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Xareta da proieku honen lurralde markoa, 
nahiz abiapuntua Saran duen, “denbora eten 
zen” herrian. Baieztapen bihurtutako mezu 
turistiko hau zalantzan jartzeak, komunita-
te honen garaiko errealitatera hurbiltzeko 
aukera ematen digu.
 
Hala, kontuan izanik ostalaritzak duen ga-
rrantzia sozio-ekonomikoa eta turismoa to-
kiko garapenerako motore izan dadin egiten 
den apostua, proiektuak, ikerketa parte har-
tzaile baten bidez hainbat eragile bildu ditu 
(erakundeak/bertako komertzioa/ ekoizleak), 
denak ere elikadura katearen katebegi dire-
nak. Hala, lehenengo eskutik ezagutu ahal 
izaten dira, elikadura, gastronomia eta lurral-
dearen gainean dauden pertzepzio anitzak 
eta hauen arteko harreman estuak.
 
Prozesu bidezko metodologia honek, merka-
turatze zirkuitu laburrak osatzen dituzten sa-
reen kartografia zehatza marrazteko aukera 
eman digu, komunitatearen begietatik in-
teresgarrienak diren eragileak identifikatuz, 
eta, bitartekaritza batekin, aktibo sozio-eko-
nomiko eta kultural guzti hauek indartuta 
aterako liratekeela agerian utziz.

LABURPENA0
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Ce projet prend Xareta comme marque te-
rritoriale même si son point de départ reste 
Sare, le village “où le temps s’est arrêté”. Une 
affirmation convertie en message touristique, 
qui, si on se pose la question, nous permettra 
d’approcher la réalité contemporaine de cet-
te communauté.

Ainsi, en tenant compte de l’importance 
socio-économique de l’hôtellerie et du po-
sitionnement du tourisme comme moteur 
du développement local, le projet intègre 
au travers d’une recherche participative, de 
nombreux acteurs locaux (institutions, com-
merce local, producteurs) qui définissent les 
différents échelons de la chaîne alimentaire 
afin de connaître de prime abord les multi-
ples perceptions et les relations étroites entre 
culture, identité, tradition, économie, alimen-
tation, gastronomie et territoire.

Une méthodologie procédurale qui permet 
de dessiner une certaine cartographie des 
réseaux qui constituent les circuits courts 
de commercialisation mais également 
d’identifier quels acteurs sont les plus inté-



Egungo errealitateari dagokionez, Sarako 
merkatua tokiko elikadura katearen figura 
zentrala da. Gertuko ekoizleen auto-anto-
lakuntza prozesu jarraituaren ondorio da, 
eta elikagaiak eta artisautza produktuen sal-
menta zuzena egiten da. Astero egiten den 
merkatu honek, espazio publikoa hartuz, ko-
munitatea eraikitzen du.
 
Ekoizleentzako, merkatuaren dinamizazioak 
eta komunikazioak aparteko ahalegina es-
katzen duelako, merkatua antolatzen duen 
elkartearekin elkarlanean adostu da ekintza 
artistiko bat egitea, azokak bertako komuni-
tatean duen inpaktua indartzeko asmoare-
kin.
 
Ekintza hau, elkarrizketetan identifikatutako 
ezaugarrietatik abiatzen da. Hauetan argi 
ikusi da gastronomia ekoizleen eta bertako 
komertzioen elkargune dela. Baita herri kul-
turaren eta iruditeria turistikoarena ere.
 
Gauzak horrela, aztertu diren tokiko hainbat 
plateren artean, Axoa aukeratu da, jai-egu-
nekin  eta merkatu egunekin duen harrema-
narengatik.
 
“Hau ez da soilik Axoa” izenburuarekin, ekin-
tza artistikoak, turismoak eta ostalaritzak ba-
liatzen duten lengoaia bere egin du komuni-
tateari prozesuaren itzulketa egiteko. Ekintza 
honen ardatza, merkatuan bertan Axoa pin-
txoak egin eta eskaintzean datza; merkatuan 
parte hartzen duten ekoizleen sasoiko pro-
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ressants du point de vue de la communauté 
même et pour lesquels une médiation renfor-
cerait leur rôle comme actif socio-économi-
que et culturel.  
 
