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00 | HASIERAKO ARGIBIDEAK

 
 
Txosten hau Elikadura Mahaiarentzat da, ez da dibulgatiboa 

Esku artean duzun txosten hau behin behinekoa eta erabilera murriztukoa da. Urkiola 
Landa Garapenerako Alkartearen baitan eratutako Elikadura Mahaiaren partaideentzat 
sortua izan da, ildo estrategikoak zehazterakoan bere ekarpenak egin ditzaten.

Eragileen eskaera zein izan den

Txosten hau osatzeko agindua Urkiola Landa Garapenerako Alkarteak egin dio 
Hirumugarrietako Gaindegia, Di-Da kooperatiba (gaur egun Sorland) eta Elhuyar 
Zubize Aholkularitzari, lana esleitzeko lehiaketan puntuazio gehien jaso zuen eskaintza 
izan zen aldetik (2018-07-30an ebatzi zuen).

Esleipenak honako egitekoak ezartzen ditu:

1. Durangaldea eskualdeko lehen sektoreko tokiko produktuen kontsumoa 
sustatzeko diagnosi azterketa eta eragileen dinamizazioa. 

2. Estrategia definitu eta martxan jarri. Balizko proiektu posibleen egituraketa. 

3. Tokiko produktuen kontsumoa sustatzeko egitasmoaren gizarteratzea eta 
sentsibilizazioa.

Eskaera honek, ordea, ingurumari zehatza du. 

Batetik Elikadura Mahaia sortu berria da eta lan honek lagun diezaioke etorkizuneko 
bideak zehazten bere lan planean.  Gauzak horrela, lan  hau etorkizunari begira 
elikadura estrategia abian jartzeko oinarrizko planteamendu estrategiko moduan 
ulertu behar da, etorkizuneko adostasun eta baliabide materialek ekintza zehatzetan 
gauzatuko dute.

Egileak nor garen eta gure kezkak

GAINDEGIA,EUSKAL HERRIKO EKONOMIA ETA GIZARTE GARAPENERAKO 
BEHATEGIA irabazi asmorik gabeko erakundea da. Bere egitekoen artean du Euskal 
Herria zertan den ezagutzea maila lokaletik hasita (ikus www.atlasa.eus). 2018an 
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Garapenerako Euskal Agentziaren babes ekonomikoarekin tokian tokiko elikagai 
ekoizpena sustatze aldera, analisi sozioekonomikorako zein lurren sailkapenerako 
metodologiak estandarizatzen dihardu Bizkaiko EHNErekin elkarlanean.

SORLAND KOMUNIKAZIO AGENTZIA, zerbitzu osoko euskal markagintza agentzia 
da, marka estrategia, online zein offline markagintza eta komunikazio kanpainak 
eskainiz gizarte eta administrazio erakundeei, zerbitzu eta industria enpresei eta 
marka komertzialei. Markagintza arloan erreferentzia izanik bezero bakoitzaren 
premiei erantzuteko lan-talderik onena batzeko gaitasuna, profesionaltasuna, kalitatea, 
inplikazioa, pasioa eta xarma egunero lantzen saiatzen da bere lan guzti guztietan. 
Bertako produktuen kontsumoa sustatzeko zenbait lan garrantzitsu egin ditu, horien 
artean, Euskal Sagardoa Jatorri Deituraren eta Jan Tolosaldea ekimenaren kanpainak.

ELHUYAR AHOLKULARITZAk urtetako ibilbidea du planifikazio estrategikoa eta parte 
hartze prozesuak diseinatzen eta gauzatzen. Enpresa zein administrazioko hainbat 
departamenduren plan estrategikoetan eskarmentua hartutako organizazioa da eta 
horrekin batera berrikuntza sozialean esperimentatzen dihardu, bai eta turismo alorra 
dinamizatzeko proiektu berritzaileak garatzen ere.

Lan talde honek, beraz, esperientzia eta ezagutza desberdinen arteko uztardura 
indartsua du (analisi sozioekonomikoa, garapen estrategikoa, komunikazio eta 
markagintza), Durangaldeko elikadura estrategiari begira egoera zein den ezagutu eta 
aurrera begira zer egin daitekeen proposatzeko.
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1.1 | DINAMIZAZIOAREN EGITASMOA

 
 
Elikagaien estrategia iraunkorra elkarlanean definitze aldera, elikadura arloko 
eragileekin partaidetza-prozesu bat jarri da abian, 

Prozesuan zehar lan egitura ezberdinak sortu dira eta hainbat metodologia eta 
teknika erabili. 

1.2 | LANERAKO EGITURAK

 
Ondorengo egiturak osatu dira, beraz, Durangaldeko Elikadura Estrategia osatzeko:

 
1. Talde Eragilea

PARTAIDEAK

• Urkiola Landa Garapenerako Elkarteko ordezkariak

FUNTZIOAK

• Prozesua antolatu eta martxan jarri.

• Prozesua tekniko-metodologikoki egokitu 

• Egitasmoa bideratzeko behar den informazioa jaso eta trukatu.

• Parte-hartzaileen zerrendak osatu.

• Prozesuan zehar sortzen diren dokumentuak onetsi.

• Prozesuaren eta emaitzaren balorazioa egin.
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2. Elikadura Mahaia

PARTAIDEAK

• Eskualdeko sektoreko eragileak.

FUNTZIOAK

• Sektoreak eskualdean bizi duen egoeraren datuak aztertu eta osatu, eta aurrera 
begirako estrategiak proposatu.

• Plan Estrategikoaren zirriborroa aztertu eta ekarpenak egin.

• Prozesua baloratu.

*** Oharra: Elikadura Mahaiaren bileraren batean parte hartu duten  
eragileen zerrenda:

Urkiola Landa Garapenerako Alkartea, Laneko Kooperatiba, Bizkaiko Foru Aldundia, 
Elika fundazioa, HAZI, Berton Bertokoa, GASCA, ENBA, EHNE, ENEEK, Ibaizabal 
Ikastola, Iraunkor Taldea.
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1.3 | PROZESUAREN FASEAK

 
 
A)  Aurrelanen fasea

Gaiaren inguruko dokumentazioa eta Durangaldeko analisi espaziala landu dira. 

Talde Eragilea osatu da (2018-09-25) Urkiola Landa Garapenerako Alkarteko 
ordezkariek osatu dute. Talde Eragilean planaren helburuak, metodologia, 
konpromisoak, parte-hartzaileen funtzioak, egiturak, antolaera… partekatu eta adostu 
dira, prozesua abiatzeko baldintza egokiak sortuz eta askotariko eragileen parte 
hartzea bultzatuz.

B) Diagnostikoaren fasea (Informazio-bilketa)

B.1)  Adituekin elkarrizketak

Elikaduraren arloan lanean dabiltzan pertsona espezializatuekin elkarrizketak egin 
ditugu. Elkarrizketa horietan aurrez landutako diagnostiko kuantitatiboa kontrastatu 
eta aurrera begira Durangaldeak elikadurari dagokionez landu beharko lituzkeen 
estrategia edo gakoei buruz hitz egin dugu.

Honakoak izan dira elkarrizketatuko adituak:

• Inaxio Alguacil, Eusko Jaurlaritzako teknikaria.

• Angel Nafarrate, Eroskiko lurraldeko erosketen arduraduna

• Anuska Ezkurra, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai 
Politikako Sailburuordetzako Komunikazio Arduraduna.

• Eli Gorospe, HAZI Fundazioko Formazio Arduraduna.
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B.2)  Elikadura Mahaiarekin bilera | 2018-10-23

Plan Estrategikoaren hartzaile zuzenak, sektoreko eragile desberdinak, prozesuan 
hasieratik parte hartu dute Elikadura Mahaia deituriko egituraren bitartez. 
Diagnostikoa sektoreko eragileekin elkarlanean eraikitzea eta etorkizunari buruz 
gogoeta konpartitua egitea izan da helburua.

Mahai honetara gonbidatuak egon dira, besteak beste, ekoizleak eta baserritarrak, 
sindikatuak eta eragile tekniko eta politikoak.

Diagnostikoa kontrastatu eta aurrera begirako gakoak edota estrategia nagusiak 
identifikatzea izan da Elikadura Mahaiaren funtzioa.

-> Prozesuarekiko espektatibak landu.

-> Diagnostikoa kontrastatu eta osatu.

-> Etorkizunera begirako erronka edota estrategia nagusiak identifikatu.

-> Prozesua baloratu.

C)  Estrategia eta ekintza-planaren fasea

Diagnostikoa, eta, aditu zein Elikadura Mahaiaren ekarpenak kontuan hartuta, 
estrategia eta ekintza-planaren proposamena landu da.

C.1)  Elikadura Mahaiarekin bilera  | 2018-11-13

Plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu eta  Mahaiko kideen ekarpenak jaso dira:

-> Plan estrategikoa kontrastatu eta osatu.

-> Prozesua baloratu.

C.2)  Talde Eragilea   | 2018-11-28

Estrategiaren eta ekintza-planaren planteamendua kontrastatu dira Talde 
Eragilearekin amaierako urrats gisa. 
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2.1 | GAIA ZERTAN DEN

 
Ingurua 

Elikatzeko modua izango da gizakiaren historian pertsonen, komunitateen eta inguru 
fisikoaren gainean eraginik sakonena utzi duen jarduera. Izan ere, elikadurari lotuta ez 
doaz mahaira ekartzen ditugun produktuak bakarrik. Elikagaiak ekoizteko lurra behar 
da, produktu desberdinak ekoizteko ezagumendua duten profesioanalak ere bai. Beraz, 
lurraldeari forma ematearekin batera, gizarteko alderdi garrantzitsuak egituratzen 
ditu (araudiak, organizazioak, formazioa, salerosketa, banaketa, transformazioa… 
hondakinen tratamenduraino). 

Ez dago elikadura bezain arrasto sakona uzten duen giza jarduerarik, eta gure 
zibilizazioak elikadurari lotutako segurtasuna bermatu zuenetik ohartu gara badaudela 
higienea bezain garrantzitsuak diren beste auzi batzuk, hala nola, jardueraren 
iraunkortasuna (ekoizteko modua), elikadura osasuntsuaren garrantzia (obesitateari 
eta hainbat patologiari lotuta); biodibertsitatea gordetzearen premia, landa-lurra 
gobernatzearen balioa…

Durangaldeak, Urkiola Landa Garapenerako Alkartea aitzindari dela, elikadurarekin 
lotutako egitasmo estrategikoa izatearen premia jarri du mahai gainean. Eta urrats 
horretan elikadurari bere integritatean erreparatu dio: elikadura bizimodu osasuntsua 
izateko, elikadura praktika iraunkorrak izateko, elikadura landa-lurra gobernatzeko, 
elikadura kultura sustatzeko, elikadura ehun sozioekonomikoa indartzeko…

Urkiola Landa Garapeneko Alkartea osatzen duten 13 udalerriek 94.000 biztanle 
biltzen dituzte. Komunitate honek, ordea, elikadurari dagokionez, azpimarratzekoak 
ditu zenbait ezaugarri, horien artean eskualdeko formazio maila jasoa eta errenta maila 
altua, bertako industriaren maila teknologiko eta dinamismoak eraginda, inondik ere. 

Abiapuntu hau funtsezkoa gertatuko da hurrengo urtetan elikadurari lotutako egitasmo 
estrategikoa gauzatzen hasteko. Izan ere, eskualde honen ezaugarri sozioekonomikoek 
balore eta praxien aldetik mendebaldeko gizarte garatuenekin lotzen dute 
(iraunkortasunean oinarritutako praktiken alde, natur ondarea gordetzearekin 
konprometituta, osasunarekin arduratuta, elikadurarekiko sentsibilitate handia, aisialdi 
eta kultur praktikak  gastronomiari eta landa-eremuari lotuta…).

Oinarri sendoa du, beraz, Durangaldeak iraunkortasunarekin eta elikadura 
osasuntsuarekin lotutako egitasmo estrategikoa abian jartzeko. Helburu hau, ordea, 
komunitatearen nahia edo apeta baino, gure zibilizazioak bizi-bizi nozitzen dituen 
erronka handiei lotuta dator.
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Problemak erronka direnean 

• Energia iturriak

Energia iturriak egiturako arazo izateari utzi eta problema sakonak izatera pasa dira. 
Erregaien prezioak har dezakeen bilakaerak garraioaren prezioan eragingo du eta 
horrek elikagaien garraioan zein makinariaren errentagarritasunean. Baina arazo 
praktikoez harago, energia iturriak iraunkortasun helburuak betetzeko gako bihurtu 
dira. Pentsatzekoa da, beraz, etorkizunean energiaren erabilerak aldaketa sakonak bizi 
izango dituela eta ordezko teknologiak erregai fosilen bezainbesteko eraginkortasuna 
lortu ezean, urrunean elikagaiak ekoitzi eta garraiatzeak egundo ezagutu ez ditugun  
zailtasunak biziko dituela. Elikagaiak bertatik bertara modu iraunkorrean ekoizteak 
osasuna ez eze eraginkortasun handiko jarduerak bihurtuko dira.

• Inguru Naturala

Elikagaiak ekoizteko teknologiak askotarikoak dira. Globalizazioaren garaian ezagutu 
dugun nekazaritza hedatuenak lur eremu zabalak monokultibora eta ekoizpen prozesu 
industrializatuetara ekarri ditu. Tokian tokiko lur eremu basak galdu eta bertako 
komunitateen bizimodua errotik desegiteaz gain, nekazaritza eredu horrek munduko 
klimaren orekarako ezinbestekoak diren basoak, baso tropikala batez ere, abiadura 
izugarrian desegiten dihardu, eta bide batez ongarri eta pozoi kimikoekin kutsatzen, 
besteak beste. Gure elikadura ekoizteko moduak, beraz, oso lotuta daude, eta egongo 
dira, paradigma iraunkor bat bideragarri egitearekin.

• Osasuna

Hainbat azterlanek ederki azaldu dute elikagaien industriak sustatu dituen estrategia 
nagusiek osasunarentzat kaltegarriak diren praktikak eragin dituztela. Ekoizpen 
prozedurek merezi duten kritika alde batera utzita (beste atal batean aipatua), 
gogoan hartzekoa da koipez edo azukrez gainezka datozen elikadura ohiturak zenbat 
errotu diren gure artean, eta bidenabar horrek guztiak zer-nolako osasun arazoak 
ekarri dituen. Obesitatea izan daiteke horren guztiaren ondorio argiena (haur zein 
adinekoetan), baina ez dira gutxiestekoak beste hamaika afekzio eta patología ere. 
Gaur gaurkoz jakina da elikatzeko moduak (gutxitan eta ugari, ala maiztasunez eta 
patsadan) eragin zuzena duela obesitatea garatzearekin. Tokian tokiko produktuek 
eta elikatzeko kulturak, gabeziak gabezia, gaur gaurkoz osasun onaren berme dira, ez, 
ordea, elikagai industrialei lotutako produktu eta ohiturak.
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• Tokiko ekonomia

Durangaldea eskualde industriala da, baita Euskal Herriko beste hainbat bailara ere. 
Bere herritarren proportzio garrantzitsu bat industriako jarduerei emana izateak 
garrantzia berezia hartzen du, besteak beste, formazio eta errenta maila jasoak 
eragiten dituelako. Bizi ditugun garaiotan dibertsifikazio ekonomikoa komenigarria 
ez eze beharrezko ere bihurtu da hainbat alderditatik. Elikatzea eragile ekonomiko 
garrantzitsua da alde horretatik, besteak beste, enplegua eta aberastasuna sortzeaz 
gain, eragin nabarmena duelako beste hainbat arlotan (formazioa, teknologia, 
transformazioa, garraioa, salerosketa, errestaurazioa, kultura eta aisiaidia…).

Bizi ditugun gariotan, elikadura estrategia egokiak tokian tokiko komunitateak 
iraunkorrago egiten ditu, bai eta ekonomia erresilienteago bat eragiten ere.

Ahuleziak

• Haziak eta biodibertsitatea

Egun badakigu, lurra lantzeko modu batzuek lurra zaindu eta osatzeko gaitasuna 
dutela eta beste batzuek ez. Ekoizpen prozesu egokiez gain, tokian tokiko 
espezieekin laboratzeak ekosistema gordetzeko ezinbesteko bermea izan dira. 
Nekazaritza galtzearekin aniztasun hori galtzen joan da. Era berean, nazioarteko 
elikagai transformatzaileek espezie gutxi batzuk behar dituzten kontsumo ohiturak 
sortu dituzte. Egoera larriagotu baino ez du egin nekazaritza industrialarentzat 
erreproduzitzeko gaitasunik ez duten haziak hedatzeak. Baserritarra hazi saltzailearen 
menpean jartzeaz gain, arestian aipatu dugun dibertsitatea galarazi du. Elikaduraren 
segurtasunarekin zein herrien segurtasunarekin lotutako auzia izan arren, ezagumendu 
eta gaitasun galera honek ez du mugarik ezagutzen estatuen aldetik. Tokian toki 
diharduten baserritarrak bihurtu dira ondare horren gordailu.

• Lurraren jabegoa metatzea

Euskal Herrian garai historiko desberdinak bizi izan ditugu lurraren jabegoari 
dagokionez. Desamortizazioaz geroztik gehiago dira esku pribatuetan dauden 
lurrak jabego komunala dutenak baino. Industrializazio urte indartsuak bizi izan 
ditugun aldetik, lurraren jabegoak ez du arazorik eta lurrik ez zuenak ere izan du 
non lan egin eta irabazitakoarekin nola elikatu. Mundu mailan, ordea, landa lurraren 
artifizializazioarekin batera, lur eremu zabalak historian inoiz ez bezala lurjabe 
handien esku geratzen ari dira, etorkizunean ondare hori estrategikoa izango delakoan 
komunitateen biziraupenerako. Egun Afrika, Asia edo Hego Amerikan gertatzen ari den 
prozesutik, ordea, Euskal Herriak badu zer ikasi. Izan ere, adierazle guztiek diote lurra 
baliabide estrategikoa eta kritikoa dela. Lurraren erabilera galtzen duten komunitateek 
sufritzen dutena ahaztu ezin badugu ere, gogoan hartu behar dugu Euskal Herrian 
funtsezkoa dela iraunkortasun estrategiak garatzekotan, lurra gordetzea (ez 
artifizializazea, ez kaltetzea) eta elikagaiak ekoizteko egokiak diren ahalik eta lur 
gehienen gaineko kontrola ez galtzea (izan jabegoa, izan erabilera eskubideak). 
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Politika berriak lehentasun berrientzat

XXI. mendean gaudenez, elikadura sistemak erresilientea izatera iristeko bidean jarri 
behar du, horregatik, beharrezkoak dira norabide horretan doazen politika berriak eta 
plangintza prozesuak.

Elikadura elikagaiak ahora eramatea baino zerbait gehiago delakoan, nekazaritzak 
elikagaiak ez eze, ondare naturala gorde eta honengandik behar ditugun onurak / 
zerbitzuak eskaini behar dizkigu, hala nola, lur eta baso osasuntsuak, landa eremuko 
komunitate biziak, paisaia…

Elikadura sistema erresiliente eta ekologikoak eraiki beharra

FAO erakundeak etorkizunean elikagaiekin lotutako gora behera larriak iragartzen 
ditu. Gertaera desberdinen kateatzeak eragingo ditu gora-behera horiek, hala nola, 
aldaketa klimatikoak, lurren kutsadurak, energia iturrien garestitzeak…Beraz, esan 
daiteke arrisku hauen aurrean beharrezkoa izango dela elikagaiak ekoitzi eta hornitzeko 
sistema lokalak erresilientzian eta ekologian oinarritzen lagunduko duten planak 
prestatu eta gauzatzea. Aurreikuspen horretara egokitzen diren egitasmoak behar dira, 
XX. mendeko ereduak ez dira aski aldaketa berrion aurrean.

Arlo arteko politikagintza

Elikaduraren izaera transbertsalak gure gizarteak eta oro har zibilizazioak dituen 
erronken aurrean jarrera zehatzak hartzera deitzen dute, hala nola, aldaketa 
klimatikoa, elikadura segurtasuna, ekoizpenen iraunkortasuna, nazioarteko 
merkataritza, landa eremuen hustea… Horiek guztiak ez dira horizontalki 
jorratzekoak, bertikalki landu beharrekoak dira. Horregatik diogun arlo arteko 
politikak eskatzen dituztela eta nekazaritzari ardura bereziak dagozkiola, eragin 
orokorra edo holistikoa bilatzen bada behintzat.

