
 

 



 

 

 

ARO berri bati ekin nahi diogu Tolosaldean. Elikadura osasuntsua, ekoizpen 
eredu duinak eta lantzen dugun lurrarekiko errespetua ardatz izango dituen aroari. 
Gure eskualdearen etorkizuna, guk g
plateretik hasita. Bide horretan, herritar talde batek, hilabeteak daramatzagu, 
eskualdean bestelako elikadura eredu baterantz pausoak ematen hasteko proiektu bat 
lantzen. Datozen lerroetan, proiektu horren nondik norakoak topatuko dituzue.

ZERGATIK ETA ZERTARAKO?

Lurtaro proiektua kezka batetik abiatzen da. Orain arteko elikagai ekoizpen, banaketa 
eta kontsumo ereduak agortzen ari dira. Bai behintzat, elikadura eredu jasangarri, 
ekologiko eta lurraldetuen kasuan. Horrek eredu berriak pentsatu eta eraikitzen 
hastera eraman gaitu. 

Eskualdeko 28 herrietako 
Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Villabona
Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, 
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, 
Orexa, Tolosa, Zizurkil ) elikadura beharrak 
modu duin eta ekologikoan ase ahal izateko, 
bide berriak urratzen hasi behar dugu. Helburu 
argi batekin, herritarron elikadura beharrak 
asetzea, ekoizpena modu duin, ekologi
kolektiboan antolatuz. Alegia, herritarrei 
elikadura osasuntsua eskura jartzea
ekoizpena indartzea, kultura aldaketa bat 
bultzatuz eta bidean ikuspegi agroekologikoa 
gizarteratuz. 

Lurtaro proiektua lantzen ibili garen taldean, askotariko pertson
ekoizleek, kontsumitzaileek, 
elikadura kateaz bere osotasunean hausnartzeko. Izan ere, elikaduraren baitan egon 
litezken arazo zehatzak, ekoizpenean, banaketan edota kontsumoan, el
daude eta beraz erantzun integrala behar dute. Katea bere osotasunean ulertu eta 
aldatzen saiatuko den proiektua da hau. Osoa den arazoari, osotasunetik erantzun nahi 
dion proiektua. 
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Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Villabona- Amasa, 
Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, 
Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, 
Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
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Orexa, Tolosa, Zizurkil ) elikadura beharrak 
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ZER DA ETA NONDIK ABIATUKO DA? 

Lurtaro, elkarte bat da, zeinak, elikadura katea beste modu batean antolatzea 
ahalbidetzeko proiektu zehatz eta praktikoak martxan jarriko dituen. Alegia, aurreko 
atalean zehaztu ditugun helburu eta asmoak lortzeko, proiektu zehatzak sustatuko 
ditugu. Jakin badakigu, horrelako elkarteak sortzen direnean sarri, eztabaidarako 
eremu soil bihurtzen direla. Aurrean ditugun erronkek ordea, ekitea eskatzen dute, 
ekimenak martxan jartzea, baita gizartea balore hauetan heztea ere. Horregatik, 
elkarteak sustatuko duen lehenengo proiektua zehaztu dugu: kontsumoa eta 
ekoizpena antolatuko dituen Lurtaro kooperatiba.  
 

URRATUTAKO BIDEA 

2019ko uztailean ekin genion bideari, luze doa prozesua, baina tinko. Esan 
bezala, tokiko elikaduraren katea bere osotasunean aztertu nahi izan dugu, hainbat 
puntu indartu ahal izateko eta beste zenbait eraldatu. Orain artekoa ez da prozesu 
makala izan eta jakitun gara aurretik dugun bidea ere luzea izango dela. Proiektuak 
hartutako dimentsioa ikusirik eta taldeko eztabaida eta edukiak ahalik eta hobekien 
bildu nahirik, Talaios Kooperatibakoengana jo genuen eta eurak izan ditugu 
prozesuaren hasierako bidelagun. Proiektua elikatzen jarraitu asmoz, KoopFabrikako 
formakuntzan saioetan izan gara, Ekonomia Sozial Eraldatzailearen oinarrietan 
sakonduz. Formakuntza honen ondorioz, Lakari Kooperatibako kide bat dugu 
prozesuko bidelagun.  