En ce sens le marché de Sare s’érige comme 
une figure centrale de la chaîne alimentaire 
locale. C’est le fruit d’un processus continu 
d’auto organisation entre différents produc-
teurs de proximité pour la vente directe de 
différents aliments et produits artisanaux. 
Un marché qui, chaque semaine s’approprie 
l’espace public pour construire une commu-
nauté. Pour tout cela et parce que la commu-
nication et la dynamisation du marché de-
mande un effort extraordinaire de la part des 
producteurs, on décide d’organiser conjointe-
ment avec l’association qui rend cela possible, 
une action artistique qui renforce son impact 
sur la communauté locale.

Cette action se construit a partir de caractéris-
tiques identifiées lors des entretiens, aucours 
desquels la gastronomie se définit comme 
un point d’union entre les producteurs et le 
commerce local, mais aussi entre la culture 
populaire et l’imaginaire touristique. Ainsi, 
parmi les différents plats locaux analysés, on 
a choisi le traditionnel Axoa pour son lien avec 
les festivités et les jours de marché.

Derrière le titre “Ceci n’est pas juste un Axoa” 
l’action artistique s’approprie les outils du 
tourisme et du langage de l’hôtellerie, com-
me une forme de retour a la communauté. 



duktuekin egina izan da, eta hala aurkeztu 
da proiektuan zehar bildu den jakituriaren 
eta sortu diren harremanen emaitza.
 
Beraz, praktika honek, merkatua dinamiza-
tzeaz gain, ostalarientzat eta beste hainbat 
kontsumitzaileentzat adibide praktiko ere 
izan nahi du; erakusteko, egin daitezkeela 
plater tradizionalak bertako produktuekin, 
ezagutza tradizionala balioan jartzearekin 
batera eta hala, ekoizleen lana aitortuz eta 
komunitatearen arteko harremanak estutuz.
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Cette action consiste à préparer en direct des 
“pintxos” de Axoa, lequel a été réalisé à partir 
d’ingrédients de saison des mêmes produc-
teurs qui participent au marché, ce dernier 
étant le résultat des relations et des connais-
sances qui se sont tissées tout au long du pro-
jet.

Ainsi, en plus de dynamiser le marché, cet 
exercice se veut être un exemple concret 
pour l’hôtellerie et les autres consommateurs 
comme quoi il est possible de produire une 
gastronomie traditionnelle avec des produits 
locaux tout en mettant en valeur le savoir fai-
re traditionnel, on octroie une récompense 
au travail des producteurs ce qui renforce les 
liens entre les personnes qui constituent une 
communauté.



Sarari buruzko informazioa arakatzen hasi 
eta herrian garatu genezakeen proiektua 
planteatzeko garaian, Google-en bilaketa 
egin genuen ezer baino lehen. Bilatzailea-
ren goikaldean agertzen diren web orrialde 
turistiko horietako batean, mezu bereziki 
liluragarria topatu genuen: “Sara, denboran 
eten zen herria”.
 
Horrela abiatu genuen Sarara bidaia. Herria-
ren lasaitasuna, irudi idilikoak eta sarmak 
erakarrita doazen bi turisten antzera. Bidea 
baina, denbora ote zen eten zena pentsatuz 
igaro genuen, ez ote zen irudi turistiko bat 
sortzeko erabilitako esaera.
 
Proiektua bera definitzeko giltzarri izan zi-
ren hainbat galderetara heldu ginen: turis-
moa Sarako ekonomia mantentzeko aktibo 
garrantzitsua bada, zein da tokiko merkata-
ritzan duen eragin erreala? Eta lehenengo 

“XARETA,
 LURRALDEA ARTEKARI” PROIEKTUA 1

1.1- AURREKARIAK

sektorean? Nola daude konektatuta euren 
artean?
 
Orduan ohartu ginen, elikadura eraikuntza 
sozio-kultural gisa elementu zentrala zela, 
berak lotzen zituelako batetik elikagaiak eta 
platerak patrimonialiatzeko joera duen lo-
gika turistiko-merkantilak sustatutako eko-
nomia tertziarioa eta bestetik atzeraldian 
zegoen lehenengo sektorea, salmenta kanal 
luzeetan bizirautea bilatzen zuena.
 
