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LEGAZPIKO AGENDA 21EKO FOROAREN AKTA  
Celebrado el 14 de junio de 2018ko ekainaren 14an, 18:30etik 20:00etara, 

Legazpiko udaletxeko Batzar Aretoan 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0_AURKEZPENA ETA AURKIBIDEA 
 

Uda aurreko azkeneko Agenda 21eko Foroa Bertatik Bertara proiektuari eskaini diogu. 
 
2013an abiatu zen proiektua Urola Garaia eskualdean honako helburuarekin: zonaldean 
ekoizten diren baserriko produktuen tokiko kontsumoa sustatzea. 

 
Proiektuaren giltzarri batzuk Foroarekin partekatzeko eta Legazpiko kontsumitzaileen 
ikuspuntutik zer gehiago egin daitekeenari buruz hitz egiteko, gaur gurekin izan da Josune 
Makaia, Urola Garaiko garapen Agentziako proiektuaren koordinatzailea.  
 
Ondoren jasoko dugu gertatutakoa, honako eskema jarraituz: 
 

 
 
 

bertatik bertara 
Baserriko eta tokiko kontsumorako produktuak  
  

 Zergatik eta zertarako?  

 Zertan ari dira Legazpin? 

 Kontsumitzaileen ikuspegitik, zertan gehiago egin dezakegu 
aurrera?  

1_ Parte hartu duten pertsonak 

2_ Gaurko gaia: bertatik bertara 

3_ Oharrak eta abisuak 

4_ Eskerrak ematea eta agurra  
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1_PARTE HARTU DUTEN PERTSONAK 
 
12 pertsonek hartu dute parte gaurko tailerrean -9 emakume eta 3 gizon-. Urtero legez, 

ekaineko parte hartzeak behera egin du. Gainean dugu uda –edo ez eta horrek eragina 
izan du, seguru! 
 
Beraz, bereziki eskertzen dizuegu gaur hemen egotea erabaki izana.  Mila esker zuei, 
talde! 
 

 

 

Herritarrak: 

Mari Cruz Lizarazu – Rosa Makibar – Manuel Fernandez (Nagusilan) – Pilar Makibar 
– Bittor Larraza (Ilinti merkatarien elkartea) – Unai Martinez (Haztegi ikastolako 
guraso elkarteko kidea). 

 

Udal arduradun politiko eta teknikoak: 

Koldobike Olabide (alkatea) – Inma Hernandez (industria, merkataritza, turismo e 
ingurumen teknikaria) – Jone Azpeitia (nekazaritza eta Hirigintza teknikaria). 

 

Laguntzaile teknikoak: 

Josune Makaia (UGGASAko teknikaria eta Bertatik Bertara proiektuaren 
koordinatzailea) -  Iciar Montejo eta Zorione Aierbe (Prometea taldekoak, 
dinamizazio-lanetan).  
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2_GAURKO GAIA: BERTATIK BERTARA 
 

 

PARTE HARTU DUEN TALDEAK, ZER DAKI PROIEKTUAZ? 
 
Lehenengo gauza, tailerrean parte hartu duten pertsonen ezagutza kolektibotik abiatu nahi 
izan dugu. 
 
Espazioa erabiliz, pertsona bakoitzak proiektuaren gainean duen ezaguera-maila 

irudikatzen duen lerro batean jarrita lerroaren alde batean kokatzeak proiektua ezagutzen 
ez duela esan nahi du eta beste aldean kokatzeak proiektua oso ondo ezagutzea adierazten 

du, non gauden eta Bertatik Bertara ekimenari buruz zer dakigun adierazi dugu 
grafikoki. 
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Proiektuaren buruz ezagutzen ditugun ideia nagusiak bildu ditugu: 
 

 

Bertatik bertara ondorengo gauza hauekin lotzen dugu… 

 Bertako elikagaiak eta ekoizpena. Gainera, zalantza bat sortzen zait: nola 
eraman daiteke hori guztia eskolako jangela batera?. 

 Hemen ekoizten dena. Hain zuzen, ez dira ekoizle asko geratzen zonaldean; oso 
gutxi ekoizten da herrian. Gehienak ostiraleko azokan biltzen dira. 

 Hemengo produktuak, nire egunerokotasunean gertu ditudanak. Era berean, 
harritu eta haserretu egiten nau, azokan “bertakoak direlakoan” saltzen diren 
zenbait produktu ez direla hemengoak ikusteak. Ez naiz hainbat baserritarrez 
fidatzen, batik bat barazkiekin. Bertako ekoizpena produktu batzuk garestiagoak 
direnarekin lotzen dut.  

 Harategian eta beste denda batzuetan  proiektuaren eta “Bertatik Bertara 
produktuen” kartelak ikusten ditut.  