Lehen prozesu honetan zehar bi lantalde sortu genituen:  

 Kontsumo lantaldea: kontsumo antolatuko 
denda eredu ezberdinak aztertu, eskualdeko 
hainbat herritan martxan jarri nahi diren 
tokian tokiko proiektuekin harremanak 
garatu, bideragarritasun planaren lehen 
aurreikuspena egin, eskualdeko kontsumo 
antolatuko gunearen kokapena aztertu… 

 
 Ekoizpen lantaldea: ereduarekin bat egin 

lezaketen eskualdeko hainbat ekoizlerekin 
harremanak landu, horrelako proiektu baten 
parte diren beste eskualdeetako ekoizleen 
esperientziak ezagutu, eskualdeko 
ekoizpenaren diagnostikoa egin…  

Lantalde bakoitzaren lanketek askorako eman dute, zenbaitetan aurrez genituen 
zalantza eta eztabaidak ixteko, baina baita eztabaidak zabaltzeko ere.  
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PROPOSAMENA: EKOIZPEN ETA KONTSUMO ANTOLATUKO KOOPERATIBA  
 

Anitzak dira Euskal Herrian azken urteetan sortu diren kontsumo antolatuko 
kooperatibak. Gehienak, kontsumitzaileetatik sortu dira eta, beraz, kontsumoa dute 
ardatz. Badira, ekoizpenetik sortu direnak ere. Lurtaro elkartearen erronka kontsumoa 
eta ekoizpena antolatuko dituen kooperatiba baten sorrera da. Hau da, eskualdearen 
kontsumo beharrei ekoizpen antolatuaren bidez erantzutea. Tokiko elikadura 
osasuntsu baten aldeko apustua egiten dugunez, ekoizpenetik eraikitako proiektua 
izan behar duela uste dugu, ekoizpenetik abiatuz elikadura kate osoan eragingo duena.  
 
 
Identifikatutako beharrak: 

 

Ekoizpen kolektiboa: Eskualdeko ekoizpena urrun dago 
kontsumo beharrak asetzetik. Aldi berean, orain artean 
ezagutu ditugun ekoizpen moduak (familia baitako 
baserriak) ere agortzen ari direnaren ustea dugu (honek ez 
du esan nahi izan behar ez dutenik). Ekoizpen 
agroekologikoek, iraungo badute, merkatuaren 
lehiakortasunetik  atera eta modu antolatuan eta elkarren 
arteko sareak sortuz garatu behar direla uste dugu. Orain 
arteko bideez gain, alternatiba eraldatzaileak jarri behar 
dira martxan. Horregatik, kontsumo kooperatiba (ere) 
hornituko duten ekoizpen kolektiboak bultzatzeko beharra 
ikusten dugu, esaterako, lur publikoak kudeatuz.  
 
Denda kolektiboa: tokiko elikadura osasuntsua antolatuko 
duen gunea, kontsumitzaileen erreferentzia gunea izango 
denaren beharra identifikatu dugu eskualdean  galbaia 
teoriko eta praktikoko neurriak oinarri izango  dituen 
denda. 
 
Biltokia: supermerkatuetan eredutik haratago, eskualdeko 
herrietako denda txikiak, nahiz tokian toki sortzen ari diren 
ekonomatoak kontuan izanik, dendatik haratago biltoki 
gisa funtzionatuko duen gune partekatua.  
 
Eraldaketa gunea: ekoizle txikiek euren produktuak 
eraldatzeko gunea (barazkiak, haragia…). Aurrerago aztertu 
beharreko gaia dela uste dugu, etorkizunean eskualdeko 
ekoizleekin landu beharreko proiektua.  



 

 

 

 

 

 

 

Kooperatibako kideak 

 Esan bezala, kontsumotik haratago doan kooperatiba integrala osatzea da gure 
nahia. Kooperatibako kideak ere izaera ezberdinekoak izatea da asmoa. Hona aztertu 
beharrekoa: 

 Ekoizleak 
 Kooperatibako langileak
 Kontsumitzaileak  
 Eskualdeko bestelako proiektuak
 Tokiko erakundeak 
 Eragile ezberdinak  
 … 

 

 

 

Euskal Herriko ereduak hartu ditugu adibidetzat:

Tokiko produktuen salmentarako denda kooperatiboak ugaritzen ari dira Euskal 
Herrian. Eskualdez eskualde horrelako hamarnaka proiektu sortzen ari dira. Tokiko 
elikadura ekosistemak indartu eta sustatuz horrela. Lurtaroren proposamenean 
kontsumoaz gain, ekoizpenaren antolaketa kooperatiboa ere proposatzen dugu. 

bezala, kontsumotik haratago doan kooperatiba integrala osatzea da gure 
nahia. Kooperatibako kideak ere izaera ezberdinekoak izatea da asmoa. Hona aztertu 

Kooperatibako langileak 

Eskualdeko bestelako proiektuak  
 
 

Euskal Herriko ereduak hartu ditugu adibidetzat:

