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1. KARABELEKO TALDEA
Karabeleko proiektuak beste urte oparo bat gainditu du. Lan munduratzea berez zaila izanik, berau lehen
sektorean gauzatzea oraindik konplexuagoa da, baina aurten ere gure helburua lortu dugula esan
genezake. Gure proiektuan sinesten duzuen guztion auzolanari esker, buru osasun arazoak ikusarazi
ditugu, bertako produktu osasuntsuak sortu ditugu, proiektu berritzaileak garatu eta gure gizartearen
eskura jarri ditugu. Eskerrik asko gure ekosistema konplexu honetako partaide izan zareten pertsona eta
eragile guztiei.
Urteko memoria honetan, Karabeleko proiektuaren ardatz diren baratzegintza ekologikoa,
errehabilitazioa eta esperimentazio arloak azaltzeaz gain, buruturiko gainerako elkarlan zein
sentsibilizazio lanak erakutsi nahi ditugu. Baina urte honetan zerbait nabarmendu beharko bagenu,
batetik, lan munduratzean indarrak handitu izana, gure barazki sorkuntzan eginiko lan kualitatibo zein
kuantitatiboa eta elkarlanean eginiko lanak lirateke:
ERREHABILITAZIO ETA LAN MUNDURATZE ATALETAN
“Mihi Berdea” produktu lerroa inplementatu nahian, aurten, adizka bada ere, formakuntza ataletik
zetozen 4 pertsonei lan kontratuak eskaini zaizkie. Bestetik barazki produkzio atal normalean
egonkortua dagoen lan kontratu batez gain, beste pertsona batentzako lanaldi erdiko kontratua
eskaini ahal izan dugu.
PRODUKZIO ATALEKO BERRIKUNTZAK
Atal honetan, Foru Aldundiaren laguntzari eskerrak, martxan jarri dugun “Mihi Berdea” produkzio lerroa
legoke. Espero zen bezala, nahiko gora behera izaten ari den arren, kontsumitzaileen aldetik harrera oso
ona izan du eta ekoizpena aurrera doa. Bestetik, urte osoan zehar gure kontsumitzaile ezberdinentzako
eskura jartzen ari garen aplikazioa sortu dugu, “e-commerce” zerbitzu berritzaile bat eskainiz.
LURRALDE INPAKTUA
Aipatzekoa da ere Aleka hazi ekologiko lokalen proiektua errealitate bilakatu duen proiektuan
zuzeneko esku-hartzea izan dugula. Baita Oronarekin dugun elkarlanean pauso berriak eman ditugula
bertako kontsumo taldea sustatuz. Azkenik, Lurdenok barazkigintza proiektuko lan taldearekin
elkarlanean, beraien proiektua trinkotzeko ahaleginak egin ditugu, sektoreko landa postuak mantendu
nahirik.
Gainera, betiko moduan hitzaldi zein sentsibilizazio ekintza ezberdinetan parte hartzen jarraitu dugu
“Txoriene” telebista programatik hasi eta gure etxaldera bisitan etorri zareten norbanako zein talde
ezberdinen bisitak dinamizatzeraino. Beraz, mila esker gugan konfiantza jarri duzuen denoi eta jarrai
dezagun munduko bazter txiki hau goldatzen eta biziberritzen biharko eguna helburu hartuta.

2. SUSTATZAILEAK
AGIFES (Buru osasun arazoa duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkartea). 1985ean sortutako
irabazi-asmorik gabeko elkartea da eta bere helburua da komunitatean buru osasun arazoak
dituzten pertsonen integrazioa eta normalizazioa lortzea, kalitatezko zerbitzuak aldarrikatzea
(gizartekoa, lanekoa, osasun-arlokoa) eta buru nahasmendua 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
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. Mintegiaukera 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 etxaldea da eta helburutzat ditu jasangarritasun ekonomikoa,
ingurumen eta gizarte jasangarritasuna baratzezaintza ekologikoaren esperimentazio, agroekologiaren
sustapen eta buru osasun arazoak dituzten pertsonen integrazio soziolaboral eta bizi-kalitate
hobekuntza.

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-ETXALDEA. Lan-zentro hau baratzezaintza ekologikorako oinarrizko
esperimentazio gune ireki gisa bihurtzea.
2. ERREHABILITAZIOA, GIZARTERATZEA ETA LANERATZEA. Gizarte-bazterketa arriskua eta buru
osasun arazo 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.

IKUSPEGIA
Gure proiektuak gure gertuko ingurunean dauden hainbat gizarte-arazori konponbidea eman nahi die.
Alde batetik, buru nahasmendua 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, osasuntsua eta kalitatezkoa izateagatik bereziko
den jarduera ekonomikoa garatu nahi da.

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
2019an zehar Karabeleko etxaldera etortzen den erabiltzaile-taldeari (OTL programa barruan) beraien
gizarteratze eta laneratzea sustatzeko hainbat jarduera ezberdin eskaini zaizkio. Horretarako, gurean
ohikoa den bezala, aisialdiko aktibitateak baratze-terapiako eginkizun/jarduerekin uztartu dira,
etxaldeko lan talde eta AGIFESeko talde teknikoaren arteko elkarlanari eskerrak. Honez gain, lan
munduratzeko formakuntza taldea aurrera doa eta aurtengoan 6 lagunek parte hartu ahal izan dute
ondorenenean kontratuak eskainiz hauetako lauri. Honela, errehabilitazio eta lan munduratze ekintza
nagusiak ondoko hauek dira:

LANPOSTU EGONKOR BAT + LANALDI ERDI BAT : Lan munduratze aukerak eskaintzeko helburu
horretan bi lanpostu egonkor eskaini ahal izan ditugu urte osoan zehar. Honela, bi lanpostuek %75eko
okupazioa izan dute eta erantzun oso ona izan du alde guztietatik. Proiektuaren helburua kolektiboaren
barruan lanpostu egonkorra sortzea da hastapenetatik. Aldi berean, “Mihi Berdea” proiektuari eskerrak,
formakuntza taldeko 6 lagunetik 4 pertsonek lan esperientzia jarraitua izan dute eta kontratu
normalizatuak eskaini ahal izan zaizkie.
ZERBITZUA EMAN ZAIEN PERTSONA KOPURUA: Pasa den urtean zehar baratzeterapia programan 23
pertsonak parte hartu dute, hauetatik 9 emakumeak eta 14 gizonezkoak. Aipagarria da hauen %82ak
urtebete baino gehiago daramala parte hartzen. Ohikoa den moduan, herri desberdinetatik etorri dira
gehienak, Donostiatik 6, baina baita Hernanitik (4 lagun), Irundik (3 lagun) eta Aia, Getaria, Zarautz,
Tolosa, Villabona-Amasa, Errenteria-Orereta eta Legorreta udalerrietatik ere (azken herri hauetatik,
parte-hartzaile bana).

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, eta abar egin
dute.
ERREZETA-LIBURUA. Errehabilitazio taldeak herrian egunero erosketak egiten ditu eta baratzeko
sasoiko elikagaiekin batera errezeta-liburua osatzen dute osasungarriak diren elikadura ohituretara
hurbiltzeko.
LEHEN HEZKUNTZAKO HAURREKIN BISITATAN PARTE HARTZEA. Kolektiboak beti parte hartu du bisita
hauetan eta beraien errealitatea zein den azaltzeko gunea dute. Horrela, apiril-maiatza eta urri-azaroa
bitartean, 13 bisita eskaini dizkiegu Hernaniko ikastetxeei, AGIFESeko aisialdi eta denbora libreko (OTL)
kideei eta Hondarribiko ikastetxeari.
IRTEERA KULTURALAK: Aurtengo urtean ere bisita kulturalak egiten jarraitzen dugu Gipuzkoan zehar eta
baita Bizkaiatik barrena ere. Getaria Balenciaga museora, Santo Tomas azokara, Idiazabal gaztaren
museoa, Hendaiara, Zumarragako Santa Luzia azokara eta abar.