Tokiko elikadura planak

Indarrean datoz elikadurari lotutako ekimen lokalak, horien artean elikadura 
kontseiluak eta elikadurarekin lotutako eragileen arteko aliantzetan oinarritutako 
proiektuak. Badira halakoak Bristol, Cardiff, Berlin, New York, Seattle eta beste hainbat 
hiritan.  Orobat, politikari, eragile eta komunitatearen artean elikadura sistemak duen 
eragina aztertu eta etorkizunean elikadura mailan burujabetasun maila handiagoa 
bilatzen dute. Zenbait hiri eta eskualdetan, esaterako, Oakland-en, elikagai premien 
%30a hiriko zein inguruko landa eremutik hornitzeko helburua jarri zioten bere buruari 
2006an. Gasteizek antzeko bidea hartu du.
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2.2 | HURBILTZEN

 
Elikadura esatean zertaz ari garen

Lan honen xedea “DURANGALDEKO ELIKADURA ESTRATEGIA” deituko dugun plana 
idaztea da. Elikadura esatean, ordea, zertaz ari gara?

Elikadura da, segurutik, gizartearen baitako jarduerarik transbertsalena. Elikadura:

1. Osasuna da: osasuna fenomeno konplexua da, adina edo jardueraren arabera 
egokitu beharrekoa. Edonola ere, gaur gaurkoz, badakigu elikadura ohitura desegokiek 
osasun arazoak sortzen dituztela, eta horietako batzuk epidemia maila hartzen ari dira 
mendebaldeko gizarteetan: obesitatea, diabetea eta hipertentsioa, esaterako.

2. Baita kultura ere: jaten dugunak balio sinbolikoa hartzen du eta erritoei lotzen zaie. 
Joera kulturalak aldatzen ari badira ere (eta ondorioz sinboloen atributuak), oraindik 
jan eta edanez ospatzen ditugu gure bizitzako une arruntenak zein emozionalenak. 
Eta sarri lotura oso estua dute gure lurrak ematen duenarekin eta horregatik dute 
halako karga.  

3. Eta alderdi ekonomiko zein laboral garrantzitsuak ditu. Elikaduraren balio katea 
luzea da, bere transbertsalitateak ahalbidetzen du hori. BPGan elikaduraren balio 
kateak %10eko pisua hartzen du. Aintzat hartzekoa da, beraz, elikadurak gure 
ekonomiara dakarren ondasuna eta dibertsifikazioa (ikus aurrerago “elikadurari 
buruzko zenbait auzi”).

Baina horretaz gain elikadura oso lotuta dago beste hainbat dimentsiori: 

1. Non ekoitzi: lurralde antolamenduari lotutako auzia da, lur guztiak ez baitira berdinak, 
ez eta lur eremu bakoitzaren gaineko espektatiba eta presioak ere. Udal eta Aldundiek 
erabaki behar dute ekoizpenak behar dituen lurren babesa, elikadura joera egokiak 
bertoko lurrak balioan jartzen ditu. Dena den, joera hauek ez baleude ere, lurrak zaindu 
eta gorde egin beharko lirateke, gure jokabidea lurren zainketari dagokionez ezin da 
izan orain artekoa.

2. Nork ekoitzi: baserritarra esan ohi dugu, baina hitz horren atzean, eskakizun handiko 
lanbide bat dago, profesionalizazio maila garrantzitsua eskatzen duen lanbide bat 
(formazioa, esperientzia, baliabide materialak, inbertsioak, negozio plana…). 

3. Nola ekoitzi: produktuak askotarikoak izan daitezkeen moduan (barazkiak, frutak, 
lekariak, zerealak, haragiak, hestekiak, arrautzak, esnea eta esnekiak, …), genero 
bakoitzaren baitan ekoizteko modu desberdinak egon daitezke. Ekoizteko moduak, 
ordea, prezioan eragiteaz gain, eragiten du elikagaiaren kalitatean edo ustiapenak bere 
inguru natural eta sozialean.
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4. Transformazioa: elikagaiak bere horretan merkatura daitezke, baina 
transformazioa ezinbestekoa da kasu askotan, eta elikadura joerak ikusita, gero 
eta beharrezkoagoa da transformazioa elikagaiak bere ibilbidea egin dezan.
Transformazioak, ordea, dimentsio berriak dakartza (azpiegiturak, teknologia, 
formazioa, merkaturatze estrategia propioak…). 

5. Distribuzioa: elikagaiak salerosketa gertatzen den lekura eraman behar dira. Gure 
bizimodu aldaketak, besteak beste, eguneroko zirkuituak aldarazi dituen moduan, 
aldatu egin du elikagaiak eskuratzeko ohiko puntuekin dugun harremana. Beharrezkoa 
da, produktua saltokietara eramango duen sarea, izan txikizkako merkataritza zein 
azalera handiko saltokia. 

6. Salerosketa: saltoki mota asko dago. Azokak, txikizkako dendak, delicatessen 
modukoak, hipermerkatuak, supermerkatuak… Elikagaiak guztietan egon ohi dira, 
baina bezero mota bakoitzak hautatzen du non erosi, sarri eguneroko bizimoduak 
behartutako lekuan. Saltoki hauek, halaber, ez dute produktua berdin aurkezten. 
Batzuk ontziratuta, besteak granelean…

7. Etxeko elikadura: adinak, bizimoduak , zaletasunak edo maila sozioekonomikoak 
baldintzatzen dute zer eramango dugun ahora. Etxeko sukaldea da elikaduraren 
plaza nagusia, baina joerak askotarikoak direnez, elikatzeko portaerak ere bai. Denok 
ez dugu gauza bera behar, denok ez dugu gauza bera bilatzen, denok ez dugu gastu 
maila bera elikaduran. 

8. Errestaurazioa: izan jangelak (eskolak, egoitzak, enpresak), izan ostalaritza, 
errestaurazioak gero eta garrantzia handiagoa du. Eskaintza eta eskariaren arteko 
oreka zail horretan, merkatuak produktu mota bat edo bestearen alde egin dezake eta 
horrela errestaurazioak eskainiko duena baldintzatu.

9. Enplegua: baserritarrak, agronomo eta albaitariak, transformatzaileak, garraiolariak, 
saltzaileak, sukaldariak, zerbitzariak… enplegu ugari dago elikadurari lotuta. Elikatzeko 
ohituren arabera, elikadurak enplegu gutxiago edo gehiago eragin dezake. Zenbat eta 
ekonomia zirkularragoa, orduan eta enplegu gehiago.

10. Mugikortasuna: elikagaia batetik bestera garraiatu behar dira sukaldera iritsi 
bitartean. Mugikortasun maila horrek, ordea, erabateko lotura du elikatzeak eragiten 
duen aztarna ekologikoarekin. Enpleguan bezala, zenbat eta zirkularitate handiagoa 
elikaduraren balio katean, orduan eta aztarna ekologiko txikiagoa. Gaur egun oso urrun 
gaude oinarrizko helburuak betetzetik.
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11. Hondakinen kudeaketa: elikagaiak egin beharreko bidearen arabera, ontziratze 
teknika desberdinak baliatu behar dira. Esan gabe doa, gaur gaurkoz elikagaiei 
lotutako ontziteriak hondakin ugari sortzen duela. Halaber, kontuan hartu behar 
da, hondatutako elikagaiak zein jandakoaren hondarrak ere ugari izan ohi direla 
gure gizartean. Elikadura estregia egokiak lagun dezake hondakinak gutxitzen edo 
berrerabiltzen, bai eta elikagai gutxiago xahutzen ere.

12. Paisaia eta landa eremuaren kudeaketa: elikadura, ordea, ziklo metaboliko bat baino 
askoz gehiago da. Bertoko edo inguruko landa eremuan elikagaiak ekoizteak eremu 
hauen gaineko kudeaketa egokia errazten du (landa giroko komunitateen osasuna, 
animalia eta landare espezieen kudeaketa, paisaiaren zaintza…

Bertokoa esatean zertaz ari garen

Elikagaien inguruan hainbat atributu azpimarratzen da: osasuntsua izatea, freskoa 
izatea, kontserbatzailerik ez izatea, ekologikoa izatea, zirkuitu laburren bitartez 
merkaturatzea eta noski hurbilekoa izatea. 

Azken ezaugarri honek berebiziko garrantzia hartzen du. Batetik klima aldaketaren 
inguruko helburuek gaur gaurkoz garraioaren aztarna ekologikoa murrizteko beharra 
ezartzen dutelako (CO2 eta gas kutsagarrien isurketa gutxiago). Bestetik, zirkuitu 
laburragoek ontziratze eta transformazio zein kontserbazio lan gutxiago behar 
dutelako (hondakin gutxiago, metano gas gutxiago…). Beraz, zirkuitu laburren bitartez 
merkaturatutako produktuen alde egitea iraunkortasun konpromisoa ez eze, betebehar 
zorrotza ere izango da etorkizun hurbilean.

Durangaldeak, Euskal Herriak berak bezalaxe, elikadurari lotutako indargune 
garrantzitsuak ditu. Besteak beste, kilometro gutxitan bi klima (ozeanikoa eta 
mediterraneoa) eta itsasoa. Esan daiteke, beraz, Euskal Herriak bertatik bertara 
elikagaiz hornitzeko aukera onak izateaz gain, Europako elikagai ekoizpen gune 
garrantzitsuak hurbil dituela (Araba eta Nafarroa lehenik, baina baita Errioxa eta 
Gaztela ere). Ez alferrik, azken urteotan Euskal Herriko elikagai zenbaiten esportazioa 
nabarmen hazi da (ardoak, gaztak, ontziratutako barazkiak…). Arrainarekin egoera 
ez da antzekoa (harrapaketak ez baitira horren handiak), baina eguneko arrainaren 
merkaturatzeak atzera egin du inportatutako espezieen ondoan, beraz, badago zertan 
hobetu hemen ere.
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Joerak askotarikoak direnez, ordea, zenbait hamarkadetan atzera egin du gure 
saltokietan bertako hainbat produktuk. Azken urteotan bertako produktuaren 
indarraldia bizi badugu ere, hauen presentzia produktu gama mugatu bati dagokio, 
garai batekoa baino mugatuagoa. Bide luzea dago egiteko oraindik, bertako 
produktuen eskaintza gama zabalagoa izan dadin. Ibilbide horren indarra, erosleen 
joerari eta ekoizpen gaitasunari lotuta egongo da.

Hau guztia esanda, ordea, geure buruari galdetu beharko genioke eskualdeko elikadura 
estrategia elikadura osasuntsu eta iraunkorraren bidetik eraman nahi izanez gero, non 
jarri behar genituzkeen lehentasunak. Hau da, zeri esango diogun “bertokoa”, zein diren 
“zirkuitu laburretan” sartzen ditugun lurralde eta produktuak.

Ez da lan honen helburua zehaztasun hori ematea, baina, agerikoa da Durangaldeako 
elikadura estrategiak iraunkortasuna eta osasunaren alde apustu egin nahi badu 100 
kilometroren barruan duen elikagai eskaintza oso aberatsa dela.

Honekin batera, kontuan hartzekoa da, gaur egun Durangaldeako produktuekin 
lortzen den hornikuntza maila oso apala dela. Bertako ekoizpena indartzen bide 
luzea dago egiteko. Ongi legoke horren berorren aldeko joera soziala indartzea 
etorkizunean ekoizpena indartuko bada, nahiz eta jakin urtetako lana dagoela egiteko 
autohornikuntza maila indartuko bada.
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Elikadurari lotutako zenbait auzi 

Arestian aipatu dugu zeinen eragin sakon eta zabalekoa den elikadurari lotutako 
prozesu osoa eta ikuspegi globaleko beste hainbat jorratu ditugu “Gaia zertan den” 
atalean. Zabaltasun honetan, ordea, bada gure kultura sozioekonomikoarekin lotutako 
kontzeptu garrantzitsu bat: “balio katea”, azken hamarkadetako garapen paradigmaren 
oinarrian egon dena.

Balio katearen kontzeptua Hego Euskal Herriko estrategia ekonomikoan eragin handia 
izan duen Michale Porterri zor diogu. Kontzeptu honek lehengai edo produktu bati 
balio erantsia emateko burutzen diren jarduera kate osoa aintzat hartzea eskatzen du. 
Honela azaltzen du FAOk (Developing Sustainable Food Value Chains), elikadadurari 
dagokionez (itzulpena geurea da):

… nekazari ustiapen eta enpresa oro, bai eta hauekin batera era koordinatuan 
balioa ematen dieten ondorengo jarduerak ere, lehengai jakinak sortu ondoren 
transformatu eta elikagai bihurtzen dituztenak, azken erosleei saltzen zaizkienak eta 
erabili ondoren hondakinetan uzten direnak. Eta hau  guztia, une oro errentagarri 
gerta daitezen aritzen direnak, gizarteari onura handiak eman diezazkion eta ez 
ditzan etengabe baliabide naturalak xahutu.

Hau da, elikaduraren kasuan, balio katea baserritarraren lanaren fruituarekin hasten da 
(barazkiak, fruta, esnea, abereak…) eta katean doan neurrian balio osagarriak hartzen 
doa (transformazioa, ontziratzea, distribuzioa, merkaturatzea, elaborazioa…). Azken 
batean, elikaduraren balio katea baserritarrek, agronomo eta albaitariek, hiltegiek, 
ontziratze enpresek, garraiolariek, sukaldari eta errestaurazio enpresek,  makinaria 
ekoizten duten enpresek… osatzen dute. Baina, katearen amaierak onurak enpresari 
ez eze, gizarteari (ekoizleak eta kontsumitzaileak kontuan hartuz eta ez azken hauek 
bakarrik) ere ekarri behar dizkio eta ezin da ondare naturala hondatzeko bidea izan, 
berritzekoa baizik.

Beraz, elikaduraren balio katea printzipio ekonomikoez gain printzipio etikoekin ere lotu 
behar da. FAO erakundeak horixe bera azpimarratzen du Developing Sustainable Food 
Value Chains izeneko txostenean. Bertan besteak beste honako hau azpimarratzen du 
(itzulpena geurea da):

“Balio katean hiru osagai hartu behar dira aintzat. Lehenik balio kateak sistema 
dinamikoak dira, merkatuaren indarrak eragindakoak zeinetan koordinazio bertikala 
(gobernantza) den erdi-erdian dagoen dimentsioa. Bigarren, kontzeptua modu 
zabalean baliatzen da, herrialde bateko produktuen azpisektore osoa bere baitan 
hartuz (esaterako behi haragia, artoa edo izokina). Hirugarren, balio erantsia eta 
iraunkortasuna maila globalean ebaluatzen diren errendimenduaren dimentsio 
esplizitu eta dimentsio-artekoak dira.”
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Balio kateek, hazkunde eragile diren aldetik, balio erantsia sortzen dute, honako 
osagai hauen bidez:

1 ] langileentzat soldatak

2 ] aktiboen errentagarritasuna (irabaziak) enpresari eta aktiboen jabeentzat

3 ] gobernuentzat zerga bilketa

4 ] kontsumitzaileentzat  elikagai hornidura hobea

5 ] eragin garbia inguru naturalean, batzuetan baikorra dena eta bestetan ezkorra

Balio erantsiak horrela ulertuta iraunkortasun ekonomiko, sozial eta ingurumenekoarekin 
lotura duten hiru zirkuitu jartzen ditu martxan eta zuzenean eragiten du pobrezia eta 
gosean. Honakoak dira hiru hazkunde zirkuituak: 1) inbertsio zirkuitua, irabazien eta 
aurrezkien berrinbertsioak eragindakoa; 2) zirkuitu multiplikatzaile bat, langileen diru-
sarrerek eragindako gastu igoerak bultzatua; eta 3) aurrerapen zirkuitu bat, inguru 
sozialean eta naturalean egiten den gastu sozialak bultzatua.

FAO-k elikaduraren Balio Kateari ematen dion definizioak aipagai dugunaren 
dimentsioa ikusten laguntzen badigu ere, esan beharrekoa da, gure gizartean, 
mendebaldeko gizartean elikaduraren balio katean errentagarritasun ekonomikoa 
ez dela mugatzen salerosketara,inguru naturalaren zaintzari, paisaiarena, ondare 
kulturalarena… berebiziko garrantzia aitortzen zaiela.

Durangaldeara etorrita, bere balio katean azpimarratzekoak dira, besteak beste: ia 400 
profesional eta 200 establezimendutik gora lehen sektorean (basogintzakoak barne), 
300 salmenta puntu, 505 establezimendu sukalde zerbitzuak eskaintzen (jatetxe, 
taberna, catering…), 63 ikastetxe eta 13 egoitza, gehienak jantoki zerbitzuarekin 
eta hainbat enpresa jantoki-zerbitzua eskaintzen dutenak. Esandakoaz gain, 
50 establezimendutik gora daude elikagaien transformazioari emandakoak, 70 
establezimendu elikagaien handizkako merkataritzara emandakoak eta abar luzea. 
Horrezaz gain, azpimarratzekoa da, sektoreko erreferentziazko organizazioek ere 
eskualdean dutela bere egoitza, hala nola EHNE sindikatua, ENEEK elkartea, ETXALDE 
mugimendua, HAZI fundazioak Abadiñon duela bere egoitza, besteak beste. Beraz, 
esan daiteke elikaduraren balio katea sendo errotuta dagoela Durangaldean.

Aldeko ingurumaria

Durangaldeako Elikadura estrategia zehaztu eta abian jartzeko une egokia da. 
Balorazio honen oinarriak honako faktore hauek hartu behar dira kontuan:

Eskualdearen ezaugarri sozioekonomikoak: Durangaldea industriari lotuta dago. 
2010 inguruan industriak bizi izandako atzeraldia atzean utzi du eta Industria 4.0 
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izenekoaren arrastoan doazen erreferentziazko enpresak ditu. Horrek hainbat ondorio 
ditu, baina hiru azpimarratuko ditugu:

• Enpresa sendoak eta lehiakorrak, besteak beste, jantokiak eta catering zerbitzuak 
eskaintzeko sendoak izan daitezkeenak.

• Errenta maila altua, Euskal Herriko altuenetakoa, herritarren kontsumo ohiturak 
elikadura osasuntsuaren bidetik eramateko egoera egokia.

• Formazio maila jasoa, eskualdeko ekonomiaren parekoa. Iraunkortasunaren 
aldeko konpromisoak ulertu eta bere egiteko egokia.

Mobilizazio sozial hazkorra: Eskualdeko ikastetxeetako jantokiak irizpide iraunkorrak 
aplikatzeko prest daudela adierazi dute (azpimarratzekoa “Berton Bertokoa” ekimena); 
indarra hartzen ari dira baserriko produktuak merkaturatzeko kontsumo taldeak, bai 
eta bertoko produktuekin lan egiten duten establezimenduak, eta abar.

Baldintza juridiko berriak. Legedia:

• 17/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa. 
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagaigintza-politikak bere 
baitan bildu behar dituen esku-hartze esparruetan jarraitu beharreko jardun-
ildoak zehazten dituena. Horrez gain, beste hainbat gai arautzen dira artikulu hala 
nola, lurra, ekoizpena, eraldaketa, ikerketa... 

Plan instituzionalak: 

Foru Aldundiak nekazaritza  sustatzeko daraman ekintza ildoaz gain, Eusko 
Jaurlaritzak sustatu edo abian jarri ditu elikagaigintza eta honen eragina handitzeko 
hainbat ekimen:

• Eusko Jaurlaritzak Landa Garapeneko Plana (2015-2020) garatzen dihardu, 
FEADER funtsekin batera doana. Eta indarraldi berria prestatzen hasi dago 
(2020-2025),.

• Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren plan estrategikoa (2017) indarrean 
jartzen ari da.

• Plan horren barruan,  abian da ekintzailetza programa (2018) berezia ikasle eta 
gazteei zuzendua, bai eta elikadura enpresa eta sukaldariei ere, besteak beste.

• NIREA programa (2015), Euskadiko Lehen sektorea eta Landa nahiz Itsasertzeko 
Ingurunea Berrindartu daitezela sustatzeko programa, hainbat eskualdek bere 
egin dutena.