Tokiko produktuen salmentarako denda kooperatiboak ugaritzen ari dira Euskal 
eskualde horrelako hamarnaka proiektu sortzen ari dira. Tokiko 

temak indartu eta sustatuz horrela. Lurtaroren proposamenean 
kontsumoaz gain, ekoizpenaren antolaketa kooperatiboa ere proposatzen dugu. 
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GALBAHEA  

Proiektua garatu ahal izateko marko teorikoa lantzen aritu gara. Baina baita 
teoria hori praktikara nola eraman pentsatzen ere. Esan bezala, proiektuak izaera 
eraldatzailea du eta horrek, halabeharrez, eskatzen digu hitzetatik ekintzetara pasatzea 
eta orain artean hain ezagunak ez zaizkigun bideak urratzea.  

 

Galbahearen neurriak teoriatik 

 

Euskal Herriko elikadura burujabetza bultzatzea helburu duen proiektua, 
eskualdetik hasita. Elikadura burujabetza bere osotasunean ulertzen dugu, horregatik 
agroekologia hartzen dugu oinarri. Izan ere, ekoizpenaren alde teknikotik haratago, 
elikadura eredutik garatu daitekeen herri ereduaz ari gara.  

 

 

 

 

 

  

DIMENTSIO 
EKOLOGIKOA 

ekoizpenen dibertsitatea, ziklo naturalak 
zaintzea, tokiko lurraldeari eta eskaerei 
egokitutako ekoizpenak.  

DIMENTSIO SOZIO-
KULTURALA 

baliabide naturaletarako irisgarritasun 
parekidea (generoa, kulturartekotasuna, 
belaunaldi artekoa…) 
Tokiko komunitateetako kulturan, 
identitatean, tradizioan eta berrikuntzan 
errotua.  

DIMENTSIO 
EKONOMIKOA  

dimentsio ekologikoekin lotuta, 
dibertsifikatua, herriko beharretara 
egokitua, ekonomia jasangarria  
ekonomia sozial eraldatzailea. 

DIMENTSIO 
POLITIKOA 

Tokiko herrien burujabetzaren defentsa eta 
baliabideen erabilera orekatua. 
Banaketaren, ekoizpenaren nahiz 
kontsumoaren ikuspegitik, pertsonen eta 
herrien defentsa.   

DIMENTSIO 
PERTSONALA 

kolektibotasunean aritzeko eraldaketa 
pertsonala, nahiz kontsumo ohituretako 
eraldaketa.  



 

 

Galbahearen neurriak praktikatik

 

 

Kontuan hartuko 

EREDUA Proiektu honen oinarria ekoizpen agroekologikoak bultzatzea da eta 
Elikadura Burujabetza agroekologiatik ulertzen dugu. Beraz, 
ekoizpena agroekologikoak ez izatea neurri baztertzailea izan 
beharko lukeela uste dugu. Baina, tokiko errealitatea ezagututa, 
trantsiziorako konpromisoa eskatuko da. Ekoizpenaren arabera, 
trantsizio denbora aldakorra izango da (ez da 
ekoizpen baten trantsizioa edo baratze batena).

 

ERREGISTROA Elikagai guztiek beharko dute salmenta eta ekoizpenerako erregistroa, 
iraungitze data… entregatzeko garaian albaranak.

GARAIAN 
GARAIKOA 

Tokiko eta garaiko

LANTALDEAREN 
ONESPENA 

ekoizpen taldearen %70ak babestu beharko dute.

partehart
zailea

aren neurriak praktikatik 

Kontuan hartuko diren BETE BEHARREKO NEURRIAK

 
Proiektu honen oinarria ekoizpen agroekologikoak bultzatzea da eta 
Elikadura Burujabetza agroekologiatik ulertzen dugu. Beraz, 
ekoizpena agroekologikoak ez izatea neurri baztertzailea izan 
beharko lukeela uste dugu. Baina, tokiko errealitatea ezagututa, 

antsiziorako konpromisoa eskatuko da. Ekoizpenaren arabera, 
trantsizio denbora aldakorra izango da (ez da 
ekoizpen baten trantsizioa edo baratze batena).  