 Bertako produktuak bertan kontsumitzea. Baina: zer esan nahi dugu bertako 
kontsumoa esaten dugunean? Legazpin ekoiztu eta Legazpin kontsumitzen dela? 

Edo, eremua zabalduz, adibidez, Euskadin ekoiztu eta Legazpin eta Euskadiko 

beste udalerrietan kontsumitzen dela? 

 Kontsumitzaileak;  eta horren haritik, arlo honetan faltan botatzen dut  jende 
gaztea. Haiek ere Bertatik Bertara ekimeneko balioen aldeko apustua egin behar 
dute. 

 Bertako ekoizpena eta sasoikoa; ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko 
konfiantzazko harreman batean oinarritu beharko litzatekeena. 

 Eguneroko keinuak, hemengo baserrietako produktuak erostea; esnea adibidez. 

 

… baita honako kontzeptuekin ere: 

 Harremanak, sortzen doazen sareak, kultura, biodibertsitatea, gure produktuak 
balioan jartzea, kontsumo kontzientea, ilusioa, merkataritza tradizionala… 

“ 

” 
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PROIEKTUAREN GILTZARRI BATZUK, JAKINDURA KOLEKTIBOA 
ABERASTEN DUTENAK  
 
Oinarri horrekin, Josune Makaia proiektuaren koordinatzaileak Bertatik Bertara ekimena 
definitzen duten hainbat giltzarri adierazi ditu. Zehaztasun gehiago nahi izanez gero, 
proiektuaren web orrira jo daiteke, hemen klik eginez:  http://bertatikbertara.eus.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013an martxan jarri zenetik, Bertatik Bertara ekimenak eman dituen urratsei dagokienez, 
honakoak azpimarratu ditu Josunek: 

 Zer eta nork ekoizten duen aztertu da. Eta hortik abiatuta agente desberdinak 
elkarrekin harremanetan jartzeko lanak egiten ari gara eta sareak eta 

partekatutako konpromisoak sortzen ari gara: ekoizleen artean, ekoizleen eta 
dendari eta ostalarien artean, jantoki kolektiboak .. eta abar. 

bertatik bertara: bertako produktuak bertan 
kontsumitzea, parte hartzen duten agente guztien elkar 
lanari esker. 

 Hauek dira proiektuan parte hartzen dutenak: 

 7 udalerri eta Udal: Ezkio, Gabiria, Itsaso, Legazpi, 
Ormaiztegi, Urretxu eta Zumarraga. 

 Zonaldeko 27 ekoizle. 

 Merkatariak eta ostalariak. 

 Turismo bulegoa. 

 Kontsumitzaileak: partikularrak, talde antolatuak eta 
jangelak. 

 GOIMEN eta UGGASA. 

 Momentuz, eskualdean bertan ekoitzitakoa 
kontsumitzearen ideia bultzatzen du proiektuak eta ez 
horrenbeste zero kilometroaren ideia.  

 Gaur egun, Bertatik Bertara ekimena irudikatzen duen 
logotipoak ez darama produktuen ziurtagiri bat; filosofía 
bat da eta bide horretan aurrera egiteko konpromisoa. 

 Online erosketak indarrean dauden eta trantsizioan 
dagoen gizartea eta bizimoduak dira ; proiektuak herriko 
ekoizleengan eta bertako denda txikietan konfiantza 
izatea bilatzen du. 

http://bertatikbertara.eus/
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 Eskola-jantokiak indarra hartzen ari dira: ikastetxeak aldaketak egiteko interesa 
azaltzen ari dira; horrela, adibidez, Ezkio eta Itsaso eta Gabiriako eskola txikiek 
bertako produktuak sartu dituzte euren menuetan–; dirudienez, 2019an catering 
enpresekin dauden lizitazioak berritzean aldaketak egitea aurreikusten du Eusko 
Jaurlaritzak… 

 Gainera, asko lantzen ari da proiektuaren komunikazioa eta sentsibilizazioa, 
ezagutzera emateko eta herritarren artean kontzientzia sortzeko. Ildo berean, 
Eskola Agenda 21 programaren baitan 2018-2019 ikasturtean “nekazaritza kultura” 
gaia landuko dute ikastetxeetan  –hala ere, dauden materialak zaharrak direla ohartu 

gara eta ezinbestekoa da horiek eguneratzea. 

 

HORI GUZTIA JAKINIK, ETA LEGAZPIREN ERREALITATETIK ABIATUTA, 
AURRERANTZEAN ZERTAN JARRI BEHARKO LUKE INDARRA BERTATIK 
BERTARA EKIMENAK? 
 