• 2014 urteaz geroztik, Gasteizen indarrean dago Nekazaritzako Elikagaien Estrategia.

• Elikagai Xahuketarik ez Euskadin izeneko plataforma edo aliantza, 2018an abian 
jarritakoa hainbat eragileren parte hartzearekin.
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2.3 | ELIKADURA KONTSUMO JOERAK

 
Durangaldea da gaur egun Euskal Herrian teknologia maila garatuena duen 
eskualdeetako bat. Ezaugarri honek berarekin dakar bizitza maila altua eta inguru 
osasuntsuan bizitzeko kezka. Beraz, Durangaldeaz ari garela, oso aintzat hartzekoa 
da Durangaldea izan daitekeela, osasuntsu elikatzea bere kultura sozialaren parte egin 
dezakeen eskualde nagusietako bat.

Gauzak horrela, kontsumo joerak azpimarratzen hasita, bertako iturriek adierazten 
dutenarekin batera (HAZI), Europako Batasunean erreferentziazkoak diren beste 
zonalde batzuen inguruan egindako azterketen ondorioak ere aintzat hartzekoak dira.

Hona azpimarratu beharreko joera zenbait:

• Kontsumitzaile arduratsuak gero eta gehiago dira. Elikagaien erosketan balio 
jakinak bilatzen dituztenak. Besteak beste, iraunkortasunez ekoitziak, animaliei 
tratu egokia emanez edo osasunarentzat onbera direnak lehenetsiz. Joera horrek 
isla du produktu ekologikoen kontsumoan, esaterako.Joera honetan, gero eta 
gehiago dira norberaren neurrira egindako elikagaiak bilatzen dituztenak. 

• Ildo honetan ditugu, besteak beste, begetarianismoa, beganismoa, 
flexiborismoa…  eta horrek dakarren eskaera berria, proteina iturri berriak 
bilatzea, animalia-jatorria duten produktuen ordezkapena, eta abar.

• Tokiko produktuen kontsumoak indar handia hartu du (lokaborismoa). 
Kontsumo taldeak edo bertako produktuz hornitutako jantokiak horren adibide 
dira. Azken batean, hurbiltasunak lotura eraikitzen du, ekoizlearekin, landa-
eremuarekin. Landu beharreko lotura. Lokaborismoa ere produktuak eskuratzeko 
eta banatzeko formula sozial berriei lotuta dator (otzarak, kontsumitzaile 
kooperatibak, azokak…).

• Tokiko produktuen ondoan, elikaduraren transnazional handiak kontsumo 
eskaintzak berritzen ari dira (produktu bio-ak, kirolarientzat egokituak, adinari 
egokituak…) eta elikadura osasuntsu eta pertsonalizatua bide honetatik ere badoa.

• Aldiz, gaur egungo hirietako bizi erritmoak kontsumo aukerak malgutzeko 
beharra eragin du: ibilian jan, momentuan momentukoa, bestek prestatutakoa, 
jatekoa eskura edonon, edozein ordutan... Elikadura patroiei ere eragin dien 
joera da (aintzat hartzeko kontzeptua: Transient Food ). Horrezaz gain, erraz 
kontsumitzeko aukera ematen duten produktuak ere gorabidean dira, hala nola, 
berotu eta jateko prest daudenak.
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• Kontsumo urbanoari “baratza bertikalak” deitutako ekoizpen zentroak gehitu 
zaizkio, lurrik behar ez duten eta hiriaren baitan kokatuta dauden ekoizpen 
zentroak, ageriko lehia egiten diotenak landa-gunearen balio ekosistemikoa 
(“zerbitzu ekosistemikoa” ere deitzen dena) ezkutatuz.

• Gainera, jendarteak mugikortasunarekiko duen dependentziak (ibilgailu 
pribatuarekiko, nagusiki) zentro komertzial handietan erosteko joera indartu du, 
hauen kopurua nabarmen handituz. Ondorioz, bertako produktuen distribuzio 
estrategiak kontuan hartu beharko du aipatu joera. 

• Kontuan hartu behar dugu, ordea, txikizka erosteak aukera indartsua izaten 
jarraitzen duela zenbait kolektiborentzat (adinekoak, bakarrik bizi direnak…). 
Beraz, txikizkako merkataritzak pertinentea izango da zenbait segmentutan.

• Teknologia berriek ere erosketa ohituren aldaketan eragina izan dute: geroz 
eta gehiago dira erosketak “on-line” egiten dituzten pertsonak, ikuskatu gabe 
etxean produktua jasotzea hautatzen dutenak. Elikadurari lotutako erosketa 
horiek supermerkatu bat dute oinarri, baina etorkizunean eremu fisiko horren 
beharra ere desagertuko da (Amazon horretan ari da, besteak beste). Halaber, 
kontsumoaren gaineko iritzi edo ekarpenak (errezetak…) gero eta gehiago 
interneten trukatzen dira, kontsumo joerak eraginez.

• Esperientzia gastronomikoek garrantzia hartu dute aisialdian. Kontsumo 
konkretu horrek bertako eta kalitatezko produktuekin egindako otorduengatik 
ordaintzeko prest dago. Otordu horien argazkiak sare sozialetan partekatzea 
ohikoak dira. Era berean, kontsumitzen duguna jarduera kulturala ez eze, besteen 
aurrean agertzeko modua ere bihurtu da, erosterakoan zein etxetik kanpo 
kontsumitzerakoan (“zer jan, hura izan”)

• Elikaduraren gentrifikazioa: maila sozioekonomiko ona duen pertsonen produktu 
konkretuen eskaerak honen prezioa handitzea eragin dezake eta lehen kontsumo 
arruntekoa zena gero luxuzko produktu bihurtu. Egungo testuinguruan gero eta 
gehiago dira sarrera finkoak ez dituzten herritarrak eta elikadura gentrifikazioaren 
ondorioz zailagoa dute elikagai osasuntsuak kontsumitzea.  

• Obesitatearen eragina handitzen ari da. Osasun arazo hau, ordea, oso lotuta 
doa, elikatzeko moduari, eta hau era berean, maila sozioekonomikoari. Zenbat 
eta errenta apalagoa obesitate indize handiagoak. Eskolako jantokiek eginkizun 
estrategikoa bete dezakete elikatuz osasun indizeak hobetzen.

• Europako Batasunarentzat elikadura estrategikoa da. EAEk elikaduraren inguruko 
balio-katearen garrantzia handitu nahi du eta RIS3 espezializaziora bideratu. 
Elikagai berriak, formatu berriak edo merkaturatzeko formula berriak… asko 
dira hurrengo urtetan elikagaien inguruan etorriko diren berrikuntzak, gero eta 
gehiago enpresa txikien eskutik.
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2.4 | DURANGALDEA, BIZTANLERIA, LEHEN 
SEKTOREAREN JARDUERA ETA EKOIZPEN 
POTENTZIALA. GAUR EGUNGO EGOERA.

 
1. Biztanleria datutan

1.1 Biztanleriaren bilakaera

Durangaldea Euskal Herriko biztanle kopuru handiena biltzen duen eskualdeetako 
bat da: 94.095 biztanle ditu 13 udalerri desberdinetan banatuta. Hiriburuen 
inguruko metropoliek bakarrik dute biztanle kopuru handiagoa. 

Eskualdeak udalerri tipologia desberdinak ditu bere baitan; horren isla da udalerri 
bakoitzak  duen biztanle kopurua. Durango da eskualdeko udalerri nagusia 
(29.328 biztanle), baina Zornotzak (18.955 biztanle) eta Ermuak (15.951 biztanle) 
ere tamaina esanguratsua dute. Gainera, eskualdeak industriaren presentzia 
nabarmena du, eta tamaina txikiagoa duten udalerriak izan arren, asko dira sektore 
horri zuzenki lotuta daudenak: Abadiño (7.522), Berriz (4.695 biztanle) edota 
Zaldibar (3.077 biztanle). Halaber, landa eremuarekin harremanean dauden herri 
txikiak ere eskualdearen parte dira, hala nola, Mañaria (525 biztanle), Garai (308 
biztanle) eta Izurtza (231 biztanle).    

Beheko taulan 2017, 2012 eta 2017 urteetako Durangaldeako udalerrietako biztanle 
kopurua kontsultatu daiteke:
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Azken hamarkadan eskualdeko biztanleria %4,0 hazi da: 2007 urtean 90.498 
biztanle izatetik 2017 urtean 94.095 biztanle izatera igaro da. 3.600 biztanleko 
igoera horrek Durangaldearen erakargarritasuna eta dinamismoa agerian uzten du.

Nolanahi ere, biztanleria bilakaera ez da berdina izan udalerri guztietan. Biztanleria 
hazkunde handiena izan duen udalerria landa eremuko Mañaria (%11,0) izan bada 
ere, eskualdeko udalerri industrial jakin batzuk izan dira nagusiki hazi direnak: 
Zornotza (%8,9), Durango (%6,7), Zaldibar (%6,5) eta Abadiño (%5,4).

Bestalde, bi tipologia bereiz daitezke biztanleria galdu duten udalerrien artean: 
tamaina txikiko udalerriak, batetik, eta zahartze tasa altua duten udalerri 
industrialak, bestetik. Lehenengo taldea Garai (%-0,3), Atxondo (%-5,3) eta Izurtza 
(%-5,7) udalerriek osatzen dute. Bigarren taldearen adibide garbienak, berriz, 
Ermua (%-1,9) eta Iurreta (%-4,8) dira.
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1.2 Biztanleriaren adin egitura

Durangaldeak mendebaldeko herrialde garatuen adin egitura bera du: biztanleria 
biziberritzeko ezintasuna du batetik, eta etorkizun hurbilean azkar zahartuko 
den biztanleria du, bestetik. Izan ere, 15-29 urte bitarteko belaunaldia (%13,0) da 
eskualdean presentzia txikiena duena, eta ondorioz, ugalkortasun tasa handi bada 
ere, nekez lortuko dute biztanleria ordezkatzea. Bestalde, 40-54 urte bitarteko 
belaunaldia (%24,9) da biztanleria piramideko oinarri zabalena osatzen duena, eta 
beraz, epe hurbil zein ertainera biztanleriaren adin egitura zahartuz joango da. 

Horiek horrela, Durangaldean zahartze tasa (%20,1) Bizkaiko zahartze tasa (%22,2) baino 
2,1 puntu baxuagoa dela aintzat hartu behar bada ere, portzentaje hau asko aldatzen da 
udalerriaren arabera. Iurretak (%23,8), Ermuak (%23,6) eta Mallabiak (%22,4), esaterako, 
zahartze tasa handia duten udalerriak dira. Garaik (%16,6), Izurtzak (%17,7) Durangok 
(%18,3) eta Abadiñok (%18,3), berriz, zahartze tasa baxuagoa dute.    
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Belaunaldi gazteenaren presentziari dagokionez, ordea, zahartze tasa handiena duten 
udalerriak dira 15 urtetik beherakoen tasa baxuena dutenak, eta alderantziz. Kasu honetan, 
Izurtza (%12,1), Ermua (%13,0) eta Iurreta (%13,3) dira haur eta nerabeen tasa kritikoena 
duten udalerriak. Dena den, Durangaldean 15 urtetik beherakoen tasa (%15,0) Bizkaikoa 
baino 1,6 puntu altuagoa da (%13,4). Esan gabe doa Durangaldeako eskualdeak Bizkaiko 
herrialdeak baino adin egitura orekatuagoa duela.

Hurrengo taulan Durangaldeako udalerri bakoitzaren biztanleria kopurua zehazten da adin 
tarteen arabera banatuta:
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1.3 Biztanleriaren prospektiba

Biztanleriaren prospektibak eskualdeak hurrengo hamarkadan biztanle kopurua handitzen 
jarraituko duela aurreikusten du. Gaur egun. 94.095 biztanle izatetik 2027an 96.500 biztanle 
inguru izatera igaroko da, %2,5eko hazkundea, alegia. Esan beharra dago hazkunde horren 
oinarri nagusia migrazio saldo positiboa izango dela. Izan ere, biztanleriaren bilakaera 
naturala bakarrik aintzat hartuko balitz eskualdeak 1.500 biztanle inguru galduko lituzke. 
Aipatu den bezala, jaiotza kopuruen bidez bakarrik ez litzateke egungo biztanleria maila 
mantentzea lortuko.

Azken urteko biztanleria bilakaerarekin gertatu bezalaxe, biztanleriaren hurrengo 
hamarkadako bilakaerak udalerriz udalerri joera desberdinak izango dituela aurreikusi 
daiteke. Biztanleria hazkundea izango duten udalerriak gaur egun zahartze tasa baxuenak 
eta belaunaldi gazteenak dituzten herriak izango dira: Izurtza (%24,2), Durango (%8,9), 
Zornotza (%7,3) eta Garai (%6,2). Biztanleria galera nabarmenenak berriz Mallabiak 
(-%16,4), Mañariak (-%15,8) eta Berrizek (-%9,1) jasango dituzte. 
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Jarraian datorren taulan biztanleriaren prospektibak hurrengo bi bosturtekoetarako 
udalerriz-udalerri espero den biztanle kopurua ikusi daiteke: 

Aurreratu den bezala, Durangaldeako eskualdearen adin egitura zahartuz joango da 
hurrengo urteetan: zahartze tasa % 20,1 izatetik %24,5 izatera igaroko da, eta 15 urtetik 
beherakoen tasa, berriz, %15,0 izatetik %13,0ra murriztuko da. Bi joera horiek orokorrak 
izango dira eskualdeko udalerri ia guztietan (Izurtzaren kasua izan ezik).
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Hurrengo taulak 2027 urterako udalerriz udalerri aurreikusi den biztanleria kopurua biltzen 
du adin tarte desberdinetan banatuta:
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2. Lehen sektorea datutan

2.1 Lehen sektoreko establezimenduak

Durangaldeako lehen sektoreko establezimenduen kopuruak beherakada jarraitua 
izan du azken urteetan. Establezimendu kopuruak 2013 urtean jo zuen goia ia 300 
aktibitate ekonomikorekin. Gaur egun, berriz, lehen sektoreko establezimenduen 
kopura 211ra murriztu da. Abeltzaintzako ekoizpen (77 establezimendu), 
nekazaritza abelazkuntzarekin konbinatuta (61 establezimendu) eta laborantza ez 
iraunkorra (29 establezimendu) dira ohikoak direnak.

Zornotza (39 establezimendu), Elorrio (30 establezimendu) eta Abadiño (28 
establezimendu) dira lehen sektoreko establezimendu kopurua handiena duten 
udalerriak. Azpimarratu behar da Durangaldeako udalerri txikietan, kopurua txikia 
bada ere, lehen sektoreko establezimenduek proportzioa esanguratsua biltzen 
dutela: Garain %16,7a, Atxondon %9,9a edota Mallabian %8,a.
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Durangaldeako udalerrietako lehen sektoreko establezimenduak:
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2.2 Lehen sektoreko langileak

Lehen sektoreari lotutako langileen kopuruak bilakaera ziklikoa izan du azken bi 
hamarkadetan. 1996-2001 epealdian joera gorakorra izan zuen eta 384 langile 
izatera iritsi zen; 2006ra bitartean, ordea, langile kopurua  306ra murriztu zen. 
Azken joera gorakorra da berriro, eta 2016ko datuen arabera udalerrian lehen 
sektorean lan egiten duten 365 pertsona daude.

Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta basogintzan lan egiten duten 365 pertsona 
Durangaldeako langileen %0,9a besterik ez dira. Halere, Izurtzan (%7,5), Mañarian (%3,8) 
edota Atxondon (%3,4) sektorean lan egiten duten pertsonen ehunekoak garrantzia 
handiagoa du.
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Beheko taulak lehen sektoreko enplegu datuak laburbiltzen ditu udalerriz udalerri:

2.3 Lehen sektoreko ekonomia

Lehen sektoreak eskualdeko gaur egungo balio erantsi gordinaren %0,4a da. 
Portzentaje hori bikoitza zen 1996 urtean, baina lehen sektoreak Durangaldeako 
ekonomian duen presentzia galduz joan da. 
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Bide horretan, lehen sektoreak Durangaldean zein bere udalerrietan sortzen duen 
BPG per capita oso apala da: Mallabia (995€), Garai (731€), eta Izurtza (648€) dira 
azpimarratzea merezi duten kasuak.

Beheko taulak lehen sektoreko datu ekonomikoak laburbiltzen ditu udalerriz udalerri:
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3. Elikagaien kontsumoa eta banaketa datutan

3.1 Kontsumo maila

Durangaldeako biztanle kopuruak (94.095 biztanle), beraz, elikagai kontsumo 
handia behar dute. Bide horretan, fruta (10.200 t), esnea (6.600 t) eta barazkiak 
(5.400 t) dira kontsumo bolumen handiena duten elikagaiak.

Elikagaien gastuari dagokionez, berriz, haragia (32.900k€), fruta (15.400k€) eta 
barazkia (10.000 k€) bezalako produktuak dira Durangaldeako biztanleriaren 
poltsikoan gehien eragiten dutenak. 

Beheko taulak elikagaien kontsumo eta datuak biltzen ditu:
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3.2 Kontsumo potentziala

Nork kontsumitzen ditu elikagaiak Durangaldean? Argi dago biztanleria inaktiboa 
dela (ikasleak, pentsiodunak…) elikagaiak kontsumitzen dituen talde garrantzitsu 
bat. Hurrengo puntuan aztertuko dira kolektibo bakoitzarentzat elikagaiak 
kontsumitzeko puntu publiko zein komunak.

Bestalde, egunerokoan eskualdean lan egiten duten biztanleek ere elikagaiak bertan 
kontsumitzen dituzten talde handia osatzen dute. Durangaldean 41.956 pertsonek 
egiten dute lan, nagusiki industriak presentzia duen udalerrietan: Zornotza (10.675 
enplegu), Durango (7.999 enplegu) eta Abadiño (5.961 enplegu). 

Gai honek interes berezia izan dezake, lantoki horiek izan dezaketelako etorkizunean 
jantoki zerbitzua (bertokoa edo catering bidezkoa). Aurrerago erreparatuko diogu 
unibertso hori osatzen duten establezimenduei.
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Jarraian datorren taulak Durangaldeako enplegu kopuruak biltzen ditu udalerriz 
udalerri:

3.3 Distribuzio eta kontsumo puntuak

Eustat-en aktibitate ekonomikoen direktorioa ustiatuta elikagaien salmenta puntu 
posibleak identifikatu dira.
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Modu berean ostalaritzako establezimenduak, hezkuntza zentroak eta egoitza 
desberdinak identifikatu dira. Izan ere, jatetxe eta jangelak bertako elikagaiak 
kontsumitzeko potentzial handia duten guneak dira.  Kontuan hartzeko sarea da, 
kopuruak ikusi besterik ez dago, salmenta puntu egonkorrak (296), ostalaritzako 
establezimenduak (505), ikastetxeak (63), egoitzak (13) eta 20 langiletik gora 
dituzten establezimenduak (355).
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Bide berean, 20 langile baino gehiago dituzten establezimenduak sailkatu dira. 
Enpresa horietako askok jangela zerbitzua izango dute, eta beraz, eskualdeko 
elikagaiak kontsumitzeko puntu garrantzitsua izan daitezke.
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4. Landa lurra, ezaugarriak eta erabilera

4.1 Gaur egungo egoera

Urkiola Landa Garapenerako Alkartea osatzen duten udalen azalerak 29.630ha. 
ditu  eta horietatik 26.239ha dira landa eremua, azalera osoaren %88 (SIGPACen 
arabera). Beheko mapan ikus daiteke kolore grisez urbanizatu edo urbanizagarri 
izendatutako eremuaren azalera.



Durangaldeko Elikadura  Estrategia 45

Landa eremuaren proportzioa, ordea, ez da berdina udalerri guztietan. Horrela, 
Mañaria, Zaldibar edo Berriz edo Elorrioren kasuan landa lurra da herriko azaleraren 
proportzioa % 88 inguruan dago, edo hortik gorakoa da. Dena dela, hektarea 
kopuruari erreparatuz, Zornotza, Abadiño, Elorrio edo Berrizek dituzte landa lurreko 
ha. kopuru handienak (2.800ha.tik gora).

Lurraren erabilerari erreparatuz, ordea, azaleraren %60 basoa da, %22 larrea, eta gainerako 
erabilerak oso apalak dira: frutagintza %1,5 eta laborantza %1,7.
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SIGPACen erregistroek zehaztasun handiz adierazten digute erabilera bakoitzak 
zenbateko azalera enplegatzen duen. Erregistratu gabeko jarduerak egon 
daitezkeen arren, zehaztasun altuko informazioa izaten da SIGPACena, eta alde 
horretatik, aintzat hartzekoa:
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4.2 Ezaugarri funtzionalak

Lurgune ez artifiziala, katastroaren arabera 22.707 partzelatan banatzen da. 
Udalerri batetik bestera alde handia dago partzela kopuruan zein partzelen bataz 
besteko azaleran. Zornotza da hauen artean lur gehiena duena eta partzela handi 
gehien duena.

Partzela bakoitzak bere malda edo inklinazioa du eta hori ere kontuan hartzekoa da 
bere funtzionaltasunari begira. Partzelen %2aren inklinazioa %4 baino apalagoa da 
eta %4 eta %8 bitarteko inklinazioa dutenak %5 baino ez dira. Udalerrien artean, 
malda apaleko partzelak dituzten aldetik, aipatzekoak Zornotza, Abadiño, Iurreta, 
Elorrio eta Atxondo.
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Funtzionaltasun ezaugarrien artean daude, partzelek hurbileko pista edo errepide 
batera duten irisgarritasuna. %78ak 100 metro edo gutxiagora du pista bat eta 
%98-k 300 m. azpitik dabil.

Iturburuetara (iturburuen katalogo ofizialaren arabera) distantziari dagokionez, partzelen 
%58ak du iturburu bat 300 metro edo hurbilago, horien artean %12-k ehun metroren azpitik 
du hurbileneko iturburua.

Gauzak horrela, esan daiteke, funtzionaltasun handiko partzela kopuru interesgarria duela 
Durangaldeak etorkizunean  elikagaiak ekoizteko lur eremu gehiago behar izatekotan. 
Helburu horri begira, ordea, ongi aztertu beharko da zein udalerritako partzelak izan 
daitezkeen interesgarrienak azalera, irisgarritasuna, malda eta ur horniduraren aldetik, eta 
behar diren babes neurriak hartu beharko dira etorkizunean erabilgarri izan daitezen.
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4.3 Balizko erabilera

Azken aipamenaren bidetik, esan beharrekoa da, Durangaldean gaur egun 
elikagaiak ekoizteko lantzen diren lurren proportzioa txikia izan arren (laborantzan 
azaleraren %2,36 (388ha.) eta frutagintzan %0,96 (273ha.) hazteko aukera egokiak 
dituela. Funtzionaltasunaren aldetik aztertuz eta kategorizatuz, laborantzarako 
egokiak edo oso egokiak dira 1.889ha. (landa lurraren %7,2). Duten lur ondarearen 
aldetik Zornotza, Abadiño, Iurreta, Elorrio eta Berriz nabarmentzen dira.

Ikus dezagun Durangaldeko lur ondarea, bere egokitasunaren arabera, zenbatekoa 
den. baratzegintza, frutagintza eta abeltzantzarako egokitasunaren arabera 
kategorizatu ditugu:
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Frutagintzari dagokionez antzeko egoera dugu. Landa lurraren %0,96 honetara 
bideratzen den arren, frutagintzarako azalera egokia 4.758ha. dira, azaleraren 
%18,13. Agerikoa da zenbait herriren potentziala alor honetan (Abadiño, Zornotza, 
Berriz…).



Durangaldeko Elikadura  Estrategia 52

Abeltzaintzarako egokiak dira 15.436ha. (%58,8), beraz, arestian aipatu ditugun 
udalerriak dira abeltzaintzarako ere egokienak (Zornotza, Abadiño, Elorrio eta 
Berriz buru).
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Aipatutako landa lur ondarea handia izan arren, gaur egun, elikagaiak ekoizteko 
lur honen aprobetxamendu maila apala da. Lurrak jarduera bakoitzerako duten 
egokitasunaren arabera sailkatuko bagenitu (Gaindegiaren sailkapen irizpideak 
jarraituz), jabetuko ginateke lurrik egokienak hartuta ere, aprobetxamendua oso 
txikia dela. Beheko datuetan ikus daitekeenez, baratzegintzarako egokiak dira 
1.889 ha. lur, arras gehiago frutagintza eta abeltzaintzarako, 4.758 eta 15.436 ha. 
hurrenez hurren. Erabili, ordea, baratzegintzarako 45 ha. baino ez dira baliatzen, 
273 ha. frutagintzarako, esaterako.

Azken batean baratzagintzarako egokiak diren lurren %1 baliatzen da, frutagintzarako 
egokiak direnen %2,2 eta abeltzantzarako egokiak direnen % 32,4.
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4.4 Herritarrak elikatzeko gaitasuna

Beraz, Durangaldeko landa lurra bertako produktuen ekoizpenera jarriz gero, eta 
klima hezeko euskal ekoizleen gaur egungo prozedurak aplikatzuz. Durangaldeak 
bere biztanleriaz gain milaka batzuk gehiago hornitzeko gaitasuna izango luke. 
Esaterako, baratzagintzan ia 250.000 lagunentzat ekoizteko adina lur egoki du, 
edo frutagintzan ia 330.000 lagun. Beraz, iraunkortasunean oinarritu beharko den 
etorkizunari begira ongi zaindu beharreko ondarea.

Estimazio irizpideak Gaindegia eta Bizkaiko EHNEren agronomoek finkatu dituzte, 
euskal klima hezeko ekoizpen datu errealetan oinarrituz.  Horren arabera, 430 m2 
behar dira lurra landuz pertsona bat urte osoan elikatzeko, zerealak kontuan hartu 
gabe eta gaur egungo gure dietaren arabera.
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4.5 Balizko eragina enpleguan eta ekonomian

Beraz, zenbat eta gehiago ekoitzi bertan orduan eta enplegu gehiago. Bertako 
herritarrak elikatzekotan, baratzegintzan 1.586 lan unitate beharko lirateke, 443 
frutagintzan eta 273 abeltzaintzan, orotara 2.302 enplegu. Aldiz, lur soberakina 
osorik elikagaigintzari eskainiz gero, 4.623 lan unitate sor litezke, sail guztiak 
batera hartuta.
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Horrek, halaber, bolumen ekonomiko garrantzitsua eragingo luke. Gaur egungo 
gastu bolumenari erreparatuz (EAEko bataz bestekoetan oinarrituz), bertako 
herritarrak barazkiz hornituz gero, 61 milioi euro, eta bere potentzial guztia baliatuz 
gero, 147 milioi inguru, gure kalkuluen arabera.
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2.5 | GAUR EGUNGO EGOERA. ONDORIO 
NAGUSIAK.

 
 
Ildo orokorrak

>> Urkiola Landa Garapenerako Alkartea osatzen duten udalek 94.095 biztanle biltzen 
dituzte hamairu udalerri desberdinetan banatuta. Azken hamarkadan eskualdeko 
biztanleria %4,0 hazi da eta biztanleriaren prospektibak eskualdeak hurrengo 
hamarkadan biztanle kopurua handitzen jarraituko duela aurreikusten du. Gaur egun. 
94.095 biztanle izatetik 2027an 96.500 biztanle inguru izatera igaroko da, %2,5eko 
hazkundea, alegia. Epe hurbil zein ertainera biztanleriaren adin egitura zahartuz joango 
da. Horiek horrela, Durangaldean 2027an, 65 urtetik goragoak gaur egun baino 4.000 
gehiago izango dira.

>> Durangaldeako lehen sektoreko establezimenduen kopuruak beherakada jarraitua 
izan du azken urteetan. Establezimendu kopuruak 2013 urtean jo zuen goia ia 300 
aktibitate ekonomikorekin. Gaur egun, berriz, lehen sektoreko establezimenduen 
kopura 211ra murriztu da. Enpleguei dagokionez 1996-2001 epealdian joera gorakorra 
izan zuen eta 384 langile izatera iritsi zen; 2006ra bitartean, ordea, langile kopurua  
306ra murriztu zen. Azken joera gorakorra da berriro, eta 2016ko datuen arabera 
udalerrian lehen sektorean lan egiten duten 365 pertsona daude (Durangaldeako 
langileen %0,9a). 

>> Lehen sektoreak eskualdeko gaur egungo balio erantsi gordinaren %0,4a da. 
Portzentaje hori bikoitza zen 1996 urtean, baina lehen sektoreak Durangaldeako 
ekonomian duen presentzia galduz joan da. 

>> Durangaldeko biztanle kopuruak (94.095 biztanle), beraz, elikagai kontsumo 
esanguratsua egiten dute. Bide horretan, fruta (10.200 t), esnea (6.600 t) eta barazkiak 
(5.400 t) dira kontsumo bolumen handiena duten elikagaiak. Elikagaien gastuari 
dagokionez, berriz, haragia (32.900k€), fruta (15.400k€) eta barazkia (10.000 k€) 
bezalako produktuak dira Durangaldeako biztanleriaren poltsikoan gehien eragiten 
dutenak. 

>> Nork kontsumitzen ditu elikagaiak Durangaldean? Argi dago biztanleria inaktiboa dela 
(ikasleak, pentsiodunak…) elikagaiak kontsumitzen dituen talde garrantzitsu bat. Bestalde, 
egunerokoan eskualdean lan egiten duten biztanleek ere elikagaiak bertan kontsumitzen 
dituzten talde handia osatzen dute. Durangaldean 41.956 pertsonek egiten dute lan, 
nagusiki industriak presentzia duen udalerrietan: Zornotza (10.675 enplegu), Durango 
(7.999 enplegu) eta Abadiño (5.961 enplegu).  
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>> Salmenta eta kontsumo puntu ugari dago Durangaldean. Kontuan hartzeko sarea 
da, kopuruak ikusi besterik ez dago, salmenta puntu egonkorrak (296), ostalaritzako 
establezimenduak (505), ikastetxeak (63), egoitzak (13) eta 20 langiletik gora dituzten 
establezimenduak (355).

>> Urkiola Landa Garapenerako Alkartea osatzen duten udalen azalerak 29.630ha. 
ditu  eta horietatik 26.239ha dira landa eremua, azalera osoaren %88. Ondare honek 
elikagaiak ekoizteko gaitasun handiak ditu, nahiz eta gaur egun oso azalera txikia den 
enplegatzen dena. Azken batean baratzagintzarako egokiak diren lurren %1 baliatzen 
da, frutagintzarako egokiak direnen %2,2 eta abeltzantzarako egokiak direnen % 32,4

>> Landa lurra 22.707 partzelatan banatuta dago. Ezaugarri funtzionalei erreparatuz 
(malda, orientazioa, iturburuekiko edo errepideekiko hurbiltasuna), aipatzekoa 
da funtzionaltasun handiko partzelak dituela eskualdeak (%78ak 100 metro edo 
gutxiagora pista bat du, %58ak iturri bat 300 metrotik behera…), beraz, ekoizpenari 
begira oso ezaugarri egokiak ditu. Partzela hauen erabilerari dagokionez berriz, 
gehiena basoa da (%60), %22 larreetarako baliatzen da eta gainerakoa frutagintza 
(%1,5) edo laborantzarako (%1,7).

>> Durangaldean gaur egun elikagaiak ekoizteko lantzen diren lurren proportzioa 
txikia izan arren, bere gaitasuna arras handiagoa da jarduera guztietarako, izan 
baratzagintzan, frutagintzan zein abeltzaintzan.

>> Beraz, Durangaldeko landa lurra bertako produktuen ekoizpenera jarriz gero, 
bertako herritarrez gain (94.000), 155.000 inguru hornitu daitezke barazkiz, edo, 
235.000 frutaz eta 305.000 haragiz.

>> Era berean, elikagaiak ekoizteko jarduerak lan unitate ugari sor dezake. Bertako 
herritarrak elikatzekotan, baratzegintzan 1.586 lan unitate beharko lirateke, 443 
frutagintzan eta 273 abeltzaintzan, orotara 2.302 enplegu. Aldiz, lur soberakina 
osorik elikagaigintzari eskainiz gero, 4.623 lan unitate gehiago sor litezke, sail guztiak 
batera hartuta.

>> Horrek, halaber, bolumen ekonomiko garrantzitsua eragingo luke. Gaur egungo 
gastu bolumenari erreparatuz (EAEko bataz bestekoetan oinarrituz), bertako 
herritarrak barazkiz hornituz gero, 61 milioi euro, eta bere potentzial guztia baliatuz 
gero, 147 milioi inguru, gure kalkuluen arabera.
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Adituen ekarpenak (elkarrizketa pertsonal bidez jasotakoaren sintesia)

Joera sozialak

• Durangaldeko kontsumo joera indartsua eta exijentzia handikoa da.

• Modu osasuntsuan eta iraunkortasunez kontsumitzea sendo errotuko den joera da.

Ekoizpena

• 0KM-ko ekoizpena txikia da, oso gama mugatua du eta estazionalitate handia.

• Durangaldean eskualdekoarekin hornitzeko arazo nabaria dago.

• Produktu gama zabaltzeak esperimentazio lan handia eskatzen du hainbat kasutan, 
bidea dago egiteko produktu horien ekoizpena salgarria eta  errentagarria izateko.

• Ekoizleak oso atomizatuta daude, ez dute hornitzaile handietara iristeko lain 
eskaintzen, beraz, zirkuitu laburrak baizik ez dituzte eskura.

• Arazo larriak ditu Durangaldeak lurrarekin. Presio handia dago beste erabilera 
batzuetan jartzeko.

• Ustiapen askok errentagarritasun arazoak dituzte.

• Ekoizle askok formazioa hobetu beharra dute.

• Ezarpen berriak lortzea ezinbestekoa da produkzioa igotzeko eta landa  
eremua biziberritzeko.

Balio katea

• Elikadurari lotutako balio katea indartu beharra dago eragitera iristeko (eta balio 
erantsia handitzeko).

• Ekoizleak bezala, ekintzaileak behar dira hainbat arlotan (transformazioa, 
errestaurazioa, aisialdia..).

Salmenta

• Programa desberdinak behar dira kontsumitzaile mota desberdinak mobilizatzeko.

• Baina 0KM zer den esatean erradio egokia hautatu behar.

• Azalera handiko saltokiak bertako produktua merkaturatzeko jarrera indartsuan daude.
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• Kontsumo ohiturak haurrekin hasten dira, biharko kontsumitzaileak gaur hezi behar 
dira.

• Produktu bakoitza ongi lerrokatzea eskatzen du, bai eta branding egitasmo 
eraginkorrak abian jartzea ere, bertakoa izatea ez da aski.

• Zenbait produkturekin identifikazio arazo erantsiak daude, besteak beste, bertako 
haragiarekin, eskualdean ez baitago hiltegirik.

• 0KM produktua zein den zehaztu beharra dago, nahasketarik ez gertatzeko. Ez da 
eskualdekoa bakarrik, kilometro gutxitan produktu eskaintza zabala dago eta hori ere 
bada.

Politika publikoak

• Europako programak nekazaritza zein landa garapena sustatzeari begira jarrita 
daude.

• Laguntza ildoen artean hainbat aukera daude, Durangaldeko erronka estrategiko 
nagusiei erantzuteko modukoak.

• Europako programazioan atzerapenak gertatuko dira eta horrek hurrengo urtetako 
erritmoan eragin ezkorra izan dezake (laguntza ekonomiko txikiagoak).

Programazio instituzionalen ardatzak

• Bertako instituzioen programazioa Europako Batasuneko lan lerro nagusiekin 
batera doa.

• Alde horretatik, Eusko Jaurlaritzak zein Foru Aldundiek, nork bere eskumeneko 
eremuetan, politika publiko zehatzak gauzatzeko programak dituzte martxan.

• Urkiola Landa Garapenerako  Alkartea da sare horretan maila instituzional 
desberdinak eta eskualdeko eragileak lotzen dituen organismoa.

• Denen artean indarrean dituzte, besteak beste:

- Ekoizpena sustatzeko planak eta hauekin batera ekoizle berrien ezarpena zein 
erretiroa hartzera doazen ekoizleen erreleboa eragiteko planak.

- Berrikuntza eta ekintzailetza planak.

- Formazio  eta planeamendu ekonomikorako laguntza moduluak.

- Landa lurrak baliatzeko programa.
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- Makineria astuna edo konplexua baliatzeko zerbitzuak.

- Bertako produktuen sustapenari eragiteko programak.

- …

• Honezaz guztiaz gain, aipatzekoa da indarrean daudela hainbat lege eta programa, 
bat datozenak berton bertokoa sustatzearekin. Besteak beste:

- 17/2008 legea, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa.

- Gastronomia eta elikadura sustatzeko plan estrategikoa.

- Elikadura alorrean ekintzailetza sustatzeko programa.

- NIREA programa landa gunea eta itsasertza indartzeko programa.

- Euskadiko Xahuketaren kontrako sarea eta honen ekintza plana.
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Amia (behin behinekoa, 2018/10/16)

 

Ahuleziak Indarguneak

• Eskualdeko ekoizpena txikia, gama oso 
mugatua eta estazionalitate handikoa.

• Durangaldeko herritargoak ezaugarri 
garrantzitsuak ditu: industriari lotutako 
lanbideak, formazio maila jasoa eta errenta 
maila altua.

• Bertan hazitako abereen haragia 
merkaturatzean bezeroaren aurrean 
identifikazio problemak.

• Herritarren sentsibilitatea eta portaera 
nagusiak bat datoz ardatz nagusiekin 
(osasuna, bertakotasuna, iraunkortasuna).

• Bertako produktuen distribuzio sarea ahula 
da, gehienak eskualdeaz gaindikoak.

• Herritarren kontsumo ohitura nagusiak 
bateragarriak dira bertako ekoizpen 
aukerekin (elikagai freskoak, barazki, fruta, 
arrautza eta esnekiak, haragia…).

• Bertako produktuen salmenta puntuetan 
aldaketak, denda txikiak gutxitzen ari dira 
eta berrikuntza maila txikikoak dira.

• Eskualdeko edo inguruko produktu 
ekologikoen eskaintza handitzen ari da eta 
gero eta harrera zabalagoa du erosleen 
artean.

• Bertako produktuen transformazio sarea 
ahula da eta zenbait sektoretan atzera 
egiten ari da, harategiak eta arrandegiak.

• Kontsumitzaile komunitate zabala du, ia 
100.000 biztanle.

• Bertakoa zer den: definizio eta identifikazioa 
ahulak dira. Bertokoa izatea ez da aski 
merkatuan lekua egiteko. Gainera, bertoko 
produktuak identifikatzeko hainbat marka 
eta proiektu daude (marken inflazioa), eta 
baserritar txikiek marka horiek erabiltzeko 
arazoak izan ditzakete.

• Landa lur zabalak eta funtzionalitate 
handikoak.

• Lurraren erabilera ez da egokia sarritan 
eta ez da aprobetxatzen daukan 
potentzialitatea.

• Salmenta eta kontsumo puntu ugari 
ditu eskualdeak (askotariko saltokiak, 
jantoki kolektiboak, ostalaritzako 
establezimenduak…)

• Nekazaritza ustiapenak galtzen ari 
dira, enpleguan ezegonkortasun handia 
eragiten du.

• Indarrean dauden politikak publikoak eta 
programak oso bat datoz bertako elikadura 
balio katea indartzearekin, bai eta landa-
gunea balioan jartzearekin ere.

• Ustiapenek bide berriak urratzeko 
baserritarren formazioa ez da aski eta 
errentagarritasunak antzeko ahulezia du.

• Eskoletako jantokiak bertako produktuz 
hornitzeko mugimendua zabala den aldetik, 
etorkizunean eragile sozial indartsua izateko 
aukera du.

• Lehen sektorean profesionalki jarduteko 
aukera hezkuntza sistemaren baitatik ez 
da eragiten, beste aukeren sustapena 
nagusitzen da.

• Hainbat gazteren artean baserriratzeko 
joera nabarmena egon dela esan genezake 
azkeneko urteetan eta eredu jasangarriak 
aplikatzen dituztela. Arrakasta kasuak 
badira eskualdean.

• Transformaziorako gunea aurreikusita dago 
(hiltegirako aurreikusten ziren lurretan) eta 
eskualdeko Udalen konpromisoa irmoa da.