Elikagai guztiek beharko dute salmenta eta ekoizpenerako erregistroa, 
iraungitze data… entregatzeko garaian albaranak. 
Tokiko eta garaiko produktuak. 

ekoizpen taldearen %70ak babestu beharko dute.  

gizartea
eta 

kulturak

lurra eta 
lurraldea

ekonomiajustizia 
soziala

partehart
zailea
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BETE BEHARREKO NEURRIAK 

Proiektu honen oinarria ekoizpen agroekologikoak bultzatzea da eta 
Elikadura Burujabetza agroekologiatik ulertzen dugu. Beraz, 
ekoizpena agroekologikoak ez izatea neurri baztertzailea izan 
beharko lukeela uste dugu. Baina, tokiko errealitatea ezagututa, 

antsiziorako konpromisoa eskatuko da. Ekoizpenaren arabera, 
trantsizio denbora aldakorra izango da (ez da berdina haragi 

Elikagai guztiek beharko dute salmenta eta ekoizpenerako erregistroa, 
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Kontutan hartuko direnak NEURRI PUNTUAGARRIAK 

 
PLANIFIKAZIOA 
ETA ELKARLANA 

Kooperatibarentzat egindako ekoizpenek lehentasuna izango 
dute, honek elkarlana eta planifikazioa eskatzen du, kontuan 
hartuko da puntualtasuna eta plangintza adostua. Honek ez ditu 
kooperatibaren baitako ekoizpenak lehenesten. Kooperatibarekin 
hitzartutako eta antolatutako ekoizpenak baizik. 

GERTUTASUNA lehengaiak eta ekoizpena ahalik eta gertuenekoa, honek ezagutza 
eta kontrola errazten du, trazabilitatea kontrolatzeko konfiantza 
(baita zigilu instituzionaletatik kanpo ere), ekoizpen taldearen 
ezagutzatik kanpoko ekoizpenetan zigiluak kontuan hartuko dira. 
Euskal Herritik kanpoko produktuei ere bertakoei lehenesten 
dizkiegun irizpideak lehenetsiko dizkiegu.  
 

TOKIKOTASUNA Euskal Herriko lehengai eta ekoizpenak. EHtik kanpokoak bai ala 
ez, baietza bada oinarrizko produktuak soilik izango dira (ez 
gourmetak, ez bertakoa ordezkatu dezaketenak).  
 

LURRAREKIKO 
HARREMANA 

Lurraren maneiua errespetuzkoa eta agroekologiaren oinarrietan 
(zikloen itxierak, hondakinen/ soberakinen kudeaketa, tokiko 
hazien barietatea, tokiko arrazak…)  tokiko errealitatea 
ezagututa, oraingoz neurri puntuagarria izango da. 
 

KALITATEA Lantaldeak kalitateari jarraipena egin ondoren baiezkoa 
emandakoak. 
Elikagaiek beharrezko bidaia egingo dute, ziurtatuz hauen 
freskotasuna, izoztea eta kalitatea. 
 

PERTSONEN 
ZAINTZA 

ekoizpen katean parte hartzen dute pertsona guztien duintasuna: 
baserritarrak, elikagaiak eraldatzen ari direnak, garraioan…  
Ikuspegi feminista, pertsona arrazializatuen duintasuna. 
 

ZERO ZABOR Zaborra ahalik eta gutxien sortzea, plastikorik eza, birziklatutako 
materialal erabiltzea, granelak erabiltzea.   

PREZIOAREN 
DUINTASUNA 

produktuaren prezioa ekoizpenaren trazabilitateari egokitua eta 
duina izango da, bai ekoizlearentzat bai eroslearentzat.  

EUSKARA Lehentasuna etiketen hizkuntza, fakturak …   
TXIKITASUNA ekoizpen txikiek lehentasuna izango dute enpresa handien 

aurrean, ezberdina da enpresa handi bat edo baserritar 
ezberdinen kooperatiba bat.  

KOLEKTIBOTASUNA Kolektibotasunerako prestutasuna dutenak edo jada antolatuta 
dauden baserritarrak/ekoizleak.  

 
 
 
 



 

 
AURRERA BEGIRA ZER? 
 

 
Behin proiektuaren oinarriak landuta, 

hasiko gara. Prozesu hon
instituzio eta elkarteekin
ekoizleekin, nahiz asmo est

 
Sozializazio prozesu

artean Lurtaro Elkartean e
partekatzen ditugunean h
prozesu honen ondoren, d
dugu.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bidean topatuko garelakoan, 

Behin proiektuaren oinarriak landuta, urritik aurrera sozializazio prozesuarekin 
netan zehar harreman erronda ezberdinak
n, herriz herriko aurkezpenetan herritarre
trategiko bera konpartitzen dugun bestelako

u honetan zehaztuko da proiektuaren nola
eztabaidatutako oinarriak beste eragile eta
hartuko dute benetako forma. Ondo bide

duela hilabete batzuk ereindako hazia ernaltz

Bidean topatuko garelakoan, laster arte! 

Tolosaldean, 2021eko irailean
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zen hastea desio 

 

Tolosaldean, 2021eko irailean 


