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1. KARABELEKO TALDEA 
 
 
Beste urtebete bete jorratu dugu Karabeleko etxaldean. Urte oparoa izan da gure gizarte 
proiektuarentzat eta emaitzak begi bistakoak dira. Errehabilitazio zerbitzua sendotu dugu, 
ikerketak sustatzen jarraitzen dugu, gizarte barruan ekintzak garatu ditugu eta hau guztia 
barazkigintza ekologikoan oinarrituriko enpresa proiektu baten gainean. Karabeleko irabazi-
asmorik gabeko proiektua da eta gure taldeak giza harremanetan sendotzen jarraitzen du bertan 
parte hartzen dugun bazkide, erabiltzaile zein bezeroen arteko harremanak josiaz.  
 
Gure helburua baratzezaintza ekologikoaren esperimentazioa, nekazaritza ekologikoaren 
sustapena eta buruko gaitza duten pertsonen bizitza-kalitatea hobetzea eta sendatzea da. 
Horretarako Hernanin dugun etxaldeak 25.000 metro koadroko  laborantza eremua du eta 
publiko orokorrarentzat eta sektoreko profesionalentzat irekita dagoen espazioa. Gure 
baratzeetan barietate, espezie eta bestelako produktu desberdinak topa ditzake edonork, publiko 
osoari zabalik dagoen nekazal etxaldea baikara. 
 
Gainera, buruko gaitza duten pertsonak eta gizarte-bazterketa arriskua duten bestelako 
kolektiboak errehabilitatzeko zentro psikosoziala gara. Lurra maitasunez eta esfortzuz lantzen 
dugu eta lan horren fruituakmerkaturatzen ditugu gure dendan, ostalaritzako bezero eta 
kontsumo-taldearen bidez.  
 
Dokumentu honen xedea dazenbakietatik haratago 2016 urtean zehar proiektu honek 
garaturikoa gizarte ekintza guztia balioan jartzea. 

 
   
 



 

2. SUSTATZAILEAK 
 

AGIFES(Buruko gaitza duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkartea).1985ean 

sortutakoirabazi-asmorik gabeko elkartea da eta bere helburua da komunitatean buruko-gaitzak 
dituzten pertsonen integrazioa eta normalizazioa lortzea, kalitatezko zerbitzuak aldarrikatzea 
(gizartekoa, lanekoa, osasun-arlokoa) eta buruko-gaitza duten pertsonen eta hauen senideen 
bizitza-kalitatea hobetzea. Bere jarduera Gipuzkoan gauzatzen du programa pertsonalizatuak 
eta zentro espezializatuak kudeatuz. Helburua buruko gaitza duten pertsonen errekuperazioa 
delarik.  
 

KIMUBAT. Duela 25 urte Kimu bat lorezaintza arloan hasi zen lanean eta pixkanaka, lorezain-

talde, makineria eta garden propioa izatera heldu zen. Hauek , neurri eta azpiegitura handiagoa 
eskatzen dituzten lanak egiteko gaitasuna eta besteak beste, lorategiarekin lotutako elementuak 
eskaintzeko aukera eman zioten. 

Kimu Baten araua eboluzioa da. Eta horregatik, gure kezkak direla eta, ingurumenarekin lotura 
duten lan-lerroak bilatzen ditugu. Barazkien munduarekin lotutako arlo desberdinetan jasotako 
ezagutza eta dibertsitateagure motorra eta balio nagusiak dira gaur egun. 

Aipatu nahi dugu eboluzio horrek izaera soziala eta parte-hartzailea duen enpresa baten sorreran 
eragin duela. Hori dela eta, Kimu bat erreferentziazko lan-sozietate bezala finkatu da Gipuzkoan. 