Taldearen elkarrizketatik, hainbat ideia interesgarri atera ditugu:  

Belaunaldiaren erreleboa: 

 Legazpin, inguruko beste udalerrietan bezalaxe, nekazaritzarako erabil 
daitezkeen lurrak daude eta, hala ere, gaur egun, ez dira erabiltzen.  Nola jar 
daitezke lur horiek nekazarien eta abeltzainen eta sektore horretan lan egin nahi 
duten ekintzaileen eskuetan? 

 

Baserriak ireki, baserrietara hurbildu: 

 Kontsumitzaileok baserrietara hurbildu behar dugu; eta baserriak ere gehiago 
ireki beharko lirateke. Konfiantzazko harremanak sortu.  

 

Eskola-jantokietan herriko produktuak sartzeko aukerak aztertu: 

 Josune Makaiak horretan ari direla eta horren gainean dauden beste esperientzia 
batzuk azaltzeko jardunaldi bat antolatzea pentsatu dutela esan du; udazkenean 
izango da eta edonork hartu ahalko du bertan parte. 

 

Azokan produktuaren konfiantza eta zaintza landu:  

 Ez dakigu nola baina aurre egin behar zaio konfiantza ezari eta pikareskari. 
Bertakoa den produktua eta bertako ekoizleak modu argian erakutsi behar dira 
eta balioan jarri: AGERIAN JARRI. 

“ 
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Eskerrik asko talde! Egindako hausnarketa oso baliagarria izango da proiektua aberasteko 
eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko. 

 

 Horretarako, lagungarria izan daiteke hemen zer eta noiz ekoizten den zabaltzea; 
zeintzuk diren kostuak (produktuen kostu erreala zein den jakiteko), ... eta abar. 
Ezjakintasun handia dago; eta, era berean, era arduratsuagoan kontsumitzeko 
interesa duen jende asko dago. Beharrezkoa da pedagogia egitea eta konfiantza 
sortzea. 

 

 

” 
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3_OHARRAK ETA ABISUAK 
 
Atal honetan, saioaren hasieran Inma Hernandez udal teknikariak eman dituen oharrak 
laburbilduko ditugu.  
 

 
 

1_ Haztegi ikastolak Eskola jasangarriaren bere diploma berritu du. Zorionak! 

2_ Fokatu Urola Garaia argazki lehiaketak baditu 
irabazleak: 

Lotura honetan ikus daitezke argazki guztiak: 
http://www.legazpi.eus/es/noticias/item/2793-xii-
concurso-de-fotografia-fokatu-urola-garaia-ya-
puedes-ver-las-fotos  
 
 

3_ Legazpiko Udalak eta Sasieta mankomunitateak, udalerrira etorriko diren 
pertsonei hondakinak biltzeko sistemari buruzko informazioa emango dien 
informazio-orria diseinatu dute.  

Gainera, diseinu horretan kontuan hartu dira Foroak joan den apirilaren 19ko saioan 
egin zituen ekarpenak.   

4_ Ingurumenaren nazioarteko eguna 
ospatzeko, aurten Legazpin, lurzoruaren 
gainean sentsibilizatzeko kanpaina bat 
egingo da. 

Zehatz-mehatz lurzoruarekin lotutako datuak zabalduko dira; mitxoletaren haziak 
banatuko dira; eta Laubide auzotik plazara doan bidean lurzoruarekin lotutako 
marrazkiak egin dira. Helburua, gaiari buruz hausnartzeko gonbidapena egitea da. 

5_ Legazpiko Agenda 21eko Foroak egin dituen tailerren aktak kontsultatu nahi 
dituenak, lotura honetara jo dezake: http://www.legazpi.eus/es/bizi-2/desarrollo-
sostenible/el-foro  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legazpi.eus/es/noticias/item/2793-xii-concurso-de-fotografia-fokatu-urola-garaia-ya-puedes-ver-las-fotos
http://www.legazpi.eus/es/noticias/item/2793-xii-concurso-de-fotografia-fokatu-urola-garaia-ya-puedes-ver-las-fotos
http://www.legazpi.eus/es/noticias/item/2793-xii-concurso-de-fotografia-fokatu-urola-garaia-ya-puedes-ver-las-fotos
http://www.legazpi.eus/es/bizi-2/desarrollo-sostenible/el-foro
http://www.legazpi.eus/es/bizi-2/desarrollo-sostenible/el-foro
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4_ESKERTZA ETA AMAIERA 
 
 
 
 
Bileraren bertsio grafikoarekin bukatzen 
dugu, hau da, bilera laburbiltzen duen 
muralarekin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eta eskerrak emateko eta tailerra osatzeko 
modurik hoberenean bukatzen dugu: herriko produktu batzuk dastatzen. 

 
Ederra izan da! Eta horrekin, agur esaten dugu uda ostera arte.  
 

Ordura arte, primerako uda pasa dezagula!  
Eta bertako produktuak kontsumituz bada, askoz hobe.  

 

ESKERRIK ASKO GUZTIOI! 