Planteamendu horretatik abiatuta, elikadu-
ra katearen parte diren eragileen ikuspegiak 
ezagutu eta partekatzen hasi ginen, proze-
surik interesgarrienak identifikatzeko hel-
buruarekin. Hauek indartuz eta bitartekari-
tza baten bidez, komunitatearen eraikuntzan 
inpaktua eta eragina izango luketela ikusta-
razteko.
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1.2- MARKO TEORIKOAREN LABURPENA

Sarako testuingurua bereziki adierazgarria 
da, elikadurak, kulturak eta komunitatearen 
esperientziak bere ardatzaren baitan bira 
egiten dutelako.
 
Hala, isladatzen duen irudia landa eremuare-
kin zerikusi zuzena duen paisaian oinarritzen 
dela ikuskatu genuen proiektuaren hasieran. 
Baita landa eremuko iruditeria turismo eta 
folklorismoaren baitan kokatzeak elikadura-
kulturalaren kapitalizazio bat sustatu duela 
ere, lurraldearen eta jendartearen identitate 
kulturala sinbolismoan errotuz eta komuni-
tateko kideen zuzeneko harremanen arteko 
arrakala areagotuz.
 
Nortasunaren kapitalizazio bat ere ematen 
da, prozesu hegemonikoek bultzatutako bi-
deen salmentarekin, herriaren ikuskera eten 
zen iragan batean kokatzen den momentu-
tik.
 
Beraz, lehenengo sektorearen, ekoizpen in-
tentsiboen eta esparru turistikoaren indarren 
artean kokatzen da Sarako herria, non jato-
rrizko elikadura kulturalaren eta merkatu-
ratze zirkuitu laburren harreman-kontsumo 
alternatiboen islada ezkutuan geratzen den. 
Honek zerikusi zuzena du bertako ekoizpen, 
merkaturatze eta eta kontsumo ohituretan, 
hots, ustiapen txikiek komunitatearekin eta 

elikadura-kulturalean dituzten harreman eta 
eraginetan.

Irakurketa honetatik abiatuta, proiektu hau 
Sarako Merkaturatze Zirkuitu Laburrak ain-
tzat hartzen ditu elikaduraren inguruko as-
pektu sinboliko, bio-kultural eta sozialen bila 
abiatzen da.  Saretze hauekiko gerturatze 
eta analisiak Xaretak bere baitan dituen ha-
rremanetan sakontzeko aukera eman du, bai 
eta komunitateko gizabanako eta taldeen 
interes eta gogoetak sustatzeko ere.
 
Baldintza berrien bilaketa honetan, maila 
ekonomiko, sozial zein kulturalaren etorki-
zun erresilenteak ahalduntzeko bidean, ha-
rreman horien baitako narratibak jaso dira, 
ikuskera alternatibo bat hausnartzeko bi-
dean. 

Artekaritza hauen analisiak bertako ekoizpe-
nen, harremanen, zailtasun eta ondorioen 
berri eman du, finean, komunitate kontzien-
teagoak, harremanduagoak eta dinamikoak 
sustatu nahi izan dituen prozesuaren bitar-
tez.
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1.3- HELBURUAK

“Xareta: lurraldea artekari” proiektuaren hel-
buru nagusia tokiko elikadura-katea osatzen 
duten eragile eta prozesuen bitartekari iza-
tea da; tokiko garapen jasangarriago baten 
inpaktua areagotzeko ahalegina, pertsonak 
erdigunean jarriko dituena.

Elikadura katea osatzen duten eragile, pro-
zesu eta elementu sozio-ekonomiko zein 
kulturalen aniztasuna eta konplexutasuna 
kontuan izanik, proiektuaren ardatza, Saran 
kate hau osatzen duten katebegiak izatea 
ebatzi da, helburu hauekin:

[1] Elikadura katea osatzen eta honetan 
eragiten duten eragileak identifikatzea 
(erakunde publikoak-ekoizleak-tokiko 
merkataritza)

[2] Eragileen arteko elkarguneak identi-
fikatzea errelato kolektibo bat eraikitze-
ko.

[3] Komunitatea eratzeko gogoz dau-
den eragileak, familiako ekoizpen proie-
ktuak zein proiektu kolektiboak edