Gasteizerako nekazaritzako elikagaien estrategia baterantz
Banaketa eta merkaturatzeari buruzko mahai sektoriala
2016ko maiatzaren 24a. Europa biltzar etxea, 14:30etik 16:30etara

Emaitzen agiria
Parte-hartzea hirien bizitza da
Fernando Pindado

Agiri honetan, Gasteizerako nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorra
definitzeko partaidetza-prozesuaren barruan 2016ko maiatzaren 24an egin zen
Banaketa eta merkaturatzeari 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
Banaketa eta merkaturatzeari buruzko sektore mahaiak protagonista hauek izan
ditu:

Adrián Angulo

Uxue Arbe

Jon Ander Areses

Sugoi Auzmendi

Pedro Calvo

Javier Chaves

Maite de Juan

Roberto de Miguel

Carmen de Vega

Carlos Dorronsoro

Ainhoa Etxeandia

Sonia Etxenausia

Sergio Fernández

Javier Goikoetxea

Eduardo Gómez de Segura

David González

Idoia Jalón

Javier Knörr

Ana Lafuente

Félix López

María Martínez

Marian Mesanza

Eduardo Ochoa de Aspuru

Gurutze Ocio

Nieves Perera

Txaro Preciado

Beatriz Rosales

Jon Ruiz de Infante

Janire Saenz de Buruaga

María de Santiago

Guztira, 30 pertsona -15 gizon eta 15 emakume-, profil desberdinetakoak
(merkatariak, banatzaileak, teknikariak, nekazariak, kontsumitzaileak),
udalerriko nekazaritzako elikagaien merkaturatze-eredua 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, kontsumoari eta nekazaritzako elikagaien
metabolismoari 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.

3. sektore mahaia, banaketa eta merkaturatzeari buruzkoa

4

4. Taldeko emaitzak
4.1 Helburu bakoitzeko ekintza-ildoen eta neurrien xehetasunak
Berariazko dinamika batetik abiatuz, taldeak saioan sakonago landu beharreko 4
helburu hautatu ditu; 4 helburuak banaketa eta merkaturatzearekin lotuta
daude.
Zehazki, helburu estrategiko hauek aukeratu dituzte 1:

•

2. EKIMENEN SAREA. Eraldatzaile, banatzaile eta merkatarien arteko konexioa
sustatzea.

•

10. HIRIGINTZA. Hirigintzari eta auzoen kudeaketari buruz hausnartzea, eraldatzeko eta
merkaturatzeko instalazio txikiak eta merkataritza alternatibo eta malgua kontuan hartu
ahal izateko.

•

11. SALTOKI TXIKIAK. Saltoki txikiei laguntzea.

•

13. HORNIKUNTZA PUBLIKOA. Hornikuntza ekologiko eta lokalaren aldeko konpromiso
publikoa bermatzea.

1

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

Eremua: Banaketa eta merkaturatzea

Sektore
mahaiaren
boto



(18)

2

EKIMENEN SAREA
Eraldatzaile, banatzaile eta merkatarien arteko konexioa sustatzea.

10

HIRIGINTZA
Hirigintzari eta auzoen kudeaketari buruz hausnartzea, eraldatzeko eta
merkaturatzeko instalazio txikiak eta merkataritza alternatibo eta
malgua kontuan hartu ahal izateko.



(15)

11

SALTOKI TXIKIAK
Saltoki txikiei laguntzea.



(15)

HORNIKUNTZA PUBLIKOA
Hornikuntza ekologiko eta lokalaren aldeko konpromiso publikoa
bermatzea.
TRAZABILITATEA
Ekoizle-banatzaile-merkatari kateari buruzko eta produktuari buruzko
informazio-sistema bat sortzea.