Durangaldeko Elikadura  Estrategia 63

Mehatxuak Aurkerak

• Elikaduraren gentrifikazioak zenbait 
produktu eguneroko eta gehiengoaren 
kontsumotik kanpo utz ditzake. Ekoizteko 
aukera izan arren, bertan erosle nahikoa ez.

• Demografia jendetsua eta egonkorra: 
zenbait jende multzotan aukera indartsuak 
produkzioa indartzeko edo behar bereziei 
erantzuteko (adineko taldearen hazkundea, 
haurren elikadura, eskualdera lanera 
datozen pertsonak…).

• Baserri bertikalak hirietan, landa lurraren 
debaluazio sinbolikoak ondorio larriak izan 
ditzake etorkizunaren plangintzan.

• Bertan ekoitzi daitekeenarekin bat datozen 
kontsumo joerak indartsu.

• Egungo ustiapen gehienetan baserritarren 
adina handia, gazteen erreleboa falta

• Bertako produktuen eta zirkuitu laburren 
aldeko jarrera indartzen.

• Errelebo faltarekin batera, gaur egun 
erabiltzen diren lur sailak erabiltzeari uzten 
badiogu birkalifikatzeko arriskuan egon 
daitezke.

• Osasunarekiko eta ingurumenarekiko 
kontzientzia handitzen, gehiengoak biltzen.

• Landa lurraren gaineko presio inmobiliarioa 
handia da. Durangaldeak hazten jarraituko 
duenez, presioa ez da gutxituko.

• Zizka-mizka jateko joera indartzen, 
horretara egokitutako produktu eta 
zerbitzuak eskatuko ditu.

• Txikizkako merkataritza atzeraldian dago, 
horrek salmenta puntuen galera dakar, bai 
eta produktua kontsumitzailearen esku 
jartzen duten profesionalen lana galtzea ere.

• Zentro komertzial handiek salmenta sare 
gero eta zabalagoa. Bertakoarekin gero eta 
arduratuago.

• Balio erantsia galtzen ari da, gero eta 
konplexuago den gizarte bati erantzuteko 
moduak aurkitu ezean produktu zenbaiten 
demanda desagertu egingo da.

• Txikizka erosteko aukera errotzen zenbait 
kolektibotan (singleak, adinekoak…) eta 
beste zenbait erosketa sistema berriak 
esperimentatzen (otzarak, kontsumo 
kooperatibak…): Lokaborismoa

• Landa Garapeneko laguntza programa 
europarretan atzerapenak gertatuko dira, 
egitasmo berrien babesa denboran eta 
kopurutan eragin dezake.

• Zenbait kolektiboren jarrera proaktiboa 
(gurasoak, eskoletako jantokiei dagokionez).

• Teknologia berriek ere erosketa ohituren 
aldaketan eragingo dute, edozein produktu 
edonon, bertokoa ere bai.

• Aisialdian esperientzia gastronomikoen 
garrantzia hazten, slow food moduko 
joerekin bat.

• Elikadura desegokiak eragindako obesitateari 
aurre egiteko kontzientzia indartzen.
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Aukerak

• Ekonomia dibertsifikatzeko premia agerian. 
Elikadura sektore estrategikoa  (enplegua, 
tokiko garapena, eskala ekonomikoa…).

• Elikadura patroi zenbait hazten, balio 
etikoei gero eta lotuagoak (“lokaborismoa”, 
begetarianismoa, beganismoa, 
“flexiborismoa”…).

• Politika publikoak, elikaduran praktika 
iraunkorrak eta landa eremuen garapena 
sustatzen.

• Politika publikoak elikadurari lotutako balio 
katea indartzeko ekintzailetza sustatzen.

• Eskoletako jantokien hornikuntzarako araudi 
berria lantzen.





3. PROPOSAMENA

DURANGALDEKO
ELIKADURA 
ESTRATEGIA



Durangaldeko Elikadura  Estrategia 67

3.1 | SARRERA GISA

Durangaldeak badaki izaera aitzindaria izaten. Ez dira gutxi horren adibideak 
eskualdeko historiaren azken hamarkadetan. Eskualdeko Elikadura Mahaia sortzea 
izaera aitzindari horren adibide da eta Durangaldea Europako erregio arduratsuenen 
artean kokatzen dute.

Helburua ere ez da nolanahikoa, eskualdea lurralde eremu erresiliente izatera 
eramatea. Horrek, ordea, berarekin dakar Durangaldea, bere herritarrak, familiak eta 
organizazioak estu konprometitzea bere inguruarekin. Elikadurari dagokionez bertoko 
eta inguruko ekoizleekin konpromisoa estutzeko urratsak eskatzen ditu.

Bide honetan lan eremu jakinak deika ari zaizkio eskualdeari. Izan ere aberatsa da 
elikaduraren sare lokala: landa-lurra eta baserritarren proiektuak, transformatzaileak, 
banatzaileak, saltzaileak, jantokiak dituzten organizazioak, herri otorduak antolatzen 
dituzten elkarteak,  lurrak kudeatzen dituzten udalak, formazioa ematen duten 
entitateak… nork bere aldetik eragiten dio helburu komun horri: elikadura eredu  
iraunkor eta osasuntsua.

Egitasmo honekin, ordea, urrats berri bat emateko sasoia dator. Nork bere aldetik 
egiten duenaz gain, mobilizazio zabal eta osagarria antolatu beharra dago. Eragiteko 
espazio berriak sortu, lankidetza sare berriak aktibatu, proiektu berriak abian jarri eta 
abar. Berrikuntza sozialaren bidean abiatzeko parada egokia.

Berrikuntza sozialak mekanika jakina du, kezka eta interesguneak zein diren ezagutu, 
herritarrak gaiarekin jantzi, lankidetza proiektuak abian jarri eta eragile guztiak 
inplikatu aldez edo moldez aldaketa eragiten.

Urrats hori egiteko, ordea, motorra ere behar da. Urkiola Landa Garapenerako 
Alkarteak eta Durangaldeko Elikadura Mahaiak berebiziko eginkizuna izango dute. 
Mahaiaren inguruan elikadurari lotutako eragileak bilduta, erabakiak sendo egingo dute 
aurrera, eta urteen poderioz aldaketak ezagutuko ditugu.

Asko dira egin daitezkeen gauzak, unean uneko aukerak baliatu beharko dira, 
edonola ere, garrantzitsua da iparra argi izatea eta eraginkortasuna bilatzea. Azken 
batean, bertako produktuak gehiago kontsumituko dituen eta gizarte erantzukizun 
arduratsuagoa (soziala, ekonomikoa eta ingurumenezkoa) duen eskualdea bultzatzeko 
egitasmoa da honakoa.

Lehen urratsa, beraz, Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen ardura da, hurrengo 
lau urtetarako ekintza plan zehatza prestatzea, bai sentiberatzeari dagokionez, bai 
praktikari dagokionez. Azken alor honetan, berebiziko aukera dago eskualdeko familia 
eta eskoletako jantokiekin, hor biltzen baitira osagai nagusiak: sare sozial aberatsa, 
motibazio maila handia, eskalan aldaketak eragiteko dimentsioa. 
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3.2 | PLANAREN MISIOA ETA IRISMENA
 
 
Plan estrategiko honen misioa Durangaldean elikadura eredu iraunkorraren alde 
egingo duen egitasmo integral eta adostua lantzeko gida eskaintzea da. Plan horrek 
iraunkorra, inklusiboa eta eraikitzailea izan behar luke. Izan ere, elikadura giza 
komunitate ororen alderdi pertsonal eta kolektiboak ukitzen ditu. Horregatik lan 
honek Durangaldearen ezaugarrietatik abiatuz aintzat hartu beharreko protagonista, 
ikuspegi, metodologia eta  lan ildo estrategikoen oinarriak zein diren zehaztu nahi luke. 
Abian jarri beharreko ildoak unean uneko adostasun eta baliabideei lotuta joango diren 
aldetik, ez dagokio lan honi horiek zehaztea.

3.3 | PLANAREN OINARRIAK

1. Plan honen hartzaile eskualdeko komunitatea izan behar da, bere zabalean hartuta, 
plan inklusiboa izan behar da, denok izan behar dugu zeregina eta denon jaso behar 
dugu onura.

2. Elikadura estrategia lokalak urte arteko ikuspegia eskatzen du, urte luzetarako 
adostasuna eta konpromiso sendoak eraiki behar dira.

3. Elikadura egitasmo lokalak ikuspegi osoa eta estrategia integrala eskatzen ditu. 
Eragile bakoitzaren eginkizunekin batera, elkarren arteko saretzea, lankidetza eta 
adostasuna lantzea eskatzen du, gizartean eragiteko bide berriak urratze aldera.

4. Planak eraikitzailea izan behar du. Iraunkortasun parametroak garatzeak 
urrats berriak eta eraikitzaileak ekarri behar ditu ekoizpenari, distribuzioari zein 
kontsumoari dagokionez, bai eta landa-gunearen kudeaketari dagokionez ere.

5. Elikadura egitasmo lokalak ekintza zehatzak eskatzen ditu, arloz arlo estrategikoki 
orientatuak, elkarren artean osagarriak, baliabideei dagokionez bideragarriak eta 
denen artean bilakaera orokorra eragiteko modukoak izango direnak, eskualdearen 
garapen orokorraren mesedetan.
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3.4 | BIDEA ULERTZEKO GAKOAK
 
 
Iraunkortasuna eta elikadura

Giza jardueren iraunkortasun eza aski ezaguna da. Nazioarteko hitzarmenek zein 
ekintza plan lokalek gure ohiturak aldatzera garamatzate. Aldaketa horien artean dago, 
nekazaritza eredu iraunkorraren alde egin beharra.

Gaur egungo elikadura sistema ez da iraunkorra, besteak beste, urruneko lurraldeak 
hondatu eta bertako biztanleak goseak uzten dituelako (hor palma olio eta soja 
landaketen arazoa, besteak beste), elikagaien garraioan kalte larriak eragiten dituelako, 
tokiko esplotazioak eta produktuen desagerpena eragiten duelako, eta abar.

Gure elikadura ereduak iraunkorra eta osasuntsua behar du izan, ahalik eta hurbilen eta 
prozedura iraunkorrekin ekoitzia. Garaian garaikoa, manipulazio industrial ahalik eta 
gutxienekoa, nagusiki freskoa, tokian tokiko klimaren emaitza, tokiko ekonomia bizkortuz. 

Bertokoa zer den

Iraunkortasunaren aldeko portaerak gureganatzen hasita, bertoko produktuak 
protagonismo berezia hartzen du. Zer da, ordea, “bertokoa”? Elikadura iraunkor eta 
osasuntsua izan dadin, eta horrez gain, ingurumenarekin jasagangarria hurbiltasunari 
garrantzia berezia aitortu behar zaio horregatik gure artean “0KM” paradigmak 
indar berezia hartu du. Izan ere, hurbilekoa izatea iraunkorragoa izateaz gain, 
sozioekonomikoki eragileagoa da. Hots, merkaturatzeko garraio gutxiago behar izateaz 
gain landa-eremua indartzen du maila orotan.

“0KM”, ordea, metafora da, bide laburra egin duen elikagaia nahi dugula esateko modu 
bat,  gure inguruko lurraldeek eta klimatologiak eskaintzen dituzten aukerak ongi 
baliatzen dituena. Gure elikadura ohituretan esaterako, Errioxa eta Nafarroako ardoak, 
Erriberako barazkiak, Gaztelako lekariak, Pirinioetako gazta eta arkumeak, Ondarroako 
arraina… 150 Km inguruko erradioa irudikatzen digute. Perimetro horren baitan dagoen 
aberastasuna gure esku-eskura dago eta elikadura eredu iraunkorra ez eze, aberatsa 
ere eskaintzen digu. Ekoizpen prozesuei dagokionez, berriz iraunkortasunarekin gero 
eta konprometituagoa. Horren adibide hazten doan elikagai ekologikoen ekoizpena.

Edonola ere, Durangaldeak badu aski landa lur bertan produktu andana aberatsa 
ekoizteko. Produktu hauek ezagutu eta beren kontsumoa indartzeak eskualdeko ekonomia 
eta enplegua indartzearekin batera gure lurraldeak behar duen koherentzia dakarkigute.  
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Lurralde oreka

Eremu urbanoak gero eta gotorragoak dira (jende gehiago, jarduera gehiago…). 
Prozesu horren ifrentzua landa-guneetan eta herri txikietan dago (gazteak galtzen, 
jarduera ekonomikoak galtzen, komunitateak ahultzen…). Lurralde orekak landa-
guneen garapena eskatzen du, bai eta gune urbanoekin osagarritasuna lantzea ere. 
Elikagaiak ekoiztea, aisialdirako espazio ederrak eskaintzea izan daiteke, esaterako, 
landa gunea biziberritu eta lurraldea orekatzeko bidea.

Tokiko eskalan jokatzea

XXI. mendea ideia garbi batekin hasi da: Munduko ekonomia globalizatua den arren, 
tokiko eskalan lan egitea da garapen sozial eta ekonomiko egokia lortzeko bidea. 
Goitik beherako politikak ez dira aski, ez dira eraginkorrak bizi dugun munduan 
aldaketak eragiteko.

Tokiko eskalan eraginkorra izango den egitasmoak bi baldintza bete behar ditu (1) 
tokiko eragileek sustatua izatea, eta (2) kolaboratiboa izatea, kolaborazio maila sendoa 
lortzea eragile sozial, ekonomiko, tekniko eta, instituzionalen artean.

Badakigu, indargune edo potentzial handiak dituela tokiko eskalak, hala nola, (a) analisi, 
identifikazio eta prospektiba gaitasunak, (b) tokiko indarrak aktibatzeko eta erabiltzeko 
gaitasuna, (c) identitate eta konfiantza sortzeko gaitasuna (d) kapital soziala aktibatu 
eta dinamikak artikulatzeko gaitasuna…

Badakigu, halaber, tokiko eskalak gabeziak ere badituela, besteak beste, dinamika 
sistemiko sendoak martxan jartzeko masa kritikoa falta izaten zaiola zenbaitetan, 
bertako instituzioek ez dutela aski eskumen edo baliabide proiektuak abiatzeko eta 
abar.  Kontuan hartu behar da, halaber, tokiko eskalan interes kontrajarriak egon 
daitezkeela, adostasun zabaleko proiektuak zailtzen dituztenak.

Ikuspegi horretan kokatu behar da Durangaldeako Elikadura Estrategia martxan 
jartzeko asmoa. Hau da, tokiko eskalan garatuko den proiektua izango da, eragile 
bakoitzak bere lanari eutsi behar dio eta planak sinergia sozial eta instituzional berriak 
bilatu beharko ditu eraginkortasun handiagoa lortzeko. Plan hau, beraz, dinamizazio 
sozialerako eta sinergiak eragiteko metodologia moduan hartu behar da, eragile 
bakoitzaren eginkizunak indartzeaz gain, eragiteko espazio eta aukera berriak sortu 
behar dituena. Horregatik, plan honek  eragile bakoitzaren eginkizunak aintzat hartzen 
ditu, eta elkarlanerako aukera berriak bilatzen ditu.
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Durangaldearen berezitasunak

Durangaldea eskualde nahikoa populatua izateaz gain (94.000 herritar) baditu 
elikaduraren bitartez iraunkortasun estrategia lokala arrakastaz burutzeko hainbat 
ezaugarri. Herritarren artean formazio maila jasoa da, baita familien errenta maila ere. 
Horrek guztiak herritargoa elikadura eredu osasuntsu eta iraunkorrarekin sentibera 
egiteaz gain, bide honetan aurrera egiteko masa kritiko garrantzitsua duela jabetu 
behar dugu.

Esandakoaren adibide da elikaduraren inguruan familiek ikastetxeetako jangelak 
bertoko produktuz elikatzeko abiatu dituzten dinamika sozialak. Baina horretaz 
gain, kontua hartu behar dugu Durangaldean 45.000 mila enplegu daudela, bai eta 
hainbat egoitza eta ostalaritzako establezimenduak ere. Beraz, espazio kolektiboetan 
adostasun zabalak eraiki, bertako produktuen eskaria sortu eta kontsumoa handitzeko 
aukera dago.

Durangaldean, halaber, bertako herritarrentzat barazki, fruta eta haragia ekoizteko 
lur aski bada, nahiz eta artifizializazio arriskua ere hor dagoen. Bide horretan aurrera 
egitekotan ordea, behar da baserritarren sektorea indartzea, baita transformatzaileena 
ere. Horrela, etorkizunean herritarren eskari gero eta handiagoa aseko duen bertako 
produktore sarea indartzen joango da.

Edonola ere, Durangaldea askotariko da. Adin, errenta maila, erosketa ohitura edo 
kontsumo praktika oso desberdinak daude eskualdean. Plan honek bere baitan 
ahalik eta aniztasun handienarentzat erantzun baikorrak ekarri behar ditu. Elikadura 
osasuntsua gehiengoaren eskubidea izatera iristeko bere esku dauden bideak pentsatu 
eta urratu beharko ditu.

Plan honetan Durangaldearen ezaugarri propioetan oinarrituz, urrats eraginkorrak 
emateko modua asmatu beharko genuke.
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3.5 | PLANAREKIN BETE NAHI DIREN HELBURUAK
 

• Eskualdeko elikaduran eragiteko gai izango den egitasmo sozio-instituzionala 
abiatzeko oinarriak jartzea.

• Egitasmo hori  iraunkorra, inklusiboa eta eraikitzailea izatea, ezaugarri horiek dituen 
egoera helburu hartuta. 

• Durangaldean elikadurari lotutako praktika domestiko eta profesionaletan 
iraunkortasun irizpideak errotzea, harik eta nagusi izateraino.

• Ekoizpena indartzea, bere oinarrietan (landa-lurra balioan jarriaz, baserritar 
emakume zein gizonen dedikazioa profesionala bermatuaz…) eta emaitzetan 
(elikagai ekoizpen nahikoa eta eskuragarria). Eta elikadura eredu iraunkorrari 
lotutako balio kate osoa ere bai (transformazioa, distribuzioa, komertzioa, 
errestaurazioa…).

• Ageriko onurak lortzea (landa eremuak biziberriturik, enplegu aukera berriak, 
paisaia zaintzea, herritarren osasunarentzat egokiak diren produktu eskaintza, 
aisialdi praktikak indartu landa eta landako produktuen inguruan…). 
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3.6 | ILDO ESTRATEGIKOAK
 

Esandakoan oinarrituz, honako ildo estrategiko hauetan antolatuko genuke plana: 

KULTURA

• Durangaldeko elikadura kulturan eragin.

MERKATURATZEA

• Elikagaiak merkaturatzeko sarearen aniztasuna gorde.

• Bertoko hornitzaileentzat merkatu aukerak indartu.

• Elikagai distribuzioari lotutako azpiegiturak (daudenak zaindu, behar 
direnak eraiki). 

• Bertoko produktuen ikusgarritasuna eta eskuragarritasuna indartu.

EKOIZPENA

• Lurra elikagaiak ekoizteko gorde.

• Elikagai ekoizpena handitu.

• Bertoko elikagai transformatzaileak babestu, sustatu.

ZIKLOA ITXI

• Birbanatu, xahuketa murriztu, birziklatu eta elikagai hondarrak konpostatu.

EZAGUTZA

• Ezagutza, lankidetza, komunikazioa eta koordinazioa indartu.

1. 
KULTURA

2. 
MERKATURATZEA

3. 
EKOIZPENA

4. 
ZIKLOA ITXI

5. 
EZAGUTZA
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3.6.1 | ILDO ESTRATEGIKOEN AZALPENA

1. ILDOA: KULTURA

Helburu estrategikoa: 

• Elikagaien ekoizpen eta kontsumoari lotutako praktika eta joeretan aldaketa 
eragitea Durangaldean.

Ekintza estrategikoak: 

• Produktuen eta helburuen  ezagutza sustatu (sentiberatzea, ahalduntzea, 
argudiaketa landu). 

• Hartzaile segmentu desberdinetara iristeko bide egokiak jorratu: helduak, haurrak, 
gazteak, elkarteak, jangelak…

• Elikagaiak aipatzean ekoizleak (pertsonak) balioan jarri.

• Urkiola LGA eta  Elikadura Mahaia erreferente bihurtu elikaduraren inguruko gaietan.

