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1. KARABELEKO TALDEA
Karabeleko etxaldean azken urteetan gertatu ohi zaigun moduan atzera begiratzen dugun
bakoitzean harrituta geratzen gara urteak emandakoarekin. Gure proiektuaren ardatz diren
baratzegintza, errehabilitazioa eta ikerketa arloez gain, buruturiko gainerako elkarlan eta
sentsibilizazio lana nabaria delako urte beteko ibilbide horretan.
Zentzu honetan, urte honek emaniko fruituak baloratu eta gozatzerako orduan aipamen
berezia merezi dute LAN MUNDURATZEAREN ERRONKAN gure kolektiboko pertsona
batentzako lanpostu egonkorra eskaini eta kontsolidatu izanak, gainerakoez gain.
Bestetik "MIHI BERDEA" proiektua ahalbidetu duen talde multidisziplinarrak ere aipamen
berezia merezi duela deritzogu; izan ere, hasieran genuen ideia lauso hura egi bihurtzeko
etxaldetik bueltaka ibili baitira Fede Pacha, Basque Culinaryko ikerlariak eta Orona
fundazioko lagunak.
Azkenik, ezin aipatu gabe utzi nekazaritza sektore ekologikotik sustatzen ari den SAREKO
deituriko merkaturatze unitatean parte hartze zuzena izateak sortzen digun harrotasuna.
Proiektu honetan gure etxaldea Gipuzkoako produktore ekologikoen produktuak
jatetxeetara bideratzeko probatzen ari den hornitze unitateko plataforma logistikoa bihurtu
da Karabeleko urtebetez.
Hau guztia gutxi balitz eta txosten honetan jasotzen diren ekintza guztiez gain proiektua
kontsolidatu egin da, bai datu ekonomikoei dagokionez eta baita pertsona taldeari
dagokionez ere. Gure etxaldearen tamaina 2Ha-ren bueltan egonkortu da, gure
kontsumitzaile sarea Donostialdean zabaltzen doa eta agroekologiaren baloreak sareetan
hedatuz doaz.

2. SUSTATZAILEAK
AGIFES (Buruko osasun arazoak dituzten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkartea)
1985ean sortutako irabazi-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 buru nahasmendua duten
pertsonen eta hauen senideen bizi-kalitatea hobetzea. Bere jarduera Gipuzkoan gauzatzen
du programa pertsonalizatuak eta zentro espezializatuak kudeatuz. Helburua buruko gaitza
duten pertsonen errekuperazioa sustatzea da.
KIMUBAT. Duela 25 urte baino gehiago 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 dibertsitatea gure 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 ekoitzi eta barietate ugarirekin lan egiten du: 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-kalitatea bultzatzea.

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 dira:
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 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, Kantauri isurialdeko 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.

4. ERREHABILITAZIO TALDEAREN JARDUERAK
2017an 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 dira
helburu 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.
2017ean errehabilitazio taldeak egindako jarduerak honako hauek izan dira:

LANPOSTU EGONKOR BAT. + ALDI BATERAKO BI LANPOSTU SORTZEA : Proiektuaren
helburua kolektiboaren barruan lanpostu egonkorra sortzea izanik, taldeko bi kideri,
praktiketako kontratu baten ondoren 4 hilabetez kontratu normalizatuak egin zaizkie
Bestetik pasaden urtetik hona kontrataturiko pertsona lan taldeko kide gisa kontsolidatua
dago.
ZERBITZUA EMAN ZAIEN PERTSONA KOPURUA: Aurtengo urtean zehar guztira 48 pertsona
etorri dira horietatik 28 gizonezkoak eta 20 emakumezkoak. Momentu honetan astero 28
lagun etortzen dira 19 gizonezko eta 9 emakume. Herri desberdinetatik etorri dira gehienak
Donostiatik 16 orotara baina baita Hernani (6 lagun) 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,
bisita gidatuetan parte hartu…
ERREZETA-LIBURUA. Errehabilitazio taldeak herrian egunero erosketak egiten ditu eta
baratzean dauden sasoiko elikagaiekin batera, errezeta-liburua osatzen dute osasungarriak
diren elikadura ohituretara hurbilduz.
LEHEN HEZKUNTZAKO AURREKIN BISITATAN PARTE HARTZEA. Kolektiboak beti parte hartu
du bisita hauetan eta beraien errealitatea zein den azaltzeko gunea dute. Horrela, apirilmaiatza eta urri-azaro bitartean, 7 bisita eskaini dizkiegu Hernaniko ikastetxeei. Basque
Culinary Center, Irizar sukaldaritza eskola.
IRTEERA KULTURALAK.: Aurtengo urtean ere bisita kulturalak egiten jarraitzen dugu
Gipuzkoan zehar eta baita Bizkaitik barrena ere.