5. BESTELAKO KOLEKTIBOEKIN JARDUERAK
1. ORONA FUNDAZIOA. Aurten ORONAko giza taldearekin dugun harremana sakontzen joateko lanketa
burutzen aritu gara. Lanketa honen emaitzak urte bukaera honetan gauzatzen hasi dira eta datozen
urteetan zer esana emango duelakoan gaude.
2. IRESGI / AHMER / ELIKAGAI BANKUA. Gure antzeko entitateekin harremanak mantentzen jarraitzen
dugu eta honen adibide da IRESGI bidez espetxean preso dauden pertsonen kolektiboa, Hernani
inguruko atzerritaren elkartea den AHMER edota Elikagai Bankuko lagunekin izan dugu harremana.
3. BETERRI KM0 / EREINLURRA / BIZI BARATZEA. Lurralde mailako sentsibilizazio lana sustatzeko
estrategia horren barruan Beterriko Km0 proiektuaren formakuntza saioetan parte hartu ahal izan
dugu, Ereinlurra ikastaroko saio batean ere parte hartu dugu eta Argiako lagunek antolaturiko
“Baratzetik platerera sortzen dugun paisaia” jardunaldian ere esku hartzeko aukera eman zaigu.
4. BARATZETIK PLATERERA. Zerbitzatzen ditugun jatetxe konprometituen sarea nabarmen handitu da.
Baratzetik beraien platererako bidea ikusarazi nahi izan dugu beraiekin elkarlanean.

6. IKERKETA-JARDUERAK
Aurtengo urtean, esperimentazioari dagokionez, nagusiki guretzako ikerketa praktikoaren atalean
sartuko liratekeen hiru lan ezberdin garatu edo eta parte hartu ditugu. Hurrenez hurren, gauzaturiko 3
ikerketa praktikoak hauek izan dira.
MIHI BERDEA PROIEKTUAREN IMPLEMENTAZIOA. Urte osoan zehar Mihi Berdea proiektua martxan
jartzen pasa dugu. Honela, benetako produkzio dinamika garatu dugu, gure kolektiboko jendea lan
munduratuz eta HORECA kanaleko hiru bezero ezberdinekin produkzio egonkor eta ekologiko bat
egituratu nahirik. Oso ondo hasi garen arren, gorabeherak izaten ari gara baina proiektuak aurrera
darrai.
KARABELEKO APP. Gure etorkizunerako estrategian bezeroekin dugun harremana modu eraginkor
batean kudeatu, gure zerbitzua hobetu eta kontsumitzaileari erosotasunez aukera gehiago zabaltzeko
asmoz, urte osoa aplikazio bat garatzen pasa dugu. Urte bukaera honetan hasi gara pixkanaka hedatzen
eskaintza eta zerbitzu berriekin.
ALEKA BIOANIZTASUNA Nekazaritza-sektore osoarentzat oro har estrategikoa den hazi ekologikoen
produkzio lokala ahalbidetuko duen proiektu honetan zuzeneko esku hartzea izan dugu eta dagoeneko
martxan dagoen proiektu bilakatu da irailetik aurrera. Harrotasun eta poz handia da guretzat irabaziasmorik gabeko beste proiektu kolektibo bati martxa ematen lagundu izana.

-

7. GIZARTEARENTZAT ETA GIZARTEAREKIN EGINDAKOA
Gure proiektuak inguruneko gizartearen sentsibilizazioa eta hedatu nahi ditugun balioen zabalkundea
bilatzen du. Ondorioz, aurten ere hainbat ekintzatan parte hartu dugu eta baita sustatu ere. Batzuk
urteroko ohitura bilakatu zaizkigu; hala nola ikastetxeen eta turisten bisitak. Beste batzuk, berriz, urtero
agertu ohi diren aldi bateko loraldiak bezala dira; besteak beste, telebista programetako parte-hartzeak,
sariak nahiz bisita atseginak.

1. TXORIENE. ETB1eko sukaldaritza programa honekin zuzeneko elkarlana jarri dugu martxan eta
gure mezua hedatzeko aukera eskaini digute bai sentsibilizazio sozial zein agronomiko mailan.

3. ERRIGORA.

Aurten ere Errigorako produktuen banaketarako bi txandetan gure azpiegiturak

banaketa gune gisa antolatu ditugu.

4.HITZALDI ETA IKASTAROAK.

Haziera-ko formakuntza, Baratzetik platerera sortzen dugun

paisaia, Ereinlurra ikastaroa, Gure Lurra kongresua, Beterri KM0 formakuntza.

5.SUKALDARI EZBERDINEKIN BISITAK.