• Durangaldeko erakundeen mobilizazioa eragin dagozkion gaietan, esaterako, 
herri otorduetan bertako produktuak balia daitezen edo sari banaketetan bertako 
produktuekin konprometitutako establezimenduetara bideratuz.

2. ILDOA: MERKATURATZEA

Helburu estrategikoa: 

• 0KM produktuak bezeroaren eskuetan jartzea, ikusgarritasuna eta 
eskuragarritasuna landuz eta formula berriak esperimentatuz.
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Ekintza estrategikoak: 

• Merkaturatzearen egoera ezagutu, aukerak eta hutsuneak lantzeko ekimenak abiatu.

• Gune egonkor bat sortu baserritarren produktuak jaso eta kontsumitzaile segmentu 
desberdinetara erraz bideratzeko (dendak, jatetxeak…).

• Jantoki kolektiboen horniketa hurbileko produktuekin izatea sustatu. 

• Bertako hornitzaileentzat merkaturatze aukerak indartu, kontsumo iniziatibak sustatu.

• Bertako produktuaren distribuzioaren beharrak aztertu eta hobekuntzak abian jarri.

• Bertako produktuak zein diren eta non dauden ezagutzera eman.

• Elikadurarekin  zerikusia duten Durangaldeko beste entitateen ekimenak zerrendatu.

3. ILDOA: EKOIZPENA

Helburu estrategikoa: 

• Elikagaiak ekoizteko lurrik egokienak identifikatu, babestu eta helburu honetara 
bideratu nagusiki baserritar gazteari erantzuna emateko, produkzioa handituz eta 
produktu gama zabalagoa eskaintzera iritsiz.

Ekintza estrategikoak: 

• Bizkaiko Foru Aldundiak duen lur banku edo lur funtsa proiektuaren kudeaketa 
eskualdera egokitu.

• Berrizen dagoen elikadura parkerako lurren urbanizazioa.

• Hurbileko produktuen “trazabilitatea” bermatzeko proiektua.

• Nekazaritza eskolekin hartu-emanak indartu eta jarraipena egin eskualdean egon 
litezkeen profesional berriak eta proiektu berriak bideratzeko, bai eta lehendik ari 
direnak trebatzeko ere.

• Elikagaien ekoizpena indartu: ekoizpena handitzeko eta dibertsifikatzeko 
eskualdeko planak idatzi (ekoizpen proiektuak egokitu eta ekoizpen berriak sustatu).
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• Bertako elikagai transformatzaileak sustatu eta transformaziorako aukerak aztertu.

• Dibertsifikazio plana diseinatu eta ekintzailetasuna sustatzeko programa martxan jarri.

• Lankidetza indartzeko ekimenak eta aliantzak sustatu, produkzio eta 
kontsumoari dagozkionez.

4. ILDOA: ZIKLOA ITXI

Helburu estrategikoa: 

• Hondakin organikoak konpostatzeko egitasmo sendoak martxan jarri, jakiak ez 
xahutzea lortu eta ziklo osoa ixteko energia proiektu zirkularrak sustatu.

Ekintza estrategikoak: 

• Hondakinen konpostatzea sustatzeko udal-araudia eta bilketa sistemak egokitu.

• Jantoki zerbitzuetan eguneko janaria bota beharrean berrerabiltzeko programa 
posibleak landu, esperientzia desberdinak ikertu legediak dituen mugak kontuan izanda.

• Esplotazioetan energia proiektu zirkularrak sustatu.

5. ILDOA: EZAGUTZA, LANKIDETZA, KOMUNIKAZIOA ETA KOORDINAZIOA INDARTU

Helburu estrategikoa: 

• Plana erreferentziala izatera iristea, denboran iraunkorra, egonkorra eta 
eraginkorra. 

Ekintza estrategikoak: 

• Urkiola LGAren zein Elikadura Mahaiaren lan egonkorra bermatu, lidergoa eta 
koordinazioa.

• Adostutako egitasmoak dinamizatzeko baliabide material eta pertsonalak jarri.

• Adostutako egitasmoak dinamizatzeko komunikazio estrategia jarraitua garatu.

• Helburuen segimendua egin, informazioa bildu eta memoriak landu.
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3.7 | 2019-2022 ALDIRAKO LEHENTASUNAK ETA   
 EKINTZA ERAGILEAK

Prozesua bideratzeko oinarriak bermatu

1. Prozesuaren eragina handitzeko Elikadura Mahaia indartu.

2. 2019-2022 ekintza plana diseinatu, onartu eta kudeaketa plana prestatu, besteak 
beste Landa Garapeneko Plan aldi berriarekin uztartuz.

3. Ekintza plana koordinatu eta dinamizatzeko egitura teknikoa sortu.

4. Udalak inplikatu proiektuaren lerro estrategikoekin bat datozen erabakiak hartzen 
joateko (Udalean, Amankomunazgoa, agenteak…): lurrak katalogatzen eta 
babesten, merkataritza txikia sustatzen, konpostatzea ahalbidetzen, elikaduran 
ekintzailetza bultzatzen…

5. Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren programek eskaintzen dituzten aukerak ongi 
baliatzeko hauekiko harremana, transmisioa eta lankidetza indartu.

6. Egoera ezagutu eta prozesuaren bilakaera jarraitzeko behategi programa abian jarri.

Herritarrak eta organizazioak hezi, ahaldundu eta mobilizatu

1. Sozializazio eta mobilizazio plan zehatza prestatu, gizartean  txertatu eta honen 
atxikimendua lortzeko, batez ere, sektore eragileena (familiak, ikastetxeak, 
elkarteak, profesionalak…). 

• Herritar eta organizazioen balioetan elikadura iraunkorra eta bertokoa 
sakon txertatzeko egitasmoak diseinatu eta abian jarri: produktoreak, 
produktuak… ezagutu eta baloratzeko kanpaina zehatzak, haur, gazte eta 
helduengana bideratuak.

• Kontsumo portaera jakinak (testimonialitate handikoak) eragitera 
bideratutako komunikazio agenda garatu, izan etxeko kontsumoan, 
lagunartekoan, jantokietan edo ospakizunetan.

• Branding egitasmo integrala diseinatu eta abian jarri. 
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2. Lehentasunez eskoletako jangelak hornitzeko egitasmo estrategikoa landu. 
Eskoletako jangelak hornitzeko araudian izango diren aldaketak ongi aztertu eta 
proiektuaren alde eman daitezkeen urratsak planifikatu.

3. Formazio planak prestatu besteak beste eskola mailan, curriculumean txertatuz 
agroekologia, elikadura iraunkorra eta bertako ekoizpenaren errealitatea, heziketa 
maila guztietan, adin bakoitzari dagozkion edukiekin eta norabide profesionala izan 
daitekeela aintzat hartuz.

4. Lankidetza eta saretzea sustatu (metodologia landuz, dinamizazio profesionala 
eskainiz…):  Ekoizle eta ostalarien artean, instituzio eta elkarteen artean, agenteekin, 
Landa Garapen Alkartearekin eta abar.

Ekoizpena indartu, balioan jarri eta agerian ipini

1. Ekoizpena handitzeko eta gama zabaltzeko plan estrategikoa diseinatu eta abian 
jarri (eskariari erantzun). Baserritar gazteen ezarpena bultzatu eta horien artean 
batez ere emakume baserritarrena zein transformazio sektorean dihardutenena.

2. Landa lurra katalogatu profesionalentzat zein aisialdirako.

3. Jantoki kolektiboen horniketa hurbileko produktuekin izatea sustatu. 

4. Elikadurarekin  zerikusia duten Durangaldeko beste entitateen ekimenak zerrendatu.

5. Berrizen dagoen elikadura parkerako lurrak urbanizatu.

6. Hurbileko produktuen “trazabilitatea” bermatzeko proiektua.

7. Elikagai saltzaileen hitzarmena sustatu, bertoko produktua balioan jarri eta agerian 
ipintzeko, konpromiso profesionalak aktibatu. Hori guztia marka egitasmoarekin 
ongi lerrokatuta egin.

8. Bertatik bertara distribuzioa indartzeko ekintzailetza proiektu bat sustatu.
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9. Transformatzaileen sektorea indartu eta dibertsifikatzeko plan estrategikoa.

10. Salerosketa formula berriak jarri indarrean, izan etxeko kontsumoari begira, izan 
jangelak dituzten organizazioei begira.

11. Formazio planak prestatu jarduera arlo nagusietarako (baserritarrak, dendariak eta 
transformatzaileak), baina baita eskolan ere, curriculumean txertatuz agroekologia, 
elikadura iraunkorra eta bertako ekoizpenaren errealitatea.

12. Lankidetza eta saretzea sustatu (metodologia landuz, dinamizazio profesionala 
eskainiz…):  Ekoizle eta ostalarien artean, instituzio eta elkarteen artean, Garapen 
Agentziarekin, Landa agenteekin eta abar.
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Plana jaso, aztertu eta lehentasunak markatu. Urkiola LGA eta Elikadura Mahaiak 
egin beharreko lana. Lehentasunak markatzea da  garrantzitsuena: 2019an zer egin 
behar den prozesuak aurrera egin dezan. Urteak bere emaitzak utz ditzan ahalik eta 
lasterren egin beharra dago. Segidan, ezarritako lehentasunei bere kudeaketa plana 
eman ahal izateko.

2019-2020 lan agenda  zehaztu: 2019an hiru gertaera garrantzitsu izango dira: 
planaren oinarriak ezarrriko dira, udal taldeak berrituko dira eta LGP/PDR berria 
prestatu beharko da. Gauzak horrela, 2019-2020an zehar urrats estrategikoak 
zein izango diren erabaki eta gauzatzeko erabakia hartu beharko da. Azken atean, 
proposatzen den lan agendatik abiatuz, behin betiko agenda zein izango den erabaki.

Planaren ondorioak sozializatu: bitartean, adosten den agenda jarraituz prozesuan 
garrantzitsuak izan daitezkeen eragileei ondorioen berri eman eta lan agenda berrira 
batzeko gonbidapena egin. Horrekin batera, ongi legoke neurri testimonialak ere 
abian jartzea, hala nola, herriko kultur eragileak herriko otorduak bertako produktuz 
hornitzeko erabakia hartzea.

LGP/PDR berria prestatu: elikadura estrategiaren zutabe nagusietakoa izango da. Plan 
horrek elikadura estrategiaren elementu berritzaileak ere jaso beharko lituzke. Hautetsi 
taldeak berritu aurretik landu behar litzateke proposamena, talde berriei aurkezteko.

Udal talde berriak planean formatu: hautetsiek plana ezagutzeaz gain, udal taldeen 
ardurak non dauden jakin behar dute. Horrek berariazko formazio lana eskatuko du. 
Besteak beste, landa lurren katalogazio eta babesa, tokiko merkataritza plana, eskolako 
jantokia edo herriko agenda soziala bertako produktuen kontsumora bideratzeko.

Elikadura Mahaia berritu: hauteskundeen ondoren eta ikasturte berria hasita, 
Elikadura Mahaian parte hartzen duten erakundeek bere ordezkaritza berrituko dute. 
Lan berezia egin behar litzateke ordezkaritza berria konprometitutakoa izan dadin.

1 hiruhil. 2 hiruhil. 3 hiruhil. 4 hiruhil.

Plana jaso, aztertu eta lehentasunak markatu

2019-2020 lan agenda  zehaztu

Planaren ondorioak sozializatu

LGP/PDR berria prestatu

Udal talde berriak planean formatu eta agendak 
bateratu

LGP/PDR berria onartu

Elikadura Mahaia berritu

3.8 | 2019 URTEKO EKINTZA NAGUSIAK
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3.9 | ESPERO DIREN EMAITZAK

Plana abian jarri eta lau urtera (2019-2022)

• Landa Garapeneko Alkartearen baitan Durangaldeko Elikadura Mahaia ordezkaritza 
nahikoaz osatuta dago, egoeraren jarraipena egiteko  tresnak baditu eta ekintza 
plan zehatza du abian, eragile bakoitzaren onena baliatuz eta hauen arteko sinergiei 
etekin handiena ateraz.

• Bertokoaz elikatzea eskualdean kontsentsu zabaleko ideia ez eze, ekintza agenda 
zabal baten bitartez hauspotzen da. Bide horretan komunikazio ekintzez gain 
ekintza komertzialak , didaktikoak eta mobilizatzaileak burutzen dira adin eta 
sektore desberdinetan. Hau guztia identifikatzen duen irudi eta diskurtso sendo 
batez hornituta doa.

• Produkzioa handitu eta zabaltzeari lotutako ekintza plana abian du Urkiola 
Landa Garapenerako Alkarteak. Landa lurren katalogazioa egina du, eskariaren 
hazkundeak ekoizleak (arituak zein berriak) aktibatu ditu eta bertoko produktuak 
ikusgai jartzeko ekintzen emaitzak nabariak dira. Indarrean dira bertako produktuen 
transformaziorako azpiegiturak zein distribuziorako ekimen profesionalak, ekimen 
sozialak indartzera datozenak.

• Udalak sintonian elikadura estrategiari dagozkion alderdi munizipaletan erabakiak 
hartzen ari dira, besteak beste, landa lurrak babesteko, jantokiak bertako produktuz 
hornitzeko, hondakinen bilketan organikoa konpostatzeko edo merkataritza 
sustatzeko planean elikadura iraunkorrarekin bat datozen ekimenak bultzatzeko.

• Jantoki kolektiboa edo otordu kolektiboak ematen dituzten organizazioek bertako 
produktuz hornitzeko plana egina dago. Sektore guztietara heltzen ari den 
hornikuntza maila handituz doa, eta handitzen jarraitzeko espektatiba sendoa da.
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Plana abian jarri eta 10 urtera (2028)

• Elikagaiak sortzeko egokiak diren landa lurraren % 60aren erabilera eraginkorra 
egiten da eskualde mailan.

• Jarduera hazkundea pareko enplegu hazkundearekin dator, horrela, lehen sektorean 
zein transformazioaren sektorean gazteen inkorporazio naturala gertatzen da.

• Kontsumo orokorraren % 50 tokikoa da eta jantoki edo jangela kolektiboetan, berriz, 
elikagaien % 55a tokikoa da.

• Sektorearen beharrei erantzungo dien azpiegitura eta babes teknikoa indarrean dago.

• Elikagaien kontsumoak egun sortzen duen aztarna ekologikoa % 20an murriztu da.

• Proiektuaren lidergoa naturala da eta garai berrietara egokituz  naturaltasunez 
eguneratzen dira kideak zein prozedurak.





4.KOMUNIKAZIOA

DURANGALDEKO
ELIKADURA 
ESTRATEGIA
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4.1 | SARRERA 

Komunikazioa tresna estrategikoa izango da Durangaldeko Elikadura Estrategikoa 
garatzeko.

• Elikaduraren inguruan dauden eragileen artean berebiziko papera joka dezake 
komunikazioak: hausnarketak eta iritziak partekatzeko, kohesioa handitzeko, 
elkarren artean koordinatzeko…

• Kanpora begira ere funtsezkoa da komunikazioa: pedagogia egiteko, iritzi-korronte 
bat sustatzeko, bertako elikagaien bisibilitatea handitzeko… 

Durangaldeko Elikadura Estrategiak norabide bat markatzen du eta ekintza-sorta 
zabala proposatzen ditu norabide horretarantz joateko. Logikaz, komunikazioa bera ere 
jarraitua eta koherentea izan behar da herritarrengan eragina izateko.

Hala bada, estrategian proposatzen den plan operazionala betetzeko komunikazioa 
ezinbestekoa izango da. Dena den, ekintza bakoitzaren komunikazioa bere aldetik 
badoa ez dugu estrategia osoaren dimentsioa eta ahalmena erakutsiko, eta era berean, 
ez ditugu ekintzen arteko sinergiak baliatuko.

Horregatik, estrategiari marko bat eraikitzeko izen bat eta asoziazio batzuk egokitzea 
da aproposena. Nortasun horrek ondo adierazi beharko du planaren izaera: 

• Posizionamendu bereizia eta argia: Urkiola Landa Garapenerako Alkartetik banatua; 
hau da, Elikadura Planak bere izen irudi, eta mezu propioa izango ditu. 

• Komunikazio baliabide eta iruditeria estilo gaurkotuak: irudiz eta hitzez planaren 
kontakizuna egiteko. 

• Konprometitutako agenteen inplikazioa eta ahalduntzea planaren berri emateko. 
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Marka izena

Elikatu Durangaldea. 
Alimenta Durangaldea

Irakurketa bikoitza dauka kontzeptuak: elkar elikatzea. Beste era batera esanda, 
bertakoaz elikatzen zarenean, bertakoa elikatzen duzu. Ideia hori transmititu 
nahi da marka izen honen bitartez.

Marka diskurtsoa 

Marka diskurtsorako edukiei dagokionez, ardatzak direla uste dugu:

 

Etxekoa 
elikatu

Elikatu garaikoa 

Elikatu zaporea 

Elikatu kalitatea

Osasuna 
elikatu

Elikatu zure osasuna 

Elikatu seme-alabak

Kultura
elikatu 

Elikatu landa 

Elikatu ondarea 

Elikatu paisaiak

Ingurua 
elikatu

Elikatu lehen sektorea 

Elikatu tokiko garapena 

Elikatu eskualdearen etorkizuna

Marka ikurra

Elikadura planak izen eta diskurtso ardatz batzuk izatea gain, irudi eta estetika jakin 
batzuk izan beharko ditu planaren oinarriekin bat datozenak:

1. Gaur egungo herritarraren neurriko elikadura: etxeko gastronomia, egunerokoa, 
osasuntsua, sinplea, benetakoa, zaporetsua...

2. Eskualdea garatzeko elikadura: XXI. mendeko landa ekonomia, paisaia, 
gastronomia, ingurugiroa, esperientzia berritzaileak, herriak, planak …
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Marka nortasun grafikoa

Marka nortasun grafikoa, logotipoa, diseinugintza grafikoko lan estrategikoa 
da: markaren balioak irudikatuko dituzten tipografia, ikur, kolore eta gainerako 
osagarrien lanketa.

Logotipoa sortzeko marka bereizten duten kontzeptu gakoak zehaztu ditugu. Honako 
hauek dira “Elikatu Durangaldea” markak komunikatu behar dituen balioak: bertoko 
jatorria, landa, produktuak, ondarea, etab.

Kontzeptu hauek irudikatzen hastean, elikaduraren kate guztia irudikatuko duen 
logotipoa egin dugu ikono sorta batekin. Irudia ikusi eta egitasmoaren gaia berehala 
ulertzen den logotipo argia egiten saiatu gara. Horrez gain, “Durangaldea” markarekin 
lotura izateko “D” sinboloa erabili dugu bere osaketan.
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4.2 | XEDE-TALDEEN MAPA 

Posizionamendua eta estrategia finkatuta, hierarkizatu egingo ditugu xede-taldeak: Lehen azterketa 
batean zelakotasunaren arabera banatuta, ondokoak dira:

 

>> Xede-talde erabakiorrak:

• Urkiola Landa Garapenerako Alkartea

>> Xede-talde kontsultiboak:

• Elikadura Mahaia

 >> Xede-talde funtzionalak:

• Lehen sektoreko ekoizle eta eragileak

• Linealak eta saltokiak

• Jangela kolektiboak

• Ostalaritza

• Herritarrak

>> Xede-talde arautzaileak:

• EAEko lehen sektore eta arloko erakunde publikoak eta gizarte-eragileak

• Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen ekintza eremuko erakunde publikoak

>> Xede-talde lausoak:

• Durangaldeko haur eta gaztetxoak

• Gainerako eskualdetako elikaduraren inguruko eragileak

• Durangaldeko edo Durangaldean jarraitzen diren hedabideak.
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4.3 | KOMUNIKAZIO ESTRATEGIAREN SEKUENTZIA

 

  

 *Lanzamendua.  
 
1. ELIKADURA PLANA AURKEZTU

Data: 2019ko lehen hiruhilekoa.

Hizlariak: Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen ordezkari bat txostenaren 
arduradun moduan: plana egin duten enpresetako ordezkari bat; Elikadura Mahaiko 
ordezkari bi.