5. BESTELAKO KOLEKTIBOEKIN JARDUERAK
1. IRESGI. Urte honetan zehar tamalez IRESGI elkarteko lagunekin lan egiteari utzi behar
izan diegu Espetxezaintzak etengabe jarri izan dituen baldintzek beharturik. Edozein kasuan
eskerrik asko lagunak oraingoz horrela beharko duelako baina berri elkartu ahal izatea
espero dugu.
2. AMHER.. Aurtengo urtean Bizilagunak programaren barruan gure etxaldean egun pasa
zoragarria antolatu genuen elkarrekin estereotipoak apurtuz eta denok mahaiaren bueltan
bazkalduaz.
3. 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.
4. COMPOSTA EN RED. Koordinakunde honek antolaturiko 7. mintegiak gure etxaldean
eginiko ikerketa eta lanaren inguruko azalpenak eman ahal izan genituen. Mintegi honen
barruan gure etxaldera bisita antolatu genuen eta espainiar estatutik etorritako pertsonaia
ezberdinekin goiz pasa polita izan genuen.

5. MORIARTI PRODUKZIOAK. Handia filmaren Eleizegitarren baserriko baratzea osatzeko
erabili zituzten gure etxaldeko landareak eta pozez lagundu genuen film arrakastatsu
honetan.
6. FOREST ELKARTEA. Elkarte honekin elkarlanean auzolan egun bat antolatu genuen gure
etxaldeko basoa berreskuratu asmoz bertako landaredia landatuaz.

6. IKERKETA-JARDUERAK
Esperimentazio-zentroaren helburu nagusia lanketa ekologiko bidezko barazki
esperimentaziora bideratutako lan-lerro oso baten bidez, baratzezaintza ekologikoaren
sektorearentzat tokiko ezagutza sustatzea da. Aurreko urteko lanari jarraiki oinarrizko
ikerketa bat eta 2 ikerketa praktiko burutu ditugula esan genezake.

NEURRIRA EGINIKO IV. GAMA EKOLOGIKOKO USTIAKETA BAT SORTZEKO AZTERLANA. Ia
urte eta erdi pasa dugu proiektu hau lantzen elikagaien balio kateko eragile ezberdinen
talde batekin; hots, Basque Culinary Center, Fede Pacha, Infotres, Ernetuz, Blasenea K1
ekopaisaia, AGIFES eta Karabeleko bera. Azterlan honen helburua hostokumeen laborantza
eredu bat aztertu ekologikoan, honen eraldaketa eta komertzializazio kanalak definitu eta
kolektiboko pertsonak lan munduratzeko moduan eragin.
FITOARAZKETA SISTEMAREN AZTERKETA. Kutxa Fundazioaren laguntzaz ikerketa praktiko
honen bidez etxalde bateko ur zikinak harazteko balio duen K1 MODULUAREN egokitasuna
aztertu eta jarraipena egiteko prozesua gauzatzen ari gara. Ur analisi eta sistemaren
portaera aztertuaz hezegune artifizialetan oinarrituriko sistema balidatu nahi da.

SAREKO HORNITZE UNITATEA. ENEEK, Biolur eta EHUk sustaturik pasa den urtetik eta
nekazaritza-sektore ekologiko osoaren elkarlanarekin Donostialdeako sukaldeak hornitzeko
proba pilotu bat egiten ari da. Proiektu honetan Karabeleko laugarren eragile gisa sartu da
bere egitura, jakintza eta zerbitzatze sistema jarriaz honelako komertzializazio sare batek
funtziona dezakeen aztertzeko. Datorren urte honetan proiektuak abiadura hartu eta bere
bideragarritasunaren potentzialitatea erakutsiko du.

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, hainbat egitasmo
gauzatu eta zenbait pertsona eta kolektibo bilatu ditugu elkarlanerako; eta datozen urteetan
ere, horrela jarraitu nahi dugu.

1. KOOPFABRIKA. Gazte ekintzaileak sustatu asmoz, eskualdean antolaturiko dinamika
honen barruan proiektu ezberdinak marrazten ari diren gazte mordoxka bat izan genuen
bisitan.
2. SUKALDARITZA JASANGARRIAREN VI. JARDUNALDIAK. Basque Culinary Centerrek
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen sailarekin antolatutako jardunaldi hauetan, 'Mihi
berdea' proiektua aurkezteko aukera izan genuen.
3. ERRIGORA. Aurten ere Errigorako produktuen banaketarako bi txandetan gure
azpiegiturak banaketa gune gisa antolatu ditugu.

4."A BOCADOS" ETB2ko sukaldaritza programa honetako kolaboratzaile bihurtu gara
udazkenetik honera, baratzean aurki daitezkeen elikagaien inguruko azalpenak emanaz.
5.KOMERTZIALIZAZIO ESPERIENTZIAK. HAZI eta Fraisororekin elkarlanean gure etxaldean
Komertzializazio esperientziei buruzko jardunaldi bat antolatu zen.
6.ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA. Odonato eta anfibioentzako hezegune artifizial bat sortu
dugu gure baratzeko lurretan bertako biodibertsitatea indartu asmo.
7.HITZALDI ETA IKASTAROAK. Campo Creativo Cero jardunaldian, HAZIERAN mintegiko
formakuntza, CEBANC-entzat bertako produktuei buruzko formakuntza, Garaiko azokan
formakuntza...
8.SUKALDARI EZBERDINEKIN BISITAK. Botanika, Diametro 200, Nineu jatetxea, Bodegon,
Topa, Urola, Kokotxa, A fuego negro, Basque Culinary Center,
9.AZOKA NABARMENENAK: Urduñako Tokiko produktuen eta produktu ekologikoen III.
Azokan, Alternatiba azoka, Astigarragako San Tomasetako azoka, Donostiako XV azoka
ekologikoa, Ekonomia alternatibo eta solidarioaren II.azoka, Itsafest, Bioterra, Biokultura...

8. GIZARTE INPAKTUA 2017
Pasa den urtean gure proiektuak nekazaritza-etxalde bat baino zerbait gehiago dela
erakutsi du gure aktibitate anitzak medio. Horregatik eta ase ezineko 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 2017ko gizarte eragina zein izan den laburtzen saiatu gara.
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ERREHABILITAZIOA ETA GIZARTERATZEA
1
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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

1

LANPOSTU SORRERA Buru osasun arazoak dituzten pertsonei eskeinia

Pertsona

2

IRESGI bidez 3. graduan dauden pertsonei gizarteratze zerbitzua eskaintzea

Pertsona

10

IKERKETA ETA JAKINTZA
1
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4
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10

IV GAMA proiektuaren ikerketa

Ord

1260

ALEKA hazien produkzio zentrurako HASIERAKO PROIEKTUA

Ord

350

URUMEAKO LURREN egoeraren ikerketa
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100

DEDIKAZIOA

546

SAREKO proiektuan elkarlana?

Ord

500

ELIKAGAI FOROA HERNANI

Ord

20

ETXEKO ETA AUZOKONPOSTAREN 7. MINTEGIA
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4

KOMERTZIALIZAZIO ESPERIENTZIAK Tertulia (HAZI, Fraisoro…)
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12

ALTERNAIBEN AZOKA Hernani

Ord
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BIZILAGUNAK ekimena Ahmer SOS ARRAZAKERIA

ERRESTAURAZIOAREN SENTSIBILIZAZIOA
1
2
3
4
5
6

1720

KONPOSTEN IKERKETAREN aurkezpena sektorearen aurrean

LURRALDE INPAKTUA
1
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4
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6

DEDIKAZIOA

PERTSONA

328

ERRESTAURAZIOKO SUKALDARIEN BIXITA ezberdinak bultzatzea

Unt

20

BASQUE CULINARY CENTER-eko ikasleen bixitak

Unt

50

IRIZAR ESKOLA-ko ikasleen bixitak

Unt

18

IKASTETXEEN bixitak

Unt

140

JASANGARRITASUN JARDUNALDIAK Basque Culinary Center
EUSKAL GASTRONOMIA JARDUNALDIAK Basque Culinary Center

100

NORBANAKOEN SENTSIBILIZAZIOA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PERTSONA

KONTSUMO TALDEKO pertsonen ate irekietako jardunaldia

Unt

25

ORDUÑAKO AZOKA AGROEKOLOGIKOA parte hartzea

Unt

65

CAMPO CREATIVO CERO

Unt

20
20

GARAI AZOKAKO HITZALDIA
AUZOLANA Karabeleko etxaldean

Unt

20

HAZIERA ikastaroko formakuntza

Unt

12

CEBANC formakuntza saioak

Unt

12

BARATZETERAPIA Jardunaldiak Karabeleko

Unt

12

SARRERAKO LONA "Agroekologiaren ezaugarriak"

Unt

12

ETB 2 "A bocados"

Unt

6

ETB1 "UR HANDITAN"

Unt

1

EITB "HIRI GORRIA" Handia filmaren baratzea

Unt

1

AMARAUNA IRRATSAIOA

Unt

1

LE MONDE egunkariko idazlea

Unt

1

Eskualdeko HITZA artikulua

Unt

1

REPSOL aldizkaria

Unt

1

ETB 2 "Qué me estas contando"

Unt

1

FACEBOOK artikulu kopurua

Unt

380

FACEBOOK jarraitzaile kopurua

Unt

1120

TWITER jarraitzaile kopurua

Unt

676

TWITER txio kopurua

Unt

1200
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