagonismoa eta ahalduntzea.
- Dagoeneko nekazaritzako elikaduraren sektorean gertatzen ari den
aldaketaz ohartzea.
- Sektorearen aldaketa erraztu eta kudeatzea.
- Estrategia gisa lankidetza bilatzea: formula berriak.
- Denbora librearen eta lanaren arteko kontziliazioa bilatzea.

• 2. Nekazaritzako elikaduraren ereduarekin zerikusia duten eragileen sarea
sortzea. Sarearen osaera:
- Askotariko eragileak: nekazari eta abeltzain zahar eta gazteak,
banatzaileak, merkatariak, ikertzaileak, kontsumitzaileak…
- Elkarrizketan, sorkuntza partekatuan eta lankidetzan oinarritua.
- Hiriko mundua eta nekazaritzako mundua lotzen dituena, helburu
komuna lortzearren: elikadura lokala, iraunkorra eta osasungarria.
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9. helburua: Biodibertsitatea. Neurri eta ekintza zehatzak.
•

3. Ereduaren zerbitzurako ezagutza, baliabide eta tresna egokiak sortzea.
- Teknika berriei, jardunbideei, haziei, ongarri naturalei eta abarrei
buruzko ezagutza, esperimentazioa eta zabalkundea sortzea,
biodibertsitatean eta osasungarritasunean eragin positiboa izan
dezaten. Ezagutza handiagoa izatea biodibertsitatea sortzeko.
- Aurreko belaunaldien ezagutza biltzea.

•

4. Lurralde eta lur osasuntsuak, biodibertsitatearen oinarri gisa.
- Lurraldearen eta nekazaritza paisaiaren kudeaketa: lurren, lurraldearen
eta paisaiaren kudeaketan nekazaritza eta ingurumen neurriak
txertatzea. Esate baterako, funtsen arteko heskaiek duten balioa
bererskuratzea, korridore berde eta ekologikoak baitira.
- Hazi autoktonoen bankua.

• 5. Kimaketa eta lorazaintzako hondakin organikoen kudeaketa.
- Hiriko kimaketa eta lorazaintzako hondakin organikoen balorizazioa
nekazaritzan erabiltzeko.

• 6. Etxaldeetan autokontsumorako energia berriztagarriak ezartzea.
- Dauden aukerei eta oraingo baldintzei buruzko argibide gehiago:
geotermikoa, eolikoa, panel fotovoltaikoak...
- Gaur egun eskatzen diren administrazio izapideak erraztea.
- Erakustaldiak egiteko espazioak sortzea, horiek ezartzera animatzeko.

• 7. Abeletxe txikiak garatzen laguntzea, baliagarriak baitira nekazaritza
ekologikoaren jarduna garatzeko eta zikloak ixteko.
- Hondakinak ongarri gisa erabiltzen dira, eta lurra biziberritzeko.
- Mendiak garbitzeko.

• 8. Ura ondasun publiko gisa babestea.
- Kalitatea eta kantitatea bermatzea.
- Pribatizatzeko arriskua minimizatzea.
- Ureztatze sistemetan eraginkortasunez erabiltzeko jardunbide egokiak
hartzea.
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5. Esker onak

Eskerrik asko guztien artean eta urratsez urrats Gasteizerako nekazaritzako
elikagaien estrategiaren oinarriak lantzen jarduteagatik.
Plazera izan da!
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