(16)

13

21

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-ildoen eta neurrien xehetasunak
1. taldeak, Zorione Aierbek dinamizatutakoak, helburu hauek landu ditu:

•

2. EKIMENEN SAREAK. Eraldatzaile, banatzaile eta merkatarien arteko konexioa
sustatzea.

•

10. HIRIGINTZA. Hirigintzari eta auzoen kudeaketari buruz hausnartzea, eraldatzeko eta
merkaturatzeko instalazio txikiak eta merkataritza alternatibo eta malgua kontuan hartu
ahal izateko.

Hona hemen taldeak landutakoaren xehetasunak.

3. sektore mahaia, banaketa eta merkaturatzeari buruzkoa

7

• 2. helburua. EKIMENEN SAREAK. Eraldatzaile, banatzaile eta merkatarien arteko
konexioa sustatzea
Sareak sustatzeko indar-ideia eta abiapuntu gisa, taldeak agente, pertsona,
erakunde, ekimen eta abarren inbentarioa egiteko beharra nabarmendu du, hau
da, nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorrarekin zerikusia duten guztiena.
Ondoren, taldeak jarduera-ildo eta neurri zehatz hauek proposatu ditu:

2. helburua: Ekimenen sareak. Neurri eta ekintza zehatzak
• 1. Inplikatutako agenteen eta ekimenen inbentarioa: Gasteizko
nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorreko agenteen sarea.
- Nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorrarekin konprometitutako
agente eta kontaktuen inbentario xehea: nor, non, nolakoa...
Horretaz gain, hirian eta lurraldean lehendik dauden ekimenen mapa
osatzea.
- Kontaktu eta ekimenen direktorio askotarikoa, irekia eta eskuragarria
sortzea da asmoa, ezagutza zabaltzeko eta komunikazioa, konexioak
eta sinergiak ahalbidetzeko.
- Direktorioa lantzen ari den bitartean, garrantzitsua da:
- Direktorioarekin edo datu basearekin lotutako aplikazioak
bilatzea, online, esate baterako: web, aplikazioak, gidak...
- Direktorioa eta haren helburuak nekazaritzako elikagaien
estrategiarekin konprometitutako agente eta pertsonen multzo
gisa ikusaraztea eta zorrotz komunikatzea.
- Direktorioko agente eta pertsonen arteko konexioak, sinergiak,
lantaldeak... eratzea erraztuko duen ingurua sortzea, proiektu,
ekimen edo helburu zehatzekin lotuta.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala]
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2. helburua: Ekimenen sareak. Neurri eta ekintza zehatzak
• 2. Sareko agenteen beharren urteko azterlan gurutzatua.
- Agenteen inkesta soila, alderdi hauek identifikatzeko:
- Beharrak
- Oztopoak, arazoak
- Proposamenak
Horrek lan plan bateratua taxutzea ahalbidetuko du.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, zerikusia duten gainerako eragileekin
batera]

• 3. Agente anitzen topaketa eta lan-jardunaldi fisikoak antolatzea aldian
behin.
- Prestakuntza eta lan topaketen, berariazko ferien eta abarren
antolakuntza planifikatua; ekintza zehatzak eta nekazaritzako
elikagaien estrategian inplikatutako agenteek (ekoizleak,
banatzaileak, merkatariak, kontsumitzaileen ordezkariak...)
partekatutako helburuekin lotuak.
- Seihilekoko-urteko agenda, agente ezberdinen erritmoak –
batez ere ekoizleenak– kontuan hartuz.
- Estrategiaren oinarri eta helburu partekatuei eta interes
komuneko gaiei erreparatu eta horiek elkarrekin lantzeko:
iraunkortasuna, zirkuitu laburrak...
- Beste jarduera batzuez osatu litezke, esaterako:
- Bisitak ekoizleei.
- Feriak.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, zerikusia duten gainerako eragileekin batera]

•

4. Esperientzia inspiratzaileen behatoki aktiboa.
- Gasteizerako egokiak edo baliagarriak izan daitezkeen eredu
arrakastatsuen eta jardunbide egokien bilaketa aktiboa, ekimenen
sareak sustatzearren. Adibidez, "Aragoiko nekazaritzako elikagaien
aliantza".
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, zerikusia duten gainerako eragileekin
batera]

3. sektore mahaia, banaketa eta merkaturatzeari buruzkoa

9

• 10. helburua. HIRIGINTZA: Hirigintzari eta auzoen kudeaketari buruz
hausnartzea, eraldatzeko eta merkaturatzeko instalazio txikiak eta merkataritza
alternatibo eta malgua kontuan hartu ahal iz.
Helburu horri dagokionez, taldeak 2 alor argitan jarri duekintzaren fokua:
•

Arau-esparrua moldatzea.

•

Auzoetako azokak sustatzea.

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

10. helburua: Hirigintza. Neurri eta ekintza zehatzak
•

1. Hirigintza-arauak moldatzea, auzoetan eraldatzeko eta
merkaturatzeko instalazio txikiak/azokak/ merkataritza alternatibo eta
malgua ezarri ahal izateko.
- Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean eta dagozkien ordenantzetan
hiria diseinatu eta proiektatzean agroekologiako irizpideak kontuan
hartu behar dira, hauek sortzeko aukera emateko:
- Espazio eta zona malguagoak, garbiak, askotariko
erabilerakoak, elkartzea eta nekazaritzako elikagaiekin lotutako
ekimenak antolatzea ahalbidetuko dutenak.
- Hirian laboreak eta animaliak edukitzea, landarekiko muga
apurtuz.
- Eraldatzeko instalazio txikiak.
- Energia berriztagarrien instalazioak hiri barruan.
- Auzo ongi komunikatuak, bizitzeko erosoak eta atseginak.
- Ildo horretatik, moldaketak hiri eta hiri inguruko araudi
permisiboagoaren alde egin behar du, nekazaritzako elikagaien
estrategiarekin lotuta elkartzeko eta lan egiteko guneak
ahalbidetzeko, eta aldi berean, azalera handiei oztopo gehiago
jartzeko.
- Administrazioak, araudiaren laguntzarekin, ekimenen bideratzaile izan
behar du.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala]
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10. helburua: Hirigintza. Neurri eta ekintza zehatzak
•

2. Auzoko azoka irekiak/itxiak sustatzea/berreskuratzea, elementu
osagarri eta beharrezkoak baitira gertuko eta kalitateko produktuak
eskuratzen laguntzeko.
- Printzipioz, azoka itxiek merkatariekin lotura handiagoa dutela jotzen
da, eta azoka irekiek edo ibiltariek, ekoizleekin.
- Helburua nekazaritzako elikagaien eta kontsumo arduratsuaren
ikuspegitik auzo "autonomoak" lortzea da.
- Aldi berean, auzoen arteko mugimendua eta komunikazioa –
erradiala eta sarean– sustatzea, irisgarritasuna erraztuz eta
garraio publiko egokia eta/edo motorrik gabea eskainiz.
- Horretarako garrantzitsua da:
- Dauden espazioak baliatzea, azoka itxiak biziberritzeko –
jabetzaren auziaren konplexutasuna gainditzen saiatuz–.
- Ekimen txikiak ikusarazi eta komunikatzea, kontsumitzaileak
kontsumo arduratsuaren alde egitera inspiratu dezaketen
elementu motor gisa.

•

3. Azokak kontsumo arduratsurako espazio gisa sustatzen duen politika
fiskala.
- Ekoizleek eta beste agente batzuek auzoko azoken alde apustu egin
dezaten lagundu dezaketen neurriak aztertu eta ezartzea: tasak,
aseguruak...
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala]
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2. taldeak, Iciar Montejok dinamizatutakoak, helburu hauek landu ditu:
•

11. SALTOKI TXIKIAK. Saltoki txikiei laguntzea.

•

13. HORNIKUNTZA PUBLIKOA. Hornikuntza ekologiko eta lokalaren aldeko konpromiso
publikoa bermatzea.

Hona hemen taldeak ateratako ondorioak.
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• 11. helburua. SALTOKI TXIKIAK: Saltoki txikiei laguntzea.
Hasteko, taldea saltoki txiki zer den definitzen saiatu da. Horren arabera:
•

Janari-denda tradizionala da, non kudeatzen duten pertsonek erabakitzen
baitute zer erosi, zein prezio jarri, etab.

•

Beraz, saltoki txikiaren izendapena ez dagokie kate handiei, hipermerkatuei
edo elikadura supermerkatuei.

Bestetik, taldeak jarduera-ildo eta neurri zehatz hauek proposatu ditu helburua
lortzeko:

11. helburua: Saltoki txikiak. Neurri eta ekintza zehatzak
•

1. Gasteizko janari-denda txikien arteko lotura handiagoa.
- Hiriko janari-denda txikien artean dagoen sakabanaketaren aurrean
–"bakoitza bere aldetik dabil"– ona litzateke elkartzen eta
koordinatzen saiatzea.
- Horrek aukera emango luke:
- Haien lekua sendotzeko beste salmenta agente batzuen
aurrean: kate handiak, frankiziak, supermerkatuak...
- Elkartasun irudia emateko, eta banatzaile eta kontsumitzaileen
aurrean elikadura merkataritza indartzeko.
[Eragile nagusia: hiriko janari-denda txikiak]

•

2. Merkatarien eta ekoizleen arteko koordinazio eta gertutasun
handiagoa.
- Merkatarien eta ekoizleen arteko lotura zuzena bilatzea, elikagaien
eskaintza eta eskaera hurbiltzeko.
- Merkatariak kontsumitzaileen behar zuzenei buruz duen ezagutza
balioestea, ekoizleak horretara egokitu daitezen.
[Eragile nagusia: hiriko janari-denda txikiak eta ekoizleak]
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11. helburua: Saltoki txikiak. Neurri eta ekintza zehatzak
• 3. Merkataritzarako prestakuntza espezializatua: Prestakuntza
nekazaritzako elikagaien estrategiaren testuinguruan, alderdi hauei buruz:
- Produktuaren etiketak, trazabilitatea, osasun-erregistroak...
- Elikagai lokal, iraunkor eta ekologikoak saltzeko argudioak.
- Marketina eta komunikazioa.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, merkatariekin batera]

•

4. Merkataritzari laguntza ematea erakundeetatik, koherentziaz.
- Nekazaritzako elikagaien estrategiaren barruan, komunikaziokanpainak egitea, saltoki txikien, lurraldean ekoitzitako elikagai
iraunkorren/ekologikoen... balioa nabarmentzeko.
- Politika publikoetan koherentzia zainduz: bada janari-denda txikiei
laguntzerik aldi berean hirian hipermerkatu kate handiei ezartzen
laguntzen zaienean?
- Ikerketa espezializatua baliatuz: esate baterako, elikagaien
kalitate/prezio erlazioa ikertuz.
- Laguntza ekonomikoa emateko programen bidez.
- Plangintzaren bidez, orain hirian dauden nitxoak baliatu ahal
izateko: auzo batzuetan ez dago ia janari-denda txikirik –esaterako,
Zabalganean– eta beste zona batzuk, erdialdea, adibidez, gainezka
daude.
- Alokairu sozialak, saltoki txikiak ezartzen laguntzeko, zenbait irizpide
betez, esaterako, aipatutako plangintzarekin lotuak.
- Baliabide gutxi duten pertsonei ematen zaizkien bono sozialak hiriko
janari-denda txikietan trukatzea.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, zerikusia duten gainerako eragileekin
batera]

• 5. Auzoetako azokak. Orain dauden auzoetako azokei laguntza handiagoa
ematea eta sustatzea.
- Ematen dituzten aukerak nabarmentzea: eskaintzaren dibertsifikazioa
(espazio bakarrean arraina, barazkiak, frutak, ogia.. eros daitezke),
deszentralizazioa (auzoetan banatutako lekuak dira), etab.
- Auzoetako azoken koordinatzailearen figura sortzea, merkatarien eta
herritarren eskaera eta beharren arteko lotura gisa.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, eta zerikusia duten gainerako eragileak s]
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11. helburua: Saltoki txikiak. Neurri eta ekintza zehatzak
•

6. Komunikazioa eta bisualizazioa. Hirian janari ekologikoak / iraunkorrak
/ lokalak eta bidezko merkataritzakoak erosteko dauden aukerak
ezagutaraztea:
- Saltoki ezberdinen mapa eta kale-izendegia: saskiak, azokak,
ekoizleak, denda txikiak…
- Bereizgarri edo irudi bat sortzea, janari ekologikoak / iraunkorrak /
lokalak eta bidezko merkataritzakoak saltzen dituzten dendak
identifikatzeko.
- Janari-denda txikietan, produktu ekologikoak / iraunkorrak / lokalak
eta/edo bidezko merkataritzakoak saltzeko espazio edo atal bereziak
jartzea, identifikatzen eta sustatzen laguntzeko.
- Erakusketa espazio malgua eta bateratua jartzea, erdigunean, hirian
produktu ekologikoak / iraunkorrak / lokalak eta bidezko
merkataritzakoak erosteko dauden aukerak ezagutarazteko. Hilean
bizpahiru egunetan ireki liteke, hirian dagoen eskaintza ezagutarazteko.
[Eragile nagusia: hiriko janari-denda txikiak eta ekoizleak, Udalaren
laguntzarekin]

•

7. Azoka birtual homologatua.
- Azoka birtual bat sortzea, azoka fisikorako oztopo izan gabe, produktu
ekologikoak / iraunkorrak / lokalak eta bidezko merkataritzakoak
erakutsi eta saltzea ahalbidetuko duena.
- Saltzen diren produktuek trazabilitate ekologiko, sozial eta lokala dutela
bermatuko da.
[Eragile nagusia: hiriko janari-denda txikiak eta ekoizleak]

•

8. Elikadura osasuntsu, osasungarri eta kalitatekoarekin lotutako balioei
buruzko sentsibilizatze etengabea.
- Nekazaritzako elikagaien estrategiarekin lotuta eta pertsonei, familiei
zein enpresa, ospitale, ikastetxeetako jantoki publikoei eta abarrei
zuzendua.
- Horretarako, aldez aurretik erresistentzien ikerketa egin beharko
litzateke, eta emaitzak sentsibilizatzeko argudioak prestatzeko baliatu.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala]
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• 13. helburua. HORNIKUNTZA PUBLIKOA: Hornikuntza ekologiko eta lokalaren
aldeko konpromiso publikoa bermatzea.
Hasierako hausnarketa gisa, taldeak adierazi du hornikuntza ekologiko eta lokala
bermatu behardela:
•

Prozesu mantsoa da, eta horretaz jakitun izan behar da.

•

Ideia "handia" da, urratsez urrats ikusgarri egin behar dena.

•

"Behetik gorako" lana eskatzen du, erakundeak mugiarazteko. Horretarako,
informazio gehiago eman behar da, herritarren sentsibilizazioa eta
komunikazioa landu; bestetik, bertako ekoizleek presentzia eta partaidetza
handiagoa izan behar dute sisteman.

•

Sisteman inplikatutako agenteen artean lankidetza eta koordinazio zubiak
eraiki behar dira: ekoizleak eta kontsumitzailek, ekoizleak eta merkatariak,
merkatariak eta kontsumitzaileak, administrazioa eta herritarrak...

•

Pertsona bakoitzak prozesuan duen protagonismoa ahaztu gabe: "erosketa
gurditxoa "borroka gurditxoa" da, erosten ez duzuena ez baita saltzen".

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

13. helburua: Hornikuntza publikoa. Neurri eta ekintza zehatzak
•

Hasteko, esan beharra dago 1. helbururako (jantoki publikoak)
proposatu diren neurriek eta ekintzek ere zuzeneko aplikazioa dutela
helburu honetan. Taldeak alderdi hauek aipatu ditu:
- Konpromiso politikoaren beharra orain eskola publikoan dagoen
jantokien eredua (catering sistema) aldatzeko.
- Konpromiso politikoaren garrantzia produktu eta zerbitzuen erosketa
publiko berderako.
- Produktuetan trazabilitate sozial, lokal eta ingurumenekoaren
kontzeptua sartzea eta herritarrei ezagutzera ematea. Kontzeptu hori
oraingo legediak agintzen duenetik haratago doa.
[Eragile nagusia: euskal administrazio publikoaren maila ezberdinak]
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13. helburua: Hornikuntza publikoa. Neurri eta ekintza zehatzak
•

2. Eraldaketa zentro txikien aldeko apustu lokala.
- Hiriko nekazaritzako elikagaien sistemaren gabezia da, eta hori
garatzeko lan egin behar da.
- Horrekin batera, ekoizle txikiek eraldatutako produktuen osasun
erregistroa erraztu behar da. Iparraldeko esperientzia erreferentzia
izan daiteke.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, eta zerikusia duten gainerako eragileak]

•

3. Hiriko gizarte-etxeak estrategiarako erreferentziazko espazio gisa.
- Gasteizko gizarte etxeak hiriko gune neuralgikoak dira, bizirik daude
eta erreferentziazkoak dira herritarrentzat. Gainera, bertako erabilera
asko osasunarekin lotuta daude.
- Testuinguru horretan, gizarte etxeetan elikadurari buruzko modulu bat
garatzea proposatzen da:

-

•

Sukaldeak ikasteko espazio gisa erabiliz.

•

Sasoiko produktuekin eta produktu freskoekin lotutako
sukaldaritza berreskuratzeko.

•

Sukaldean aritzeko eta kalitateko janariak jateko gogoa
sortzeko.

•

Hori guztia gizarte etxeetako kultur eta gizarte programazioaren
barruan.

Gainera, janariak erakusteko eta erosteko espazio txikiak jartzeko
aukera planteatzen da. Gizarte etxe-azoka ideia garatu liteke?
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, eta zerikusia duten gainerako eragileak]

•

4. "Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorreko agenteen
sarea" zigilu bereizgarria.
- Zigilu bereizgarri bat sortzea, estrategian inplikatutako agenteak
identifikatu eta ezagutarazteko: ekoizleak, eraldatzaileak,
banatzaileak, merkatariak, kontsumitzaileak, Udala...
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, eta zerikusia duten gainerako eragileak]

3. sektore mahaia, banaketa eta merkaturatzeari buruzkoa
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13. helburua: Hornikuntza publikoa. Neurri eta ekintza zehatzak
•

5. Estrategiari laguntzeko keinu txikiak.
- Udalak antolatutako ekitaldi zehatzetan keinu txikiak egitea.
- Adibidez:
- Olentzeroren eta Erregeen desfileetan banatzen diren gozokiak
bidezko merkataritzakoak izan litezke.
- Jaietako ekitaldiak tokiko produktuez hornitzea.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, eta zerikusia duten gainerako eragileak]

•

6. Hezkuntza eta sentsibilizazioa.
- Kontsumitzea ekintza politikoa da, beraz, herritarrek arlo horretan
duten protagonismoa azpimarratu behar da.
- Beharrezkoa da berreztea eta elikagai osasuntsuen eta osasungarrien
balioa nabarmentzen duen sukaldaritza kultura sortzea.
[Eragile nagusia: Gasteizko Udala, eta zerikusia duten gainerako eragileak]
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5. Esker onak

Eskerrik asko guztioi!
Mila esker Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorrari balioa
eta energia emateagatik.
Zuekin posible da eta!
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