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Azoka Bergaratzen prozesuaren barruan, Lehen Sektorea biziberritzeko ildoaren 

bigarren lan saioaren nondik-norakoak jasotzen dira dokumentu honetan.  

 

� Nortzuk hartu dute parte bileran? 

 

Hauek izan dira saioan parte hartu dutenak: 

Izenak 
Jexus Agirre San Juango Auzo Alkatea 

Arturo Garitano Ekoizlea 

Jon Ruiz de Egino Ekoizlea 

Iñaki Madinabeitia Pol-Pol Mendia Bizirik 

Joxe Mari Izagirre Ekoizlea 

Agurtzane Diaz Debagoiena Landa Garapenerako Elkartea 

Emeterio Elkoroberezibar Ekoizlea 

Arianne Kareaga Udaleko zinegotzia 

Leire Iruin Udaleko zinegotzia 

Onintze Guridi Bagarako Teknikaria 

Andoni Larrañaga Bagarako Teknikaria 

 

 

 

� Saioaren nondik norakoak.  

 

Parte hartzaileen aurkezpen erronda bat egin ondoren, lan ildo honen kokapena egin 

da, lehen saioko laburpen bat eginez eta saio honetako helburuak finkatuz. 

Hasteko, lehenengo bileran jasotako proposamenak ordenatzen eta zehazten saiatu 

gara. Ekaina, Uztaila eta Abuztuko lehenengo asteazkenetarako proposatutako 

baserritarren azokaren antolaketa egon da mintzagai. Azoka horretara gerturatu 

daitezkeen baserritar berriak identifikatzeaz gain, azoka egun hori nola ezagutarazi eta 
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zabalkundea eman, eta ekintza osagarriekin janzteko proposamenak egin eta adostu 

dira. 

Ondoren, azoka espaziotik haratago, sektoreari eta baserritarren jarduerari eragiten 

dioten egoera, baldintza eta udal-araudien inguruan jarduteko aukera izan da, aurreko 

bileran egindako gonbitearen ondorioz. Jasotakoak mankomunitate mailan garatzen ari 

den ekimen batera zuzenduko dira, eskualde osoko udalak egiten ari diren lanketa 

bateratuan kontuan har daitezen ahal den neurrian. 

 

� Jasotako ekarpenak.  

 

OXIRONDO AZOKA eta BERTAKO EKOIZLEAK.  

- Ekainak 4ko azoka. 

o Dastaketa bat egitea adostu da. 

� Ze produktuekin egitea ez da adostu, neguko produktuak 

bukatzen izango baitira, eta udakoak oraindik kopuru txikian 

izango direlako. 

� Babak, idarrak, edota bertako haragia sartzea proposatu da. 

� Bergarako sukaldariren bati dastaketa zuzenean prestatzeko 

aukera proposatu da (adib: Alberto Samaniego). Bestela elkarte 

gastronomikoen bitartez egitea izango da bigarren aukera.  

o Ekoizle eta baserritar gehiago identifikatu eta gonbitea luzatzea adostu 

da. Ogia, gazta edota eztia ekoizten duten ekoizleak gonbidatzea 

erabaki da, produktu eskaintzan aukera aniztasuna bilatu asmoz.   

o Asteazken goizetan egoten den lora saltzailea prest agertu da 

arratsaldez geratzeko. 

o Garaiko produktuen errezetak bilatu eta banatzea adostu da,  azokara 

gerturatuko diren herritarren artean banatzeko.  

o Araudia aztertu beharra dagoela aipatu da, larunbateko postuekin 

egindako kontratuek horrela jasoz gero, asteazkenetako azoka 

bergarako ekoizleez gain beste batzuekin bete daitekeelako. 

- Sentsibilizazio eta zabalkundea: 

o Informazio panelak: 

� Panelak egitea adostu da 

� Bai kanpoan eta bai barruan jartzea komenigarria dela adierazi 

da. 

� Zati bat finkoa izan daiteke, urtaro guztietako produktuen 

informazioarekin eta baserriko bizitzaren inguruko 

informazioarekin. Eta beste zatia, urtaroka aldatuko litzatekeen 

informazioz osatua. 
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� Tolosako azokan hilabete bakoitza produktu bati lotzearen 

ekimena dutela aipatu da, panela konfiguratzerako orduan 

kontutan hartzeko. 

� Biolurrek urtaro bakoitzeko sasoiko produktuekin egindako 

informazioak batuko dira LGEaren eskutik 

� Panelaren diseinua egitea BEARTi eskatzea proposatu da, baina 

maiatzean zehar prest egon beharko litzakeenez, ez da argi 

ikusten denbora emango ote duen.  

o Esku-orriak: 

� Etxez-etxeko zabalkundea egitea proposatu da udaletik. 

� Asteazkenetarako adostu den azoka, eta udaletik edota beste 

eragile batzuengandik antolatutako lehenengo sektorearekin 

zerikusia duten ekintzak bertan txertatzea proposatu da. Ahal 

bada, urte osorako egutegia egiteko.  

� Bergaran ekoizpena duten baserritar edo ekoizle guztiekin 

zerrenda bat egitea proposatu da esku-orrian agertu dadin. 

Beraien kontaktua batuko da, nahi duenarentzat azokaz gaindiko 

zuzeneko salmenta ere bultzatzeko. 

� Azokako postuen zerrenda egitea ere proposatu da. Bertaratzen 

den baserritar bakoitzak dituen produktuak zerrendatuz. 

o Poltsak: 

� Udala poltsa berrerabilgarriak egitearen aldeko azaldu da. 

� Poltsako leloan AZOKA hitza agertu beharko litzatekeela adostu 

da. 

• Azoka Bergaratzen, Gure Azoka edota Betikoa eta 

garaikoa kontsumituz izan dira aipatutako lelo batzuk. 

o Merkaturatze tekniketan formakuntza: 

� Maiatzean zehar formakuntza sesio bat egitekotan geratu gara, 

produktuak aurkeztu eta saltokia prestatzeko tekniken inguruan. 

- Uztailak 2, abuztuak 6 eta irailak 3ko azokak. 

o Jexus agirre, San Juango Auzo-alkatea prest agertu da xaboi ikastaro 

bat egiteko, baina ekainean ezin duenez uztailean egitekotan hitz egin 

da. 

o Beste azokak antolatzen joateko beharra aipatu da. 

- Azokaren apainketa:  

o Baserriko erreminta eta bestelako gaiekin erakusketa egitea proposatu 

da. 
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SEKTOREA BIZIBERRITZEKO ESTRATEGIARI BEGIRAKO EKARPENAK. 

- Lehen sektorean, ura behar-beharrezkoa da eta udaberri-uda partean 

gehiegizkoa da kostua errekatik edo manantial batetik hartu ezin duten nekazari 

eta abeltzainentzat.  

o 2 gairen inguruko lanketa sakona behar da: 

� Uraren kalitatea.  

� Uraren prezioa.  

- Osasun ziurtagiriak zailtasun handia dira, ekoizle txikienetik hasi eta enpresa 

handienerarte betebeharrak berdinak direlako. Europatik datozen legeak izanik, 

ez da ulertzen Frantziak ematen dituen erreztasunak, eta aldiz Espainiako 

zailtasunak (madrilen erabakitzen bait dira neurri hauek).  

o Udaletxetatik hasi eta goranzko administrazioetara inzidentzia politikoa 

egitearen beharra aipatu da. 

- Txabolen tamaina: askotan ez da nahikoa izaten animalientzat. Txoko ez 

bihurtzeko pentsatutako neurria da, baina abeltzaintzarako oso murriztailea.  

 

� Hurrengo hitzordua.  

 

Hurrengo hitzordua, apirilaren 15ean (asteartea) izango da, arratsaldeko 19:30ean 

Irizar jauregian.  

- Eguna luzatu eta eguraldia hobetzen den heinean, baserriko lana handiagotzen 

da eta ondorioz ekoizleei iluntzean elkartzea komeni zaie lan jarduna ez 

mozteko.  

 