 

BLASENEA.Blasenea mintegi ekologikoa enpresa familiarra da eta 2006tik esklusiboki barazki 

ekologikoen, landare usaintsuen eta fruitu txikidun landareen mintegi ekoizpenean dihardu. 
Mintegi-aukera zabala ekoizten du barietate ugarirekin lan egiten duelarik: tomatearen 80 
barietate inguru, piperraren 50 barietate inguru, etab. Barietate komertzialez gain, 
berreskuratutako antzinako barietateak eta tokiko barietateak ere ekoizten ditu. Era berean, 
esklusiboki ekologikoak eta ziurtatutako haziak, fitosanitarioak, substratuak, humusa, 
konposta… komertzializatzen ditu. 
 



 

3.MISIOA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK 

Karabeleko baratzezaintzan oinarritutako lursaila da eta helburutzat ditu jasangarritasun 
ekonomikoa, ingurumen eta gizarte jasangarritasuna baratzezaintza ekologikoaren 
esperimentazio, agroekologiaren sustapen eta buruko gaitzak dituzten pertsonen integrazio 
soziolaboral eta bizi-kalitate hobekuntzaren bidez. 
 

 
MISIOA.  
Proiektu honen helburu nagusia baratzezaintza-zentroa martxan jartzea da. Zentro honek interes eta 
helburu anitzak bilduko ditu eta eboluzionatuz eta hauek dibertsifikatuz joango direla aurreikusten da. 
Interesgarria da proiektu honen helburuak azpimarratzea; izan ere, nahiko bereziak baitira: 
 

1. ESPERIMENTAZIO-LURSAILA. Lan-zentro hau baratzezaintza ekologikorako oinarrizko 
esperimentazio gune ireki gisa bihurtzea. 

2. ERREHABILITAZIOA, GIZARTERATZEA ETA LANERATZEA.  Gizarte-bazterketa arriskua eta buruko-
gaitz larriak dituzten pertsonen integraziorako eta errehabilitazio psikosozialerako proiektua 
sustatzea.  

3. EKOIZPEN EKOLOGIKOA.Barazkien ekoizpena eta baratzezaintza ekologikorako mintegia. 
4. JASANGARRITASUN EKONOMIKOA. Ekonomikoki jasangarria den proiektua sortzea; bere kabuz 

aberastasuna sortuz. Horretarako, behar berrietara eta gizarteko erronketara egokitu beharko da. 
 



 

1.1. IKUSPEGIA 
Gure proiektuak gure gertuko ingurunean dauden hainbat gizarte-arazori konponbidea eman nahi die. 
Alde batetik, buruko-gaitza duten pertsonen langabezia eta integrazioa bezalako arazo sozialari 
konponbidea eman nahi die, baina etorkinen edo hirugarren graduan dauden presoen gizarteratzeari ere 
lekua eman nahi zaio. 
 
Bestalde, Kantauriisurialdeko baratzezaintza ekologikoaren ezagutza ere sustatu nahi da informazioa 
bilduz eta ikerketa-lerro berriak landuz; izan ere, eskualde honetako ezaugarri orografiko eta 
sozioekonomikoagatik, lehenengo sektoreak ez baitauka ikerketa-zentro handiak erakartzeko  gaitasun 
nahikorik. 
 
Azkenik, kontzientea den nekazaritza-eredua zabaldu nahi da. Gure ingurunean garrantzia hartuz doan 
gaia izan arren, gaur-gaurkoz, gure lurraldean dugun potentzialtasunetik urruti baikaude.  
 
Proiektu hauen gauzatzea lortu ahal izateko,berezia, esklusiboa eta kalitatezkoa izateagatik bereziko den  
jarduera ekonomikoa garatu nahi da. 
 
