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JASANGARRIA
ELIKADURA



Ekonomiaren eragile nagusienetako bat elikadura da , eta Europako

erronka estrategiko bilakatu da , jasangarri izateko ; hala , klimari eta

ingurumenari lotutako erronkak aukera bihurtu dira .

Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapeneko Arloak proiektu bat jarri du

abian , elikadura jasangarriaren aldeko tokiko merkataritza-sarea sortze

aldera .

Udalerrian dauden 186 janari-dendetatik 83k —hau da , guztizkoaren %

45k— interesa erakutsi dute ekimenean .

Lehenengo fasean , elikadura jasangarriari lotutako alderdiei

dagokienez tokiko merkataritzak dituen interesa eta ezagutza

zehaztea izan da helburu nagusia .

Bigarren fasean , berriz , baterako sorkuntzako bi tailer egin dira

saltokiekin , sare horren oinarriak ezartze aldera .

Eman beharreko hurrengo urratsak erabaki behar dira orain .

LAN-ESPARRUA
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SAIOAREN HELBURUAK

negoziotik bultzatu daitekeena
tresna eta/edo teknologia berriak txertatuz edo hobetuz bultzatu
daitekeena
erabiltzailearen/kontsumitzailearen ikuspuntutik bultzatu
daitekeena.

Sarerako lehen lan-espazioa sortzea, inkesten emaitzak aurkeztu ahal
izateko eta batera lan egiten hasteko, elikadura jasangarriari benetako
bultzada emateko dauden beharrizan nagusiak antzemateko
xedearekin. Horretarako, honako hiru alderdi hauek jorratuko dira:



BASOAN MERKATU ORGANIKOA

GAU-TXORI JANARI DENDA

GRACIA ARRAINDEGIA

HERMANOS URRUTIA HARATEGIA

IZARBIDE SUPERMERKATUA EKOLOGIKOA

JULIO MOLANO MORENO ARRAINDEGIA

MINI SUPER ALGORTA 

NATURALIA BELAR-DENDA 

VILLAMONTE BELAR-DENDA 

1 .  SAIOKO PARTE-HARTZAILEAK:



 

INKESTAKO EMAITZEN AZTERKETA
Tailerraren lehenengo fasean, sarean dauden 87 saltokiei egindako inkestan lortutako emaitzak partekatu ziren.



 
 

#HurbilekoProduktua  
#ZeroXahuketa  

#EkoizpenEkologikoa  
#SasoikoProduktua  

#EkonomiaZirkularra  
#ElikaduraOsasungarria

-
#KontsumoArduratsua

 

 

 

BEHIN BETIKO ETIKETAK

Elika Fundazioak egindako ekarpenari eta parte-hartzaileek
egindako azterketari esker, honako etiketa hauek hautatu
dira Getxon elikadura jasangarria sustatu eta garatzeko
funtsezkoak diren elementuetarako:

 
#ElikaduraJasangarriaGetxo

#AlimentaciónSostenibleGetxo

Proiektuaren lerroan egiten duen guztia marka berean
biltzeko, etiketa hauek erabiliko dira:

JASANGARRIA
ELIKADURA



UDALAK
 ERAGINGARRIA

 

SAREAK
 ERAGINGARRIA

 

KOMUNIKAZIOAK
 ERAGINGARRIA

 

ELIKADURA JASANGARRIA BULTZATZEKO
BEHARRIZANAK IDENTIFIKATZEA

Parte-hartzaileek elikadura jasangarriari dagokionez dauden beharrizanak identifikatzen egin zuten lan;
horretarako, hiru alderditan jarri zuten arreta: norberaren negozioa, beharrezkoak diren tresnak eta erabiltzaileak.

Ondoren egin zen analisi batean, hiru balizko ekintza-lerro antzeman ziren:
 



Gizartea –
Kontsumoa –
Erabiltzaileak

 

BEHARRIZANAK

UDALAK
 ERAGINGARRIA

 

SAREAK
 ERAGINGARRIA

 

KOMUNIKAZIOAK
 ERAGINGARRIA

Negozioa

Tresnak



Negocio

UDALAK
 ERAGINGARRIA

 

SAREAK
 ERAGINGARRIA

 

SAREAK
 ERAGINGARRIA

 

SAREAK
 ERAGINGARRIA

 

KOMUNIKAZIOAK
 ERAGINGARRIA

Tresnak

Gizartea –
Kontsumoa –
Erabiltzaileak

Negozioa

NEGOZIOAREN ERRONKAK

SOLUZIOEN DISEINUA

KONTSUMO ARDURADUNA

 

BEHARRIZANAK
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2. SAIOAREN HELBURUAK
 

"Zertarako" identifikatuko dugu.
Sare honen izaeraren funtsezko elementuak.
Aktibatu beharko lituzkeen harreman nagusiak mapatuko ditugu.

Sarea egiten hastea amankomuneko helburu baten identifikazioan
oinarrituta:



AMALIA FRUTAK

GRACIA ARRAINDEGIA

HERMANOS URRUTIA HARATEGIA

IZARBIDE SUPERMERKATUA EKOLOGIKOA

MINI SUPER ALGORTA 

NATURALIA BELAR-DENDA 

VILLAMONTE BELAR-DENDA 

1 .  SAIOKO PARTE-HARTZAILEAK:



 

ZENTZUA EMATEA, SAREA AKTIBATZEKO

Lehenengo saioan egindako lana eta ateratako ondorioak abiapuntutzat hartuta, parte-hartzaileek sare honen
sorkuntzari zentzua ematen dioten elementurik garrantzitsuenak identifikatu zituzten eta horiei buruz hausnartu

zuten.
Horretarako, sarearen helburua ("zertarako?") eta aktibazio-ardatzak (nortasuna, harremanak eta informazioa)

aztertu zituzten.



Erabiltzaileak
 

Tresnak
 

Nortasuna: Lurraldeak bere historiari dagokionez

gaur egun egiten dituen interpretazioak dira , bai

eta hartzen dituen erabakiak , gaur egungo

jarduerak eta etorkizuneko zentzua ere .

Partekatutako printzipio eta helburuekin bat

egiteak ahalik eta autonomia handiena izatea

ahalbidetuko du .

Informazioa: Edozein motatako erakunderi

eboluzionatzeko aukera ematen dion baliabidea

da . Datu irekien sistema bat izatea , gardena , arina

eta oparoa dena ; horri esker sortzen baitira

erantzun bizkorrak , ondo integratutakoak eta

eraginkorrak .

Harremanak: Sistemaren ulerkuntza sustatzeko

bideak dira . Harremanen bitartez , informazioa

sortzen eta eraldatzen da . Partekatzeko eta

topatzeko aukerak sortzeari esker , aukera berriak

nahiz integratutako erantzunak sortzen dira .

3 AKTIBAZIO-
ARDATZ

 

inform
azioa

 

nor
ta

su
na

 
harremanak

 

Ezin daiteke esku-hartze eraginkorrik planifikatu organismo bakoitza bakarra egiten
duen hori antzeman barik. Ekosistemako garapen jasangarria oinarrituko duten
funtsezko hiru elementu identifikatu ditugu.