Botanika, Diametro 200, Arzak, Urola, Bodegon,

Kokotxa, Irizar Eskolako ikasleak, Basque Culinary Center,

6. BIOTERRA AZOKA 2019: Bertako jardunaldian produktu ekologikoei buruzko azalpenak eman
ahal izan genituen.

8."A BOCADOS" Etb2ko sukaldaritza programa honetako kolaboratzaile bihurtu gara udazkenetik
hona; baratzean aurki daitezkeen elikagaien inguruko azalpenak ematen ditugu.

8. GIZARTE INPAKTUA 2019
Pasa den urtean gure proiektuak nekazaritza-etxalde bat baino zerbait gehiago dela erakutsi dugu, gure
aktibitate anitzak direla eta. 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 antolatuta marraztu ditugu; hots,
gizarte inpaktua, lurralde inpaktua, dibulgazioa... Jarraian 2019ko gizarte eragina zein izan den laburtzen
saiatu gara.
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ERREHABILITAZIOA ETA GIZARTERATZEA
1
2
3
4
5

BRATZETERAPIA zerbitzua eskaintzen jarraitzea
FORMAKUNTZARAKO 2. talde bat sortzea lan munduratzeko
LAN NORMALIZATUA Buru osasun arazoak dituzten pertsonei eskeinia
LANPOSTU SORRERA Buru osasun arazoak dituzten pertsonei eskeinia
IRESGI bidez 3. graduan dauden pertsonei gizarteratze zerbitzua eskaintzea

IKERKETA ETA JAKINTZA
1 MIHI BERDEA. Proiektua implementatzea
2 ALEKA. Hazien produkziorako barietateekin ikerketak.
3 APP Karabeleko. Lanabesaren azterketa eta sorrera
LURRALDE INPAKTUA
1
2
3
4
5
6
7
8

ALIANZA ORONA - KARABELAKO
AMHER SOSRACISMO
FORMACIÓN BETERRI KM 0
GURE LURRA Kongresua
EREINLURRA Ikastaroa (EHU, Deustu eta Mondragon Unibertsitatea)
BARATZETIK PLATERERA SORTZEN DUGUN PAISAIA jardunaldia
BIOTERRA 2019 jardunaldi teknikoetan.
Lehen sektoreko nekazariei AHOLKULARITZA

1
2
3
4
5
6

BARATZETIK PLATERERA Errestaurazioko bixita eta sarean
AMELIA vs KARABELEKO Colaboración de busqueda de producto local
BASQUE CULINARY CENTER-eko ikasle taldeen bixitak
IRIZAR ESKOLA-ko ikasleen bixitak
ESKUALDEKO IKASTETXEEN bixitak
DINAMARKAKO AARHUSsektore bixita DONOSTIA SUSTAPENARKEIN

ERRESTAURAZIOAREN SENTSIBILIZAZIOA

NORBANAKOEN SENTSIBILIZAZIOA
1
2
3
4
6
5

KONTSUMO TALDEKO pertsonen ate irekietako jardunaldia
HERNANI Rugby Elkartea
BARATZETIK PLATERERA SORTZEN DUGUN PAISAIA jardunaldia
HAZIERA ikastaroko formakuntza
Visita GSEF Foro sozialeko partaideen bixita
BIOTERRA 2019 jardunaldi teknikoetan.
Visita DELEGACIÓN HOLANDESA con HAZI
BUCHINGER WILHELMI klinikako adituen vixita
9 VISITASDE GRUPOSDE TURISTAS

OROTARA

53

Pertsona
Pertsona
Pertsona
Pertsona
Pertsona

31
6
4
2
10

DEDIKAZIOA
Ord
Ord
Ord

DEDIKAZIOA
Ord
Ord
Ord
Ord
Ord
Ord
Ord
Ord

PERTSONA
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt

PERTSONA
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt

3600
640
460
2500

181
4
20
75
8
10
20
4
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5
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KOMUNIKABIDEETAKO INPAKTUA
1
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ETB 1 "Txoriene
Premio excelencia SARIAK FINALISTAK
ETB 2 "A bocados" saioan
"Donostia KM0" Katalogoaren publikazioan
"Arraio irratia" elkarrizketa
"womansarea" publikazioa
FACEBOOK artikulu kopurua
FACEBOOK jarraitzaile kopurua
TWITER jarraitzaile kopurua
TWITER txio kopurua

Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt
Unt

6
1
3
1
1
1
380
1890
966
5559