1.2. BALIOAK 

 
Proiektu hau jarraian azaltzen diren parte-hartzaileen giza-kalitatean oinarritutako balioetan finkatzen 
da: 
 
Pertsona erdigunean.  
Gobernantza demokratikoa eta parte-hartzea.  
Aukerak buruko-gaitzak dituztenentzat.  
Gertutasun-harremanak. 
Ingurumenaren jasangarritasuna.  
Ezagutzaren garapena.  
Tokiko baratzezaintza sektoreari bultzada. 
Gizartea eraldatzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. GIZARTE-ERAGINA 

Proiektu honek gizarte-eragin positiboa sortu nahi du: oro har, Gipuzkoa mailan eta  bereziki, 
Donostialdea-Buruntzaldea eskualdean. Gure proiektuak lortu nahi duen eragin soziala anbizio 
handikoa da eta hiru ardatz ditu. Batetik, buru osasun arazoak dituzten pertsonentzat 
errehabilitazio-zerbitzu bat eskaini nahi da, hauen gizarteratzea eta lan-sustapena lortzeko. 
Bestalde, lurraldean eragin bat sortu nahi dugu ikerketa eta zabalkundearen bidez ezagutza 
sortuz. Azkenik, ingurumenarekiko eragina egongo litzateke; izan ere, proiektua hainbat praktika 
eta balio ekologiko kontuan hartuz garatu nahi baita.  

 

3.1. BURU OSASUN ARAZOAK DITUZTEN PERTSONENGAN ERAGINA. 

Karabelekok gizarte-bazterketa arriskuan dauden kolektiboen errehabilitazio zerbitzua mantentzen 
jarraitzen du aurtengo urtean ere. Zentzu honetan buru osasun arazoak dituen pertsonen taldearekin 
egiten den lanketa kontsolidatu da aurtengoan. Pasaden urteko dinamikari jarraiki errehabilitazio eta lan 
munduratze zerbitzuen artean formakuntza atal bat txertatu da bi muturren arteko trantsizioa hobetu 
asmoz. 

Honela aurtengo urtea bukatzerako Karabeleko instalazioetatik buru osasun arazoak dituzten75 pertsona 
ezberdinpasatu dira; hauetatik 30 beraien borondatez etortzen dira egunero batez besteko 15 pertsona 
etortzen direlarik. Bestalde, aurten4 hilabeteko iraupena duen lanpostua eskaini diegu 2 pertsona 
desberdinei eta hauetako batek egun lan taldean jarraitzen du. Azkenik, proiektuak hazteko aukera duen 
heinean, errehabilitazioan dauden pertsona kopurua eta lanpostuak hazi ahal izango dira.  

Bestetik IRESGI (InstitutoVasco de InserciónSocial y Victimologia) elkartearekin harremanak estutzen joan 
dira 2016 urtean eta espetxezaintzatik hirugarren graduan dauden presoen bergizarteratzeko lanean 
baratzeginta ekologikoko formakuntza praktikoa eskaintzen jarraitzen da. 



 

Beste kolektibo batzuekin ere esku hartu izan dugu dinamika ezberdinen bidez aurtengo urtean zehar 
batetik KOLORE BIZIAKeko lagunekin tailer eta bisita batzuk izan ditugu, ELIKAGAI BANKUArekin ere 
elkarlanean jarraitzen dugu. 

2.2. LURRALDEAN DUEN ERAGINA 

Proiektu honen helburu nagusienetariko bat baratzezaintza ekologikoaren esperimentazio librea eta 
irekia da. Esperimentazio honek Kantauri-isurialdeko nekazari txikientzat kontsulta-gune bat sortzea nahi 
du. Hauek ikerketa-zentro handietatik urrun daude eta lurralde eremuan, eragin soziala sortzen dute. Gaur 
egun eta ENEEKeko 2014 datuen arabera, Euskadin 2874ha inskribatuta daude urteko %9ko igoerarekin 
eta guztira, 434 ekoizle daude.  
 
Instalazioak barietate desberdinak tokian bertan ikusteko moduan antolatuta daude tokiko barietateen 
aldeko apustu garbia eginez. Gainera, jarduera honen bitartez, orain arte exotikotzat genituen barietateak 
probatu nahi dira. Honako hauek sustatu nahi dira: 
 

- Baliabide naturalen  kudeaketa hobetzen lagunduko duen ezagutza jasotzea. 
- Ekoizleen autonomia hobetzea baliagarria den informazioa sortuz uzten zikloak aurreratzeko edo 

atzeratzeko. 
- Nekazaritza ekologikoa sustatzea. 
- Tokiko barazkien eta jangarriak diren landareekin esperimentatzea eta hauek berreskuratzea. 
- Esperimentazio-lerro hauek irekiak eta libreak izango dira interesa duten eta hala eskatzen duten 

nekazari profesional eta amateurrentzat.  Ezaugarri hau bermatzeko, interesdunak “Karabeleko 
lagunak” egiteko aukera izango dute eta hartutako konpromisoen arabera, urteko batzarretan 
edo esperimentazio-lerroak garatzeko antolatuko diren lan-bileretanparte hartzeko eskubidea 
izango dute. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ERREHABILITAZIO TALDEAREN JARDUERAK 

 
2016ean zehar Karabelekora etortzen den erabiltzaile-taldeak (OTL programa) beraien 
gizarteratze eta laneratzea sustatzeko, hainbat jarduera egin ditu. Horretarako, baratzeko 
eginkizun/jarduerak irteera kulturalekin, tailer eta ikusarazteko jarduerekin osatu dirahelburu 
guztiak lantzeko asmoarekin. Irteerak gutxienez, hilean bitan egin dira eta udan eguraldi ona 
baliatuz, beste irteeraren bat gehiago egin da. Gainontzeko egunetan, Karabelekora etortzen dira 
eta baratzeko jardueratan parte hartzen dute, trebetasun sozialak, laneko gaitasunak lantzeko, 
zalantzak argitzeko…taldeko tailerrak egiten ditugu. 2016ean errehabilitazio taldeak egindako 
jarduerak honako hauek izan dira: 
 

 

ZERBITZUA EMAN ZAIEN PERTSONA KOPURUA: Aurtengo urtean zehar guztira 42 pertsona etorri dira 
horietatik 28 gizonezkoak eta 14 emakumezkoak. Momentu honetan astero 27 lagun etortzen dira 19 
gizonezko eta 8 emakume. Herri desberdinetatik etorri dira gehienak Donostiatik 15 orotara baina baita 
Hernani (6lagun) eta Andoaindik (5 lagun). Gainerakoak herri ezberdinetakoak izan dira, Aia Getaria 
Zarautz, Tolosa, Irun, Villabona-Amasa, Lasarte, Errenteria-Orereta, Legorreta, Lizartza, Oiartzun eta 
Azkoitia. 

BARATZEZAINEKIN EGUNEROKO JARDUERA. Kolektiboaren ordutegiaren arabera, baratzezainekin 
baratzeko eguneroko lanetan parte hartu dute. Baratzean: hazitegiak, birlandaketak, landaketak, lurra 
garbitzeak, baskulantea pasa, uzta bildu, otarrak prestatu, bixita gidatuetan parte hartu… 



 

TAILER ETA IKASTAROAK: mantenu lanak (lan eta arduradunen eskutik). SARTUrekin elkarlanean nekazal 
formakuntza , giza eskubiden tailerra (eztabaida eta murala), genero biolentzia, lanean ergonomia, ipuin 
motzak, gabonetako postalak, CV idazketak, errezeta liburua, bloga, batzarrak. 

ERREZETA-LIBURUA.  Errehabilitazio taldeak herrian egunero erosketak egiten ditu eta baratzean dauden 
sasoiko elikagaiekin batera, errezeta-liburua osatzen dute osasungarriak diren elikadura ohituretara 
hurbilduz. 

TOKIKO AZOKETARA JOATEA.Atal honi dagokionez ekintza aipagarriena Olatu talkako ekintzetan partu 
hartu izana legoke. 

LEHEN HEZKUNTZAKO AURREKIN BISITATAN PARTE HARTZEA. Kolektiboak beti parte hartu du bisita 
hauetan eta beraien errealitatea zein den azaltzeko gunea dute. Horrela, apiril-maiatza eta urri-azaro 
bitartean, 7 bisita eskaini dizkiegu Hernaniko ikastetxeei. Basque Culinary Center, Irizar sukaldaritza 
eskola. 

IRTEERA KULTURALAK.: Tanborrada, Balenciaga museoa (serigrafia tailerra barne), Noainera irteera, 
Deba, Untzi museoa, artisautza postuak, Tabakalera, Zinemaldia, Tolosako Topic , Santa Klara uhartea, 
Hendaia- Irun, Cementos Rezola museoa, Orio-Aia, Mural erakusketak (“Elkarreki osatzen dugu Donostia 
2016 proiektua) 

ALDI BATERAKO BI LANPOSTU SORTZEA + LANPOSTU EGONKOR BAT. Proiektuaren helburua 
kolektiboaren barruan lanpostu egonkorra sortzea izanik, taldeko bi kideri, praktiketako kontratu baten 
ondoren 4 hilabetez kontratu normalizatuak egin zaizkie eta ondoren hauetako batek lan taldearekin 
lanean jarraitzen du kontrataturik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. BESTELAKO KOLEKTIBOEKIN JARDUERAK  

 

IRESGI. Urte honetan zehar, Martuteneko espetxean dauden 10 kideko 3 taldeari prestakuntza teorikoa 
eta praktikoa eskaini diegu. 3 hilabeteko ikastaroak izan dira eta bakoitzean astero 2 orduko 
formakuntza jaso dute pertsona hauek. Talde hauek gurera etortzeko aukera izan du IRESGIko gure 
lagunek egindako lan handiari esker. Talde honek gure baratzezainen taldeko lagun batek gidatu ditu 
urtean zehar. Kolektibo honi batetik alternatiba, ideiak eta ohitura osasuntsuak erakutsi izan nahi 
dizkiegu. Bestetik presondegietan buru osasun arazoa duten pertsona ugari egon ohi denez AGIFES 
elkartea erreferentzi gisara erakusten zaie. 

KOLORE GUZTIAK.Elkarte hau gazteen defendatzaile gisa aritzen den elkartea da eta aurtengo urtean 
zehar beraien gazte talde batekin formakuntza eta bisita egun batzuk gauzatu dira. 

AHMER. Elkarte honek udalarekin hitzarmen bat sinatua du herriko immigrazio planaren ardura duena. 
Urtean zehar ekintza ezberdinak antolatzen dituzte eta hauetako batzuk aktibitatea gastro-kulturalak 
izaten dira non gure produktuekin hornituz esku hartzen dugun. Elikagai bankuarekin ere lan egiten dute 
eta antolaturiko auzolanetan lagundu izan digute.  

ELIKAGAIEN BANKUA. Jasangarritasunak gure egunerokotasunean duen garrantzia ikusirik elikagaien 
aprobetxamendu maximoari garrantzi berezi ematen diogu honegatik eta elkar laguntzeagatik elikagai 
bankuarekin harreman zuzena dugu. Euren eskaintzetan duten produktu fresko faltagatik astero 
ateratzea lortu ez dugun produktu freskoa jasotzera etorri ohi dira. Aurrera begira elikagaien dohaintzatik 
haratago esku hartzeko helburua dugu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. IKERKETA-JARDUERAK 

 

Esperimentazio-zentroaren helburu nagusia lanketa ekologiko bidezko barazki esperimentaziora 
bideratutako lan-lerro oso baten bidez, baratzezaintza ekologikosektorearentzat tokiko ezagutza 
sustatzea da.Aurreko urteko lanari jarraiki aurtengoan bi ikerketa mota ezberdin garatu ditugu, 
bata oinarrizko ikerketa eta bestea ikerketa praktiko bat.  

 
NEKAZARITZA EKOLOGIKO BATERAKO EGOKIAK DIREN LUAR MOTA EZBERDINEN 
KARAKTERIZAZIO BAT BURUTZEA.Oinarrizko ikerketa honetan Gipuzkoa mailan eskura ditugun  
7-8 luar ezberdin aztertu ditugu lagin ezberdinen laborategi analisi sakonak burutuz. Ohiko 
analisiez gain hondakin anitzak eta mikrobiologikoak ere burutu dira luar hauen ikuspegi 
landuago bat lortu asmoz. Orotara ardi eta behi luarra, estentsiboki hezitako behien simaurra, 
zizare humusa, luar urbanoa, bokashia eta luar komertzial bat aztertu dira. 
 
LURRETIK LURRERA. ZIKLO ORGANIKOA ITXIZ. Ikerketa praktiko honen bidez hondakin urbanoen 
prebentziorako alternatiba bat pilotatu da nekazal etxalde baterako luar iturburu alternatibo 
bat probatu asmoz. Modu honetara urtebetez gure bezeroa den Diametro 200 jatetxeko hondakin 
organikoa bildu eta konpostatzen aritu gara Telleri zahar baserriko ardi simaurrarekin batera. 
Modu honetara 24000kg sukalde hondakin organiko bildu dira, eta 14000kg simaurra, denak 
kortalaya teknika historikoaren bidez kudeatu eta bukaerarako 21tonelada ongarri lortu ditugu, 
gure etxaldeko ongarri beharrak asetzeko adina. 



 

7. GIZARTEARENTZAT ETA GIZARTEAREKIN EGINDAKO JARDUERAK 

 

Bere zentzu zabalenean ulertuta, agroekologia-balioen zabalkundea bilatzen dugu. Gure gertuko 
ingurunea aldatu nahi dugu denon artean mundua aldatzeko urratsak eman ahal izateko. Esku 
artean erronka zoragarria dugu eta mundu guztia erakarri nahi dugu eta toki guztietan 
ezagutarazi. Horregatik, hainbat ekimenenetan parte hartu eta hainbat ekimen egin eta hainbat 
pertsona eta kolektibo bilatu ditugu elkarlanerako eta  datozen urteetan ere, horrela jarraitu 
nahi dugu. 

 

G5 INNOVA FINALISTAK. Madrileko enpresa honek Espainia mailan antolaturiko lehiaketa batean 
finalistan izan ginen beste 10 proiekturekin batera. 

URBERRITZEN. Urte hasieran berrikuntza sozialeko Urberritzen foroaren hasiera ekitaldian beste bi 
proiekturekin batera ORONArekin dugun elkarlanaren inguruko hitzaldia eman genuen Azpeitian. 

ALTZA PORRU LIBURUAREN AURKEZPENA. ARGIAk aurtengo urtean Jakob Errekondoren 
azken liburuaren aurkezpena Karabelekon egin zuen eta honi eskerrak punta puntako komikilariak gure 
etxaldean izan genituen. 

URBANLUR. Donostiako Sustapenak nekazaritza urbanoaren inguruko jardunaldi bat antolatu zuen 
urrian eta bertan Karabeleko proiektua azaltzen izan ginen goiz osoko jardunaldi baten barruan. 



 

SUKALDARITZA JASANGARRIAREN V. JARDUNALDIAK.Basque Culinary Centerrek 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen sailarekin  antolatutako jardunaldi hauetan,  ENEEKekin batera 
nekazaritza ekologikoaren inguruko azalpenak eta bereizgarriak ematen aritu ginen. 

 
WEEKINN JARDUNALDIAK.Berrikuntzaren aste barruan Donostiako Sustapenari 
"Baratzegintzarako zapore berriak" jardunaldia antolatzen lagundu genion. 