Negozioa
 



BESTE HIRI,
HERRIALDE

ETA
PROIEKTU

BATZUK
 
 

UDALA:
KOMUNIKAZI

OA,
KONEXIOAK,
BALIABIDEAK

 
 
 

 

SAREA AKTIBATZEN
 

Ideiak: beste esperientzia
batzuen benchmarking-a

 

Ideiak: erabiltzaileen
beharrizanak zeintzuk diren

entzutea

 

Ideiak: hezkuntza – ikasleekin
kanpainak egitea (adib.:

Europa ikastetxea)

 

Ideiak: ekoizleak, konta
diezaguten

 

IIdeiak: "farmazialariak
aginduta" farmazietako

kontzeptuarekin erkatzea

 

ELIKADURA
JASANGARRIARI

BURUZKO
KULTURA

SORTZEKO
 

 

GARRANTZITSUAK
IZATEKO

(SEKTOREA,
AUZOKO

MERKATARITZA)
 

 

KONTZIENTEAGOA
DEN KONTSUMOA

SORTZEKO
 

 
DITUGUN

EZAGUTZAK
HELARAZTEKO

 

 

TRANSMITITZEKO /
ZARATA EGITEKO

 

 

IKASTEKO
 

 

LAGUNTZEKO
 
 

 

EKITEKO ETA
GAUZAK EGITEKO

 
 

 HAZTEKO
 
 

 

Zertarako
sarea?

 

 
 

 

NUTRIZIONIS
TAK

(PRESKRIPTO
REAK)

 
 

 
 

 
 
 

 

OSTALARI
TZA

(PRESKRI
PTOREAK)

 

 

HORNITZAILE
AK

 
 

IKASTETXEAK
 
 

HERRITARRE
KIKO

HARREMANA
K
 
 

TOKIKO
EKOIZLEAK

 
 

MERKATARIE
N ELKARTEAK

 
 ELIKA

FUNDAZIOA
 
 

ERABILTZAILEAK
(BEHARRIZANAK)

 
 

INFLUENCE
RRAK

 

 
ZER ETA

ZERTARAKO
ADIERAZTEA

 
 

ERRESPETU
A ETA

TOLERANTZI
A, BAINA

MUGA
ARGIEKIN

 

TXIKIA
IZATEA

 
 
 GARDENTASU

NA
 
 
 

ERRESPETUA
ETA

TOLERANTZIA
 
 
 

ALDAKETARA
KO JARRERA

 
 
 

ALDATZEKO
PREST

EGOTEA
 
 
 

TOKIKO
ESTILOA,

GERTUKOA
 
 
 

TOKIKOA
IZATEA

 
 

IREKIA ETA
MOLDAKORR

A
 
 
 

DEFINITUTAKO
BALIOEKIKO
ERRESPETUA

 

 

inform
azioa

 

no
rt

as
un

a
 

harremanak

 



EKINTZA BATEK BESTE BATERA ERAMAN GAITZALA ETA
HELBURU BAT LORTZEA
 HAZI NAHI DUGU (HEGALAK ALTXATU)
SEKTORE GISA HAZTEA UDALERRIAN
ELIKADURA JASANGARRIARI BURUZKO KULTURA SORTZEA
 BESTE MOTA BATEKO KONTSUMOA SUSTATZEA
ARGITZEA ETA ALTERNATIBAK EMATEA
 LURRAREKIN KONEXIOA SORTZEA ZARATA HANDIA EGITEA
INFORMAZIOA HELARAZTEN DUEN ZERBAITEN PARTE
IZATEA
 ESKUTIK IKASTEA
KONTZIENTZIA GEHIAGO SORTZEA
ERABILTZAILEAK/KONTSUMITZAILEAK LORTZEA
(HARRAPATZEA)
 AUZOKO MERKATARITZA GARRANTZITSUA DA

ZERTARAKO ERAIKI NAHI DUGU SARE HAU?

Parte-hartzaileen hasierako hausnarketak, sareari zentzua emateko
eta hura eraikitzen hasteko.

 



ERRESPETUA ETA TOLERANTZIA, BAINA MUGA ARGIEKIN
ERRESPETUA ETA TOLERANTZIA
DEFINITUTAKO BALIOEKIKO ERRESPETUA
ALDAKETARAKO JARRERA
IREKIA ETA MOLDAKORRA
ZER ETA ZERTARAKO ADIERAZTEA
GARDENTASUNA

GURE NORTASUNAREN 
ESPARRUA ERAIKITZEN HASI GARA

 

"Zein elementu, balio, ezaugarri eta printzipio izan beharko lituzke
sare honek? Zer errespetatu behar da?" galderei dagokienez parte-

hartzaileek egindako hausnarketak
.

TXIKIA IZATEA
TOKIKOA IZATEA
TOKIKO ESTILOA, GERTUKOA
ALDATZEKO PREST EGOTEA



"Norekin egon beharko ginateke harremanetan? Nor ezagutu
beharko genuke?" galderei dagokionez parte-hartzaileek egindako

hausnarketak
 

BESTE HIRI, HERRIALDE ETA PROIEKTU BATZUK
UDALA: KOMUNIKAZIOA, KONEXIOAK, BALIABIDEAK
GETXOBERRI
IKASTETXEAK
MERKATARIEN ELKARTEA
ELIKA FUNDAZIOA
HAZI
NUTRIZIONISTAK (PRESKRIPTOREAK)
OSTALARITZA (PRESKRIPTOREAK)
INFLUENCERRAK
HORNITZAILEAK
TOKIKO EKOIZLEAK
HERRITARREKIKO HARREMANAK
ERABILTZAILEAK (BEHARRIZANAK)

HARREMANIK GARRANTZITSUENAK
ANTZEMATEN HASI GARA

 



BESTE HIRI,
HERRIALDE ETA
PROIEKTU BATZUK

UDALA:
KOMUNIKAZIOA,
KONEXIOAK,
BALIABIDEAK GETXOBERRI

IKASTETXEAK

MERKATARIEN
ELKARTEA

 

ELIKA
FUNDAZIOA

HAZI

NUTRIZIONISTAK 
(PRESkRIPTOREAK)

OSTALARITZA 
((PRESkRIPTOREAK))

INFLUENCERRAK

HORNITZAILEAK

TOKIKO EKOIZLEAK

HERRITARREK

ERABILTZAILEAK
(BEHARRIZANAK)
)
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SAIOAREN HELBURUAK
 

Balio komuna sortzen duten ekintza zehatzak oinarri
hartuta sarea aktibatzeko lehen lan-fokuak identifikatu eta
zehaztea.



HERMANOS URRUTIA HARATEGIA

AMALIA fruta-denda

BASOAN MERKATU ORGANIKOA

SAIOKO PARTE-HARTZAILEAK:



 

INTERES-FOKUAK IDENTIFIKATZEA

Sentsibilizazioa/zabalpena:
Elikagai jasangarriak jatea gastu handiagoa da
Sentsibilizazio soziala (kultura)
"Jasangarria/osasungarria = garestia" kontzeptua desmitifikatzea
Elikadura jasangarriaren balioa berreskuratzea
Elikadura jasangarriaren atzean dagoenari buruzko herritarren
pertzepzioa
Ekoizpen ekologikoari buruzko informazioa desmitifikatzea

Elikagai jasangarrien berri emateko prestakuntza
Elikadura jasangarriari buruz gehiago jakitea, azaltzea
Informazioa eskuratzea

Hezkuntza-hitzaldiak ikastetxeetan
Hitzaldiak edo beste jarduera batzuk egiteko espazioak
Banaketa (tokiko merkataritza-sarea), udalaren parte-hartzearekin

Aurreko tailerretan landutakoa oinarri hartuta (beharrizanak, helburua        
eta sarearen izaera), interes-foku garrantzitsuenak zehaztu zituzten        
 parte-hartzaileek. Honakoak nabarmendu behar dira:

- Hornitzaileen eta ekoizle txikien tokiko sarea ikusaraztea



Interes-fokuak identifikatu ondoren, analisi bikoitza egiten dugu:
batetik, ekintza-ildo bakoitzaren garrantzia edo eragina aztertzen
dugu; bestetik, sareak duen jarduteko edo eragiteko gaitasuna dugu
aztergai.

Analisi hori oinarri hartuta, ekintzak gauzatzeko bi lehentasun argi
ezarri dira

 

INTERES-FOKUAK LEHENESTEA

Elikadura jasangarria desmitifikatzea nahiz

horri buruzko sentsibilizazioa egitea, eta

elikagai jasangarrien berri emateko

prestakuntza ematea.

Banaketa jasangarria (tokiko merkataritza-

sarea).

1.

2.



 

Saltokiak isolatuta gaude: guk bakarrik ez dugu indarrik eta ez gabiltza
mezu bera zabaltzen.
Ez dakigu gizarteak zer pentsatzen duen eta gaiari buruzko
desinformazio eta mito asko daude.
Gaia ezagutzen ez duten saltokiak daude, baina beste pertsona eta
saltoki batzuek, aldiz, asko dakite.
#Getxoaktibatu proiektuarekin balizko   konexioa
Sare sozialei buruzko prestakuntza emateko beharrizan argia.

Elikadura jasangarriak dakarrena azaltzeko. 
Tokiko merkataritzari garrantzia emateko.
Prezioa bidezkoagoa dela azaltzeko.

Hasierako egoera

 Zergatik da garrantzitsua saltokientzat?

Hartzaileak
- Merkatariak
- Gizartea (kontsumoa)
- Herritar gazteak

Barne-eragileak
-Elikadura jasangarriaren
aldeko saltokien sarea

Kanpo-eragileak
- Udala
- Nutrizionistak (preskripzioa)
- Ostalaritza (preskripzioa)
- Hornitzaile diren eragile eta erakundeak
- Gaian adituak direnak

 

1. ERRONKA: SENTSIBILIZAZIOA ETA PRESTAKUNTZA
 



 

2. ERRONKA: BANAKETA JASANGARRIA
Bezeroen eskari erreala dago.
Saltoki batzuek etxera eramateko zerbitzua eskaintzen dute jada.
Getxo osoan jarriko dute TAO eta zailagoa izango da aparkatzea, baina 
 txandakatze handiagoa egongo da.
Ez ditugu identifikatu (mapan jaso) zamalanak egiteko eta udalaren
bizikletak aparkatzeko egungo guneak.
Mondragon Unibertsitateko Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza (LEINN)
graduko aurreko ekimenen batek ideia hori aztertu zuen.
Antzeko ekimen bat dago Leioan.
Getxo Enpresak proba pilotu bat jarri zuen abian, baina ez ditugu emaitzak
ezagutzen.

Jendeak ez duelako erosten joateko astirik.     
Auto askoren eragina murriztuko genukeelako.
Getxon adineko herritar ugari daudelako.      
Erraztasunak eskaini behar dizkiogulako bezeroari.

Hasierako egoera

  Zergatik da garrantzitsua saltokientzat?

Hartzaileak
- Clientes actuales
- Clientes mayores
- Clientes potenciales

Barne-eragileak
-  Elikadura jasangarriaren
aldeko saltokien sarea
- Beste erakunde batzuk,
balizko lankidetzak

Kanpo-eragileak
- Getxo empresa
- Leinn (MU)
- Centro especial de empleo (Good
Raiders).



Elikadura jasangarriaren aldeko merkataritza-sarea
zabaltzea, bai eta baterako sorkuntzako prozesuaren
edukia eta emaitzak ezagutaraztea ere.

Lehenetsitako bi erronkak lantzen hasteko bi
berrikuntza-talde martxan jartzea:

Sentsibilizazioa/Prestakuntza    
Banaketa jasangarria.

Ekonomia Sustapeneko Arloak konpromisoa hartzen du bi
jarduketa-mota abian jartzeko:

EMAN BEHARREKO
HURRENGO URRATSAK

 

 



 
 

#ElikaduraJasangarriaGetxo
#AlimentaciónSostenibleGetxo

 
 
 

 
JASANGARRIA
ELIKADURA