Helburuak:

1. Plana ezagutaraztea

2. Elikadura Mahaiaren erreferentzialtasuna lantzea

Mezuak:

1. Plana egin dugu

2. Aurrerantzean plataforma bat dago eskualdean elikadura gaien inguruan 
arduratzen dena: Elikadura Mahaia

Argazkia:

1. Protagonistak. Planaren irudiak ere garrantzi handia izan behar du. 

Euskarriak:

1. Prentsa-oharra

2. Prentsa dosierra

3. Aurkezpenaren argazkia

Publikoa:

1. Hedabideak
2. Herritarrak
3. Sektoreko eragileak

1. 
ELIKADURA 

PLANA 
AURKEZTU

2. 
EUSKARRI 
PROPIOAK 

SORTU

3. 
ELKARRIZKETA 

ERRONDA
ABIATU

4. 
BERRIGINTZA, 

KOLABORAZIOAK 
ETA 

ELKARRIZKETAK
SUSTATU

5. 
EKINTZA 

BAKOITZAREN 
KOMUNIKAZIOA

LANDU
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2. EUSKARRI PROPIOAK SORTU

Elikadura Planaren oinarria eta haren ildo nagusiak eskuragai egon behar dute 
herritarrentzat. Horrekin batera garrantzitsua da Elikadura Mahaiaren inguruko 
informazioa ere irisgarria izatea, haren erreferentzialtasuna lantze aldera. 

Zentzu horretan, ezinbestekoa da oinarrizko euskarri propioak sortzea:

• Webgune propioa edo ULG-ko webgunean espazio zentrala

• Roll up-a

• Eskuorria

• Marka dosierra 

• Argazki artxibo profesionala.

Euskarri horiek ondorango ezaugarriak izan beharko lituzkete:

1. Marka nortasunaren araberako diseinua eta maketazioa izatea. 
2. Marka diskurtsoa: posizionamendua eta marka edukiak sortzea. 
3. Markaren historia, antolaketa eta lan-taldea aurkeztea.

3. ELKARRIZKETA ERRONDA ABIATU

Plan honek aurrera egingo badu jende askoren bultzadagatik izango da. Horregatik, 
ezinbestekoa da aliatuak izatea. Edukiaren berri emateko eta Elikadura Mahaia 
aurkezteko eragile ezberdinekin bilera erronda bat egitea da aproposena:

1. Administrazio eta udaletako arduradunak 
2. Lehen sektoreko eta elikadurako eragileak eta ekoizleak 
3. Linealak eta saltokiak 
4. Ostalari/merkatari elkarteak 
5. Jangela duten entitateak 
6. ...  
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4. ALBISTEGINTZA, KOLABORAZIOAK ETA ELKARRIZKETAK SUSTATU

Planari berari buruzko edota haren ekimen baten inguruan berriak sortzea 
nabarmentasuna lortzeko bidea da. Euskal hedabideetan eta zehazki, tokiko 
hedabideetan, kolaborazioak landu beharko lirateke eta elkarrizketak eskaini 
egitasmoaren ahots desberdinak agertzen joateko (Elikadura Mahaiko ordezkariak, 
ekoizleak, udal, teknikari) gai-egutegi batekin eta aurreikusitako ekintzak kontuan hartuz.

Horrez gain, berrigintza jarraitu bat planteatzea garrantzitsua da eta horretarako 
gai honekin lotutako edozein berrik sor ditzakeen aukerak baliatu behar dira gure 
diskurtsoa garatzeko: adibidez, tokiko produktu baten inguruko ikerketa, Durangaldeko 
ekoizle batek sari bat jasotzea... Noizbehinka bestelako eduki bereziak albiste 
bihurtzen ere saiatu behar genuke (istorioak, anekdotak, bizipen humanoak...) edozein 
aitzakiarekin: Elikaduraren Nazioarteko Eguna, Ingurumenaren Nazioarteko Eguna...

Azkenik, nazio mailako intereseko edukiak dauzkagunean, hedabide edo atal 
espezializatuekin lan egin beharko genuke: EITBko “A bocados”, “Historias a bocados” 
edota  Txoriene saioak, Euskadi Irratiko Faktoria saioko sukaldaritza adituen tarteak, 
Radio Euskadiko “La Ruta Slow”, …

5. EKINTZA BAKOITZAREN KOMUNIKAZIOA LANDU

Orain arte azaldutakoa planaren komunikazio orokorra izango da. Horrek ez du nahi 
esan, ordea, ekintza bakoitzak bere komunikazio planteamendu berezitua izango ez 
duenik. Horiek unean-uneko ekintzak edo proiektuak martxan jarri aurretik baloratu 
beharko dira beti.





5.ERANSKINAK

DURANGALDEKO
ELIKADURA 
ESTRATEGIA
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TOKIKO ESKALA, GURE AUKERA

XXI. mendea ideia garbi batekin hasi da: Munduko ekonomia globalizatua den arren, 
tokiko eskalan lan egitea da garapen sozial eta ekonomiko egokia lortzeko bide bakarra, 
XX. mendean indarrean egon ziren politika estatalek, goitik beherakoek kale egin dute. 
80ko hamarkadan gure eskualdeak bizi izandako krisiak erakutsi zigun.

Tokiko eskalan duen egitasmo ekonomikoa eraginkorra izan dadin, ordea, bi dira 
bete beharreko baldintzak: (1) behetik gorakoa izatea, hau da, tokian tokiko eragileek 
sustatua izatea, eta (2) kolaborazio maila altua lortzea eragile ekonomiko, sozial, 
instituzional eta inteligentziako organismoekin. 

Badakigu tokiko eskalak gabezia garrantzitsuak dituela, besteak beste, dinamika 
sistemiko sendoak martxan jartzeko masa kritikoa falta izaten zaiola zenbait 
proiektuetarako, bertako instituzioek ez dutela garapen ekonomikorako eskumenik ez 
eta baliabide ekonomikorik ere.  Kontuan hartu behar da, halaber, tokiko eskalan interes 
kontrajarriak egon daitezkeela, adostasun zabaleko proiektuak zailtzen dituztenak.

Baina, badakigu, indargune edo potentzial handiak ere badituela, hala nola, (a) analisi, 
identifikazio eta prospektiba gaitasunak, (b) tokiko indarrak aktibatzeko eta erabiltzeko 
gaitasuna, (c) identitate eta konfiantza sortzeko gaitasuna (d) kapital soziala aktibatu 
eta dinamikak artikultzeko gaitasuna…

Beraz, indargune lokalak baliatuz gero, jarduera ekonomikoa sustatzeaz gain, 
lankidetza aukera interesgarriak sortzen dira maila guztietan (formazioa, garapenerako 
diru-laguntzak, kooperazio proiektuak…), horrela egitasmo ekonomikoak erro sozial 
sakonak eta sendoak hartzen ditu.

Tokiko eskalan eraginkortasunez lan egiteak ekartzen dituen emaitzak ezagunak dira 
Europa osoan eta Euskal Herrian bertan ere bai. Har dezagun adibidetarako 2008ko 
krisian gertatutakoa. Izan ere, Euskal Herrian bertan bailara batzuek zigortu zigortu 
zituen eta beste batzuk ez horrenbeste. Atzerago joanez gero, ikusiko dugu 80ko 
krisia gogor bizitu genuen Euskal Herri osoan, baina 2008koa oso desberdina izan da 
Ezkerraldean edo Oarsoaldean Goierri, Urola edo Debagoienarekin alderatzen baditugu.

Beraz, tokiko eskalan lan egiteak oinarri produktibo bat behar du, bai, baina 
hori lortzeko bidea oso soziala da (eragileen arteko elkarrizketa, adostasun eta 
bateratasunean oinarritzen da).
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Zertan lagundu diezaioke tokiko eskalan lan egiteak eredu sozioekonomikoaren 
eraldaketari?

Eredu sozioekonomikoaren eraldaketa, norabide aurrerakoi batean, aldarrikapen eta 
programez gain, gutxienez bi elementu gehiago behar ditu: (a) proiektu eta esperientzia 
gauzatuak eta ikusgarriak, eta (2) kultur eta gizarte pentsamenduaren eraldaketa, balio 
eta praktika batzuk barneratze aldera.

Tokiko garapen esperientziak, garapen endogenoaren paradigman oinarrituak badira 
behinik behin, aipaturiko eraldaketarako oinarriak eraikitzerako orduan baliotsuak 
suerta daitezke. Ideia batzuk hori erakusteko:

1. Garapena eta hazkunde ekonomikoa ez dira gauza bera. Lurralde garapen 
ekonomikoak epe luzerako begirada izan beharko luke eta ekonomia, gizarte eta 
ingurumen-helburuak harmonizatu. Hots, lurraldeko sistema produktiboaren 
posizionamendu estrategikoa hobetzera mugatutako ikuspegi funtzionalista 
gainditzen du, eta helburu esplizitu bezala, lurraldeko gizartearen ongizate 
ekonomiko, sozial eta kulturala hobetzea bere egiten du.

2. Tokiko garapena prozesu sozial eta politikoa da hastapenean, ekonomikoa baino 
gehiago, nahiz eta praxi ekonomiko bat bilatzen duen hasieratik.

3. Planteamendu ideologizatu hutsetan gelditzeko arriskua dago, eraikuntza eta 
sortze egitasmoetan konprometitu gabe.

4. Eredu sozioekonomikoaren eraldaketaren mamia edo nukleoa beste eskala 
batzuetan jokatzen da (non ekonomiaren plangintza, industria-politika, lan 
harremanak, zerga-sistema eta gastu sozialen zatirik determinatzaileenak 
erabakitzen diren). Tokiko garapenaren bitartez, gizartearen ongizatea 
hobetzeko egitasmoak eta eraldaketa nagusirako oinarria (ekonomia soziala, 
subjektu kolektibo zein solidarioak eta garapenaren kontzeptualizazio 
gizatiarragoa batez ere) eskain dezakegu.

5. Adostasun zabala dago eskualde edo herri bateko garapenean aldagai 
ekonomikoez gain aldagai ukiezinak edo intangibleak determinanteak direla. 
Aldagai ukiezin hauen artean ezagunena kapital soziala da (konfiantzan 
oinarritua eta ekonomialariek azken hamarkadetan sakonki aztertu dutena), 
baina badaude beste kapital mota batzuk, hala nola, kognitiboa, sinbolikoa, 
kulturala, zibikoa, instituzionala, psikosoziala, soziala, mediatikoa edo 
sinergikoa esaterako. Guztiengan modu egokian eragiteko identitate sendoko 
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marko geografikoak dira, eskualdeak edota herriak edota auzoak hirietan. Eta 
dinamika parte-hartzaileak beharrezkoak dira tokiko populazioaren beharrei 
erantzungo dien garapen estrategiak martxan jarri nahi badira. Elementu guzti 
hauek baliagarriak dira gizartean ikusmolde partehartzaileak, komunitarioak 
eta kolaboratiboak sendotzeko. Horren erakusle dira, adibidez, enpresa 
kooperatiboak eta praktika solidario edota komunitarioak.

Tokiko garapen esperientzia eraikitzeko plataforma edo sistema. Elementuak edo 
aktoreak, prozesuak eta faktore ukiezinak.

Eskualde askotan gertatu da garapen endogenoko esperientzia baten eraikuntza. 
Tokiko eragile, pertsona eta gizarteak protagonismoa hartu dute bere etorkizuna 
definitzeko, langabezi altuari irtenbidea ematen saiatzeko, bailararen sare produktiboa 
dibertsifikatzeko, indarguneak eta aukerak identifikatzeko eta sendotzeko… 

Garapen endogenoko estrategia sistemikotzat ulertzen dugu, non aktore ezberdinen 
artikulazioaz kapital sinergikoa indartu nahi den, egitasmoa ezberdinak aurrera 
ateratzeko palanka gisa.

Garapen esperientzia konkretuetan, Plan Estrategikoetako jarduketa ildoak eta 
ekintzak ezartzerakoan adibidez, nahitaez hainbat tresna eta arkitektura eraginkor 
bat sortu behar dira han parte hartzen duten eragileak bultzatu, sartu, batu eta 
lerrokatzeko. Eskualdeko plan bat garatzea prozesu malgua eta irekia da, bideratzea 
xede duena, Izan ere, parte hartzen duten eragileen konpromisoak (egungoak eta 
etorkizunekoak) erabat boluntarioak dira, proiektu zehatzetan gauzatzeko modukoa. 
Ezaugarri horiek direla eta, enpresaren ohiko estrategietatik urrunduta dago, estrategia 
horietan enpresaren atal eta agenteen konpromisoa hasieratik lerrokatuta daudelako. 
Gainera, testuingurua eta jarduketa alorrak konplexuagoak dira, eta eragileen 
tipologiaren dispertsioa handiagoa da.

Eskualdeko garatze prozesuen berezko ezaugarri horiek direla eta, antolakuntzarako 
oinarri sendoa finkatu behar da, kontuan hartutako jarduketak dinamizatzeko eta 
gauzatzeko. Zalantzarik gabe, antolakuntzarako oinarri hori da plan baten arrakastaren 
edo porrotaren gakoa, ahaztu gabe erabilitako giza eta finantza baliabideak eta 
eskualdeko eragileen parte-hartze eraginkorra. 

Beraz, helburua da izaera sistemikoa izanen duen antolakuntzarako arkitektura bat 
eraikitzea, hau da: administrazio publikoek, enpresek, sindikatuek, hezkuntza eta 
gizarte entitateek eta gizarte guztiak funtzionatu, dinamizatu eta parte hartzeko; 
tresnak sortzeko eta baliabideak erakartzeko, kontuan hartutako jarduketak gauzatu 



Durangaldeko Elikadura  Estrategia 97

ahal izatekoak; horiek etengabe ebaluatzeko; guztion artean gogoeta estrategikoa 
bultzatzeko eta bideratzeko; lankidetza, konfiantza, elkarrekikotasuna (gizarte 
kapitala), hitzarmenak, harremanen dentsitatea (kapital interaktiboa), sortzailetasuna, 
ekiteko ahalmena, berrikuntza eta indar endogenoak pizteko eta indartzeko; eta sareen 
bidezko gizarte ikaskuntza bultzatzeko, jarduketak eta aplikazio prozesuak hobetzeko. 

Halabeharrez, eraginkortasuna lortzeko, eskualdeko entitateek eta agenteek eratu behar 
dute arkitektura horren muin motorra, baina, era berean, muin horrek irekita egon behar 
du beste esparru batzuetako entitate eta eragileekin konpromisoak hartzeko eta parte 
hartzeko, gobernatzea xede duen maila anitzeko eskema ireki bati jarraikiz.
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ELIKADURA MAHAIA AKTA 2018-10-23

Ordutegia: 15:00-17:00

Lekua: Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen egoitzan (Berriz) 

Bertaratuak: Endika Jaio, Orlan Isoird, Ramón Amenabar (BFA), Berton Bertokoa (bi 
kide), Lander Bereziartua, (GASCA), Unzalu Salterain (EHNE), Roman Bengoa (ENEEK), 
Amorebieta-Etxanoko Iraunkor Taldea, Ibon Goitia (LGA), Juan Mari Totorika (LGA), eta, 
Imanol Esnaola (Gaindegia), Maialen Odriozola (Sorland), Amaia Zarrabeitia (Elhuyar).

Esan eta erabaki direnak:

1. Saioren helburua eta planteamendua azaldu. 

Ahoz saioa nola planteatzen dugun azaldu dugu:

A. Sarrera: aurkezpena

B. Diagnostikoa aurkeztu eta ekarpenak jaso

C. Estrategia aurkeztu eta landu, eta ekarpenak jaso

D. Saioaren balorazioa 

2. Diagnostikoa: ondorioak eta amia.

Hasteko, Imanol Esnaolak bi dokumentuak (Ondorioak eta AMIA)  aurkeztu 
ditu modu eskematikoan, eta ondoren, hitza eman diegu mahaikideei, beraien 
ekarpenak egiteko. Galdera hau egin diegu: nabarmenki zerbaitek atentzioa eman 
dizuete? Zerbait falta dela uste duzue? Ondorengoak aipatu dituzte:

AMIAn 

Aukeretan: 

- Eskoletako jantokiak erregulatzeko araudi berria lantzen ari dira, txertatu.

Ahulezietan:

- “Eskualdeko hiltegirik ez izateak, bertan hazitako abereen identifikazioa 
zailtzen du”? argitu dugu ez dela literal abereen identifikazioa, baina 
kontsumitzaileei begira, despiezeak daudenean galdu egiten da identifikazioa, 
bakarrik kanalean hartzen denaren identifikazioa mantentzen da. Hala ere, 
erredakzioa ulergarriago jarriko dugu.
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- Formakuntzan edo hezkuntzan gazteak ez dira 1.sektorera bideratzen 
aukera bezala.

Indarguneetan:

- Jende gazte asko baserriratu dira azkeneko urteetan eta eredu jasangarriak 
aplikatzen dituzte. Txertatu.

- Lurralde antolamenduan transformaziorako gunea aurreikusita dago 
(hiltegirako aurreikusten ziren lurretan) eta eskualdeko Udalen konpromisoa 
irmoa da. Txertatu.

Ondorio orokorren dokumentuan, 

Produktu eta zerbitzuak atalean

- Graneleko salmenta tendentzia bezala jaso.

Landa lurra atalean:

- Lurren erabilera txikia? Heren bi? 
Izan daiteke ekoizle asko alta eman gabe egotea, eta horregatik lur horiek ez 
azaltzea. Baina aipatu da lurraren erabilera ez dela erregulatu, eta koordinazioa 
ere falta dela.

Kontraesan bat dago, ekoizle gazteek lurrak falta dituztela esaten dugu eta datu 
honekin ez dator bat. 

Datuari buelta bat emango zaio ahal ere, lur bankuaren bitartez?

Bi dokumentuetan ekologikoa terminoa falta da.



Durangaldeko Elikadura  Estrategia 100

 

3. Misioa eta estrategia.

Oso labur, dokumentuak aurkeztu ditu Imanol Esnaolak. Ondoren hiru talde egin 
ditugu interes-taldeen arabera, eta galdera hauek lantzeko eskatu diegu:

• Misioa. Elementuren bat sobran edo faltan botatzen duzue? Zer? Zergatik?

• Ildo estrategikoak:

1. Egokiak ikusten dituzue? Zerbait gehitu/kenduko zenukete?

2. Zeintzuk dira lehentasunezkoak edo garrantzitsuenak? Zergatik?

3. Nola ekarri gurera? Zein ekintzaren bidez?

Taldeetan esandakoak: 

EKOIZLEEN TALDEA

Gogoeta orokorra da ildo estrategikoak maila teorikoan daudela idatzita, 
maila praktikora jaisteko beharra dute.

KULTURA

Lehenengoa, “Durangaldeko elikadura kulturan eragitea” ildoa, 
transbertsalena da, izan ere, beste ildoetan eragin dezake.

Kultura sortzearen garrantzia nabarmentzen da. Gernikako Azoka 
aipatu da. Durangoko Azoka ere bai, honek kultur munduan duen pisu 
bera daukan erreferentzia bat sortzearen ideia islatzeko. Horrekin lotuta 
traktore lana egiten duen produktu bat lantzea aipatu da. Kontsumo 
joerekin bat datorren produktu bat izan beharko litzateke: porrua, artoa…
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Durangaldean kontsumitzailearen partetik dagoen indarra, mugimendua 
eta interesa ere azpimarratu da.

EKOIZPENA

Gakoa bertako elikagaiekin hasi eta kanpokoekin osatzea dela diote. 
Horrela, jendearen kontsumo osoan eragingo dugu. 

Bertoko elikagaiei dagokionez, kontsumitzailea hezi egin behar da. 
Pedagogia lana. Ohituta gaude supermerkatura joan eta urte guztian 
golden sagarrak aurkitzera. Bertoko barietateen inguruko informazioa 
helarazi behar dugu. 

AZPIEGITURAK

Azpeitiko Elikagune espazioa nabarmendu da. Horrelako elementu 
zentral baten beharra ikusten da eta Landako Guneak kokapen egokia 
duela uste da.

Oro har azpiegituretan konplexutasun handiagoa behar dela nabarmendu 
da: hiltegia, transformazio zentroak, konpostajea…

ZIKLOA ITXI

Jasangarritasunari begira eta hondarren erabilerarako nekazarien balioa 
nabarmendu da.

Jasangarritasunari eta dibertsifikazioari begira ekoizpen energetikoa 
aipatu da (biomasa, minieolikoak…).

EZAGUTZA

Praktika onen adibide gisa, Zornotzako Euskal Jaietako eredua aipatu da: 
bertoko janariekin egindako bazkaria, material birziklagarriekin…

Ildo hauetan profesionalizazioak eta formazioak beraien lekua izan behar 
dutela adierazi da.
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INSTITUZIOAK TALDEA

“Elikadura kulturan eragin” ardatzari erreparatu diogu batez ere. 

Bat etorri dira esatean oso atal transbertsala dela eta arlo askotan eragiteko 
potentziala duela. Aipatu direnen artean oraingo eta geroko kontsumitzaileak, 
bai eta oraingo eta geroko produktoreak ere. Izan ere, kontsumitzailea hezi 
beharra aipatu dute, bertoko produktua ezagutu eta identifikatzeko, edo 
produktu komertzialenen itxura eta paketeriarekin alderatzen ez ibiltzeko.

• Herriko merkataritza txikia indartzean omen dago gakoa, itxi egiten 
direlako eta horrek bertoko produktuari aukera kentzen diolakoan. Herri 
txikiez ari ginela Araba eta Igeldoko esperientziak aipatu dira, herritarrek 
sustatutako dendak… 

• Dendak erakargarriago nola egin ere galdetu dute. Merkataritza 
indartzeko udaletan dauden planekin lotu behar ei dira ekimenak.

• Horrekin batera erreferentziak sortu beharra aipatu dute, bertoko 
produktuen inguruan, Gernikako Azokaren modukoak.

• Distribuziorako Merkabilbao edo Azpeitiko Elikagunearen modukoak 
behar direla aipatu dute.

• Herri mailan egiten diren herri-bazkari eta afarietan bertoko produktuak 
sartzeko ekinbideetan aukera interesgarriak ikusten ditu bakarren 
batek, adibidea: Euskal Jaia, bertoko produktuekin lotzeko lana egin 
behar omen da.

• Transformatzaileek lan interesgarria egin dezakete bertoko produktua 
kontsumitzailearen gustoetara egokitzen (izozkiak, saltxitxak…).

• Formakuntza indartu beharra aipatu dute, kudeaketan batez ere, 
errentagarritasuna eta merkaturatzea bermatzeko. Eta horrekin batera 
forma enpresariak berriak bilatu beharra negozioetarako.
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EKOIZLE ETA BERTAN BERTOKOAK TALDEA

Lokala kontzeptuaren ordez, Km 0, edo antzekoren bat erabili beharko 
litzateke. Besteak beste, lokala kontzeptu mugatua delako.

Ildo estrategikoei dagokienez, garrantzitsuenak zeintzuk dira?

Ekoizpena eta Merkaturatzea biak dira lehentasunezkoak

 
MERKATURATZEA

• Elikagaiak merkaturatzeko sarearen aniztasuna gordetzearekin ados, 
baina txikiak indartuz izan beharko luke.

• Bertoko hornitzaileentzat merkatu aukerak indartu. Hemen ereduak 
sortu behar dira, bertokoak (beste toki batzuetan dagoena aztertuta, 
adibidez, Azpeitiko merkatu-plaza aipatu da)

EKOIZPENA

• Bertoko transformatzaileak sustatu, baina errentagarriak izango diren 
transformazioak. Gaur egun ez dira errentagarriak. Transformaziorako 
azpiegiturak behar dira eta garestiak dira. Durangaldeko harategi 
batzuk badituzte azpiegitura hauek, igual aztertu beharko litzateke 
hauek erabiltzea?

EZAGUTZA

• Formazioa garrantzitsua da. Asko dago egiteko kudeaketari 
dagokion formakuntzarekin, errentagarritasun kontzeptuak lantzea 
(adibidez, distribuzioa beste batzuk egitearen errentagarritasuna 
aztertzea, eta halakoak). 

• Eskolak formakuntza praktikorako espazioak bihurtzea ere aipatu da, 
txikitatik elikadura (eta horren atzean dagoena) balioan jartzeko. 

• Lankidetza 1.sektorean ezinbestekoa izan beharko luke. Ez bakarrik 
sarean lan egitea, bultzatu beharko litzateke uztiategi bat pertsona 
batzuen artean sortzea, errentagarritasuna eta bizirautea nahi baldin 
badira. Kooperatibak izan daitezke formula bat.
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3. SAIOAREN BALORAZIOA.

Hitz batekin saioa baloratzeko eskatu diegu eta ondorengoak esan dituzte:

Musika, eragin, konplexutasun, zabala, trinkoa, saiatzen, irekia, ikusteko, lantzen, 
aberasgarria, forma ematen.
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ELIKADURA MAHAIA AKTA 2018-11-13

Ordutegia: 15:00-17:00

Lekua: Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen egoitzan (Berriz) 

Bertaratuak: Endika Jaio, Orlan Isoird, Lander Bereziartua, (GASCA), Unzalu Salterain 
(EHNE), Roman Bengoa (ENEEK), Urtza Uriarte (Amorebieta-Etxanoko Iraunkor 
Taldea), Ibon Goitia (LGA), Juan Mari Totorika (LGA), eta, Imanol Esnaola (Gaindegia), 
Maialen Odriozola (Sorland), Amaia Zarrabeitia (Elhuyar).

Esan eta erabaki direnak:

1. Sarrera: saioa kokatu eta aurkeztu

Hasi baino lehen, Juan Mari Totorikak Berton Bertokoak taldekoek Elikadura 
Mahaian parte hartzeari utziko diotela adierazi du eta beraiek bidalitako idatzia ere 
irakurri du, taldean ez jarraitzearen arrazoiak azaltzen dituena.

Bestalde, Endika Jaio ere berandu etorriko dela eta, badaezpada, bere ekarpenak 
idatziz bidali dituela adierazi du  Juan Marik (ekarpena aktari erantsi diogu).

2. Dinamika: zerekin joan ginen/nola gatoz?

Galdera horiei erantzuteko eskatu diegu Elikadura Mahaiko kideei, eta hauek izan 
dira beraien erantzunak:

ZEREKIN JOAN NOLA GATOZ

• Hainbat ideiekin.

• Transformazio gunearen garrantzia

• Dokumentazioa osatua jaso dugu

• Gauza posibleak lantzen/finkatzen hasi ginen • Gauza errealak definitzeko asmoarekin

• Zehazten hasi ginen • Zerbait konkretuagoa gauzatzeko gogoz

• Ideia berriak.

• Kultura propioak lantzeko aukerak.

• Aterkia ipinita

• Ekimenetan aterrizatzeko gogoz

• Ordenatzeko gogoz

• Etorkizuneko erronkak plazaratuta • Ekimen konkretuak lantzeko beharra

• Musika bai, baina letra falta • Kezka: gizartearekin konektatzen asmatuko 
dugu?

• Eremu zabala lantzeko • Ekintzak zehaztu

• Ideiak finkatu

• Zalantza, nola lotu egitasmoa gizartearekin? 
Ekoizpenetik  transzendentzia handiagoa
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Beste aipamen batzuk ere egin ziren: “Beharrezkoa da horizontea eta baldintzak 
zein diren zehaztea, egitasmoaren baitan zer sar daitekeen eta zer ez ikusteko.”

3. Ildoak eta ekintza estrategikoak: berrikusi, osatu, balidatu eta lehenetsi

Taldeetan lan egin dugu. Bi talde egin ditugu, zenbakien teknika erabilita, talde 
anitzak egiteko.

Ildo bakoitzaren helburuaren definizioa eta ekintza estrategikoak landu dituzte. 
Horretarako galdera hauek erabili dituzte gidoi bezala:

1. Ildoak: nahikoak dira? besterik erantsiko zenukete?

2. Helburu estrategikoak: ondo definituta daude? zerbait kendu edo 
erantsiko zeniokete?

3. Ekintza estrategikoak: nahikoak dira? besterik erantsiko zenukete? 
daudenak beste modu batean idatziko zenituzkete? 

4. Lehenetsi: aukeratu ildo bakoitzean 3-4 ekintza estrategiko momentu 
honetan garrantzitsuenak direnak.

1. TALDEA

• Ildoak nahikoak dira

• Zeharkako ildoak dira garrantzitsuak, hala nola, elikadura eta turismoa lotzen 
dutenak, sinergiak eta indarguneak baliatzeko.

• Kulturaren ildoak azpi atal ugari izan ditzake, ezin dugu gehiegi konplikatu

• Irudia garrantzitsua da, eskualdeko irudiari garrantzia eman behar diogu.

• Markak garrantzia du, baina bereizi dezagun ongi elikadura estrategiak marka 
kanpora begira behar duen ala barrura begira.

• Turismoko marketing planarekin lotu behar da, elikadura estrategian  
garrantzitsua da herritarrek paisaia ezagutzea eta produktuak non eskuratu 
jakitea.

• Irudia landu behar dugu, baina zer islatu behar du?
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• Lan ereduak sortu behar ditugu estrategiaren bidean lerratzeko eragile 
desberdinak. Adibidez, administrazioaren egitekoak zehaztu behar ditugu, 
esaterako festen antolaketan araudian ezartzea herri otorduak bertako 
produktuz hornitu behar direla. Esaterako dekalogo moduko bat beharko 
lukete udalek eta elkarteek.. Adibidea, Berrizko udalak bertoko zura baliatzea 
erabakia du eta horrek udalaren erosketa politika eta aurrekontu politikan 
eragiten du.

• Aisialdirako ortuak behar dira, gazte zein helduentzat. Batzuk jada badaude.

• Bertokoa zer den zehaztu behar da, Azpeitiako Elikaguneak 150 kmko 
erradioa darabil, baliagarria izan daiteke.

• APP bat behar genuke eskaintzaren berri emateko eta produktoreari erosketa 
eskaerak helarazteko.

• Kontsumo taldeen foro iraunkorra behar da

• Komunikazioari begira produktu izarra zehaztu beharko genuke.  Aipatutako 
proposamenak: 

o Berrizko Txuletoia = pasiatu gure landabideetan, “Berrizko larreak”

o Beste baten proposamena, “Durangaldeko Otzara”, eta otzaran 
sartzen diren produktuen aniztasuna sustatu, denontzat irekiagoa 
Txuletoiarena baino.

• Proiektu berritzaileak behar ditugu, formakuntzak produkzio mailan 
berrikuntzak ekarri behar ditu, bai eta lurraren kudeaketan zein salmenta 
proiektuetan.

• Erronka berria dator, laster catering enpresek baldintza berriak bete beharko 
dituzte. Hitzarmenak egin beharko dituzte ekoizleekin baldintza horiek 
betetzeko, hor aukera.
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2. TALDEA

Gogoeta orokorra: Ekintzak gehiago zehaztea nahi dituzte.

Eztabaida: Ildo gisa jarri jangela kolektiboa edo ildo ezberdinen barruan kokatu.  
Elementu hau beste guztia martxan jarriko duen motorra izan daitekeela esan da. 

1. ildoa

• Helburua laburtu: Elikagaien ekoizpen eta kontsumoari lotutako praktika 
eta joeretan aldaketa eragitea.

• Ekintzak aldatu/erantsi/moldatu:
- Produktuen ezagutza sustatu. Kontsumitzaileak sentsibilizatu, ahaldundu 

eta argumentuak eman. 

- Hartzaile ezberdinengana, mota ezberdinetara iritsi: helduak, haurrak, 
elkarteak, jangelak…

- Ekoizleak 8pertsona) balioan jarri

- Durangaldean  Elikadura Mahaia erreferentea izatea elikaduran inguruko 
edozein gaien aurrean.

- Durangaldeko erakundeetan eragitea (Adibidez, eskola kiroletan saria ez 
dadin izan Burger King-era joatea. Buelta eman daiteke, sariak bertako 
produktuak izan daitezela).

2. ildoa

• Helburua laburtu: Bertako produktuak bezeroaren eskuetan jartzea, 
bisibilitatea eta eskuragarritasuna landuz eta formula berriak 
esperimentatuz. 

• Ekintzak aldatu/erantsi/moldatu:
- Gune egonkor bat sortu baserritarren produktuak jaso eta banatzeko: 

jangela kolektiboak, jatetxeak… 

- Merkaturatzearen egoera ezagutu eta aukerak eta hutsuneak landu 
ekimen zehatzen bidez (kontsumo sareak, kooperatibak, otzarak, 
autogestio guneak…)

- Udaleko hautetsi eta teknikariak sentsibilizatu merkaturatze sistema eta 
legerien inguruan
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3. ildoa

• Helburua laburtu: Elikagaiak ekoizteko lurrik egokienak identifikatu, 
babestu eta helburu honetara bideratu, nagusiki baserritar gazteari 
erantzuna emateko eta produktu gama zabalagoa eta produkzio 
handiagoa eskaintzeko. 

• Ekintzak aldatu/erantsi/moldatu:
- Nekazaritza eskolekin hartu-emanak, jarraipena…

4. ildoa

• Helburua laburtu: Hondakin organikoak konpostatzeko egitasmo 
sendoak martxan jarri, jakiak ez xahutzea lortu, eta, ziklo osoa ixteko 
energia proiektu zirkularrak sustatu. 

• Ekintzak aldatu/erantsi/moldatu:
- Jantoki zerbitzu kolektiboetan eguneko janaria bota beharrean 

berrerabiltzeko programa posibleak lantzea, esperientzia ezberdinak 
ikertu legeriak dituen mugak kontuan izanda. 

5. ildoa

• Transbertsalena izan daitekeela nabarmendu da. 

 Nolako izan behar den gehitu da: erreferentziala, denboran iraunkorra eta 
egonkorra, eta, eraginkorra.

• Ekintzak aldatu/erantsi/moldatu:
- Elikadura Mahaia ezagutarazi eta bere erreferentzialtasuna lortu.

Lehentasunak:

1. Elementu motorra: jantoki kolektiboak

2. 5. Ildoa: Elikadura Mahaiaren erreferentzialtasuna lortu

3. 1. Ildoa: kulturan eragin definitzen hastea
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Marra gorriak edo oinarriak:

» Jasangarria izan behar da.

» Inklusiboa izan behar da.

» Eraikitzailea behar da. 

 
Talde handian sozializatzeko astirik ez dugu izan. 

4. HURRENGO URRATSAK

- Ekarpen guztiak kontuan hartuta azken txostena idatzi

- Talde eragilean komunikazioari dagozkion gaiak adostu

- Itzulketa edo proiektuaren aurkezpena egin 

5. SAIOAREN/PROZESUAREN BALORAZIOA

Beheko fitxa bete dute prozesuaren balorazio moduan. Oro har, pozik agertu dira denak 
egindako lanarekin eta lan egiteko moduarekin.
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Besterik erantsi nahi duzu?:

- Emaitza ez dot oraindik hurbil ikusten, baina bidea ona da.

- Batzarren iraupena laburregia.
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TALDE ERAGILEA AKTA 2018-11-28

Ordutegia: 12:30-14:30

Lekua: Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen egoitzan (Berriz) 

Bertaratuak: Endika Jaio, Orlan Isoird, Unzalu Salterain (EHNE), Juan Mari Totorika (LGA), 
eta, Imanol Esnaola (Gaindegia), Maialen Odriozola (Sorland), Amaia Zarrabeitia (Elhuyar).

Esan eta erabaki direnak:

1. Helburu orokorra (horizontea)

Galdera honi erantzuteko eskatu diegu Talde Eragileko kideei: 

Elikadurari dagokionez, nola/non egon nahi duzue 2022an? Zein jausi emanda izan 
nahi duzue?
 
Eztabaida sortu da epe mugari dagokionez, ez baita gauza bera 4-5 urterako 
begirada jartzea edo 10 urterako begirada jartzea. Azken epealdi hau beste plan 
instituzionalekin uztartzeko egokiagoa litzateke. Erabaki da bi epealdietako ikuspegia 
kontuan hartzea, eta horren arabera idatzi dituzte honakoak:

2027an (10 urtera):

- Elikagaiak sortzeko egokiak diren landa lurraren % 60aren erabilera eraginkorra 
eskualde mailan. Eraginkortasuna lurraren egokitasunari lotuta eta dagokion 
proportzioan lanpostuak sortzea.

- Kontsumo orokorraren % 50 tokikoa izatea bataz beste, eta

o Jantoki edo jangela kolektiboetan elikagaien % 55a tokikoa izatea.

o Durangaldeko landa lurrak elikagaien ekoizpenean sortu ditzakeen baserri 
lanpostuen % 60 sortzea.

o Elikagaien kontsumoak egun sortzen duen aztarna ekologikoa % 20an 
murriztea. 

10 urtera:

- Generazio berri batek lan baldintza duinetan, etorkizun irekiarekin 1.sektorean lan 
egin dezakeenaren pertzepzioa orokortuta egotea.

- Politika publikoen ardatzean egotea 1.sektorea industria dagoen bezala. 
Instituzioetatik laguntzak ematea sektoreari, sektoreak duen balioa dudan ipini barik
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- Oinarrizko azpiegiturak eraikita edo planifikatuta egotea.

- Eskualdeko jangela kolektiboak bertoko produktuez hornituta.  

4-5 urtera:

- Eskualdeko jangela publikoak bertoko produktuaz hornitzeko plangintza eginda.

- Lur baliagarrienak identifikatuta izan eta babestuta.

- Elkartea erreferente izatea 

10 urtera:

- Ildo estrategikoetan finkatutako helburu guztiak beteta ikustea. 

5 urtera:

- Kulturan eta merkaturatzean eragiteko oinarriak finkatuta eta martxan egotea: 
ekimen erdugarriak, eskualdeko produktu irudia…

- Merkatu aukeren oinarriak ekimen eredugarriekin indartzea. Distribuzio sareak 
sortzen joan, lurren azterketa bukatuta, transformaziorako bideak landu.

- Proiektua eskualdeko herritarren % 25ak ezagutzea.

- Merkaturatzea eta sarea: 1. Sektorea antolatuta egotea eta transformaziorako 
zentroa izatea.

- Udalak kontzientziatuta eta proiektuaren alde egotea: jantoki kolektiboetan 
bertokoa eta ekologikoaren alde neurriak hartuta.

- Lurren inbentarioa eginda eta lur egokiak gordeta egotea.

- Elikadura Mahaia erreferente izatea: elkarlanaren kultura egotea.

Atera diren gaien inguruan honakoak izan ditugu eztabaidagai:

» Produktu ekologikoen inguruan, gaur egun prezio altuko produktuak izaten 
direla eta edozein pertsonarentzako eskuragarri izan beharko luketela, eta zentzu 
horretan ekologikoa bai, baina jasangarritasuna izan behar dela kontzeptua, eta 
gai honekin badagoela zer landu kontsumitzaile eta ekoizleen artean.

» Beste gai bat jantoki kolektiboen estrategikotasuna izan da. Azkeneko Elikadura 
Mahaiko batzarrean esan zuen bezala, Endikaren iritziz gai estrategikoa da, eta 
ildo estrategiko moduan jaso beharko litzateke plangintzan. Eta ildo estrategiko 
moduan jasotzen ez bada, datorren urteko ekintza-planean ardatz izan beharko 
lukeela uste du. 
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» Gutxieneko adostasun politikoa beharrezkoa izango dela aipatu dute eta denak 
egon dira ados. Udaletan eta alderdietan gaia lantzea beharrezkoa izango da, 
gutxieneko adostasuna lotzeko eta atzera pausorik ez emateko.

2. KOMUNIKAZIOA

Sorlandeko Maialenek azaldu du komunikazioari dagokionez egiten den proposamena 
zein den. Proposatzen dena da Elikadura Estrategia prozesuaren irudia eta 
komunikazio-ekintzak diseinatzea (ikusi eranskina).

Proposamena egoki ikusi da. 

- Zuzenketa bat aipatu da: Elikadura Mahaia kontsultiboa da, ez da organo 
erabakitzailea.

- Eztabaida sortu da zein edukirekin egin Planaren aurkezpena. Ideia desberdinak 
aipatu dira eta azkenean erabaki da Plana bera aurkeztea, galdera hauei 
erantzunez:

o  Estrategia hau lantzera nondik iritsi gara? Zergatik landu da?

o  Zeintzuk dira datuak? Zein da eragile bakoitzaren funtzioa?



Berrizen 2018ko abendua