 
ARKUME EKOLOGIKO DASTAKETA.Ekainean Irizar eskolarekin elkarlanean arkume ekologiko eta 
konbentzionalaren arteko dastaketa bat antolatu genuen. 
 

KAFE BOTANIKAREKIN ELKARLANA.Ekainean baratzegintza ekologiko eta lokala sustatzeko 
elkarlanaren aurkezpena burutu genuen Kafe Botanika jatetxearekin batera. 
 

ITSASFEST. Ekitaldi honen barruan gure postua jarri genuen eta baita hitzaldi batean parte hartu ere. 
 

OLATU TALDAKA.Jardunaldi honen barruan Ibilaldi sentsitiboetan parte hartu zuen genuen eta 
bertan errehabilitazio taldekoek Karabeleko proiektua azaltzeko aukera izan zuten esperientzia gustatibo 
eta usaintsu baten bidez. 
 

ORONA IDEO AZOKA.Azoka honetan parte hartzeaz gain bertan antolaturiko jardunaldiaren 
barruan Karabelekon egiten dugun lanaren berri emateko aukera izan genuen punta puntako beste bi 
hizlarirekin batera. 
 

INDUSTRI ELIKADURA JARDUNALDIA. Gipuzkoako elikadura poloak antolaturiko jardunaldi 
batzuetan gure elkarlan proiektuen berri emateko aukera izan genuen, bai Oronarekin, Lurretik lurrera 
proiektuarekin izan dugun esperientzia azalduz. 
 

ERRIGORA. Aurten ere Errigorako produktuen banaketarako bi txandetan gure azpiegiturak banaketa 
gune gisa antolatu ditugu. 
 

V. JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL. La Caixak Bartzelonan antolaturiko jardunaldi 
hauetan gure proiektuaren elkarlana nola antolatzen dugun azaltzen izan ginen. 
 

EITB-KO IKUSTALDIAK.Kurtsoan zehar EITBko hainbat programatan parte hartzea eskatu 
digute"Quémeestascontando" "De lo bueno lo mejor", "Sustraia" eta Faktoria saioetatik. 
 

AZOKA NABARMENENAK:Urduñako Tokiko produktuen eta produktu ekologikoen III. Azokan, 
AstigarragakoSanTomasetako azoka, Donostiako XV azoka ekologikoa,  Ekonomia alternatibo eta 
solidarioaren II.azoka, Itsafest, Bioterra, Biokultura... 
 
 
 



 

8. GIZARTE INPAKTUA 2016 

 
Pasaden urtean gure proiektuak nekazal etxalde bat baino zerbait gehiago dela erakutsi du gure 
aktibitate anitzak medio. Horregatik eta ase ezinezko ezinegonak bultzaturik urte honetarako ere 
ekintza zerrenda zabala gauzatzen ari gara aktibitate ekonomikotik haratago gure proiektuaren 
mezua hedatu asmoz. Gure helburuak sorreratik ditugun atal ezberdinetan antolatuak 
marraztuak ditugu, hots, gizarte inpaktua, lurralde inpaktua, dibulgazioa ... Jarraian 2016ko 
gizarte eragina zein izan den laburtzen saiatu gara. 
 

 
 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ERREHABILITAZIOA ETA GIZARTERATZEA OROTARA 68
ERREHABILITAZIO  zerbitzua eskaintzen jarraitzea Pertsona 37

FORMAKUNTZARAKO 2. talde bat sortzea lan munduratzeko Pertsona 4

LAN NORMALIZATUA Buru osasun arazoak dituzten pertsonei eskeinia Pertsona 2

LANPOSTU SORRERA Buru osasun arazoak dituzten pertsonei eskeinia Pertsona 1

IRESGI bidez 3. graduan dauden pertsonei gizarteratze zerbitzua eskaintzea Pertsona 10

KOLORE GUZTIAK elkartearekin sentsibilizazio saio bat burutu  Pertsona 15

IKERKETA ETA JAKINTZA DEDIKAZIOA 770
OINARRIZKO IKERKETA bat burutzea "Nekazaritza ekologikorako konpostei buruz" Ord 350

IKERKETA PRAKTIKOA burutzea "Lurretik lurrera" Ord 260

IKERKETA PRAKTIKOA eskualderako eraldaketa gune baten bideragarritasuna Ord 160

LURRALDE INPAKTUA DEDIKAZIOA 167
URBERRITZEN Hitzaldia Azpeitian "ORONA KARABELEKO ELKARLANA" Ord 10

ELIKAGAIGINTZA FOROAN parte hartzea Ord 8

FOMENTO DONOSTIREKIN "inoweek" formakuntza saio bat antolatzea Ord 20

URBAN LUR jardunaldietan hizlaria Ord 10

BESTE 6 PRODUKTORE ekologiko eta lokalen produktuak eskaintzea Ord 50

ERRIGORA ekimenerako banaketa puntu izan gara. Ord 30

ARKUME EKOLOGIKO ETA EZ EKOLOGIKOAREN DASTAKETA antolatzea Ord 15

DIAMETRO 200 JARDUNALDIAK ponentzia bat eman genuen Ord 5

ELIKAGAIGINTZA POLO INDUSTRIAK "Lurretik lurrera proiektuaren aurkezpena Ord 3

V. ENCUENRO ENPRENDEDORES SOCIALES  de la caixa Ord 16

ERRESTAURAZIOAREN SENTSIBILIZAZIOA INPAKTUA 49
KAFE BOTANIKA-rekin elkarlana Unt 1

HOSTALARITZA JASANGARRIAREN JARDUNALDIAK 2016 parte hartzea Ord 10

ERRESTAURAZIOKO SUKALDARIEN BIXITA ezberdinak bultzatzea Unt 8

BASQUE CULINARY CENTER-eko ikasleen bixitak Unt 18

IRIZAR ESKOLA-ko ikasleen bixitak Unt 1

"BIOANIZTASUNA EREITEN" sentsibilizazio kanpaña Unt 15

NORBANAKOEN SENTSIBILIZAZIOA PERTSONA
KONTSUMO TALDEKO pertsonen ate irekietako jardunaldia Unt 0

ALTZA PORRU liburuaren aurkezpen ekitaldia baratzegintza kultura hedatuz Unt 65

ORDUÑAKO AZOKA AGROEKOLOGIKOA parte hartzea Unt 1

BIOTERRA Feria Ekologikoan izan ginen Unt 1

OLATU TALKAko Bisita Sensitiboan parte hartu genuen Unt 25

ITSASFEST Unt 1

ORONA IDEOKO AZOKA Unt 1

BOULEVARDEKO AZOKA EKOLOGIKOA Unt 1

ASTIGARRAGAKO SAN TOMAS AZOKA Unt 1

2016 ekintzen zerrenda 2016



 

 

 

KOMUNIKABIDEETAKO INPAKTUA
G5 INNOVA lehiaketako finalistak izan ginen. Unt 1

BERANDU BAINO LEHEN telebista saioa Unt 1

DE LO BUENO LO MEJOR telebista saioa Unt 1

SUSTRAIA telebista saioa Unt 1

SISTER AND THE CITY blogarien artikulua Unt 1

"QUE ME ESTAS CONTANDO"  telebista saioa elkarrizketa Unt 1

ENEEK agendan Unt 3

"LO QUE COME DON MANUEL" blogeko artikulua Unt 1

"LA RUTA SLOW" irratsaioko elkarrizketa Unt 1

"FAKTORIA IRRATSAIOKO" elkarrizketa Unt 1

BLOG-eko artikulu kopurua Unt 16

FACEBOOK artikulu kopurua Unt 380

FACEBOOK jarraitzaile kopurua Unt 1120

TWITER jarraitzaile kopurua Unt 676

TWITER txio kopurua Unt 1200
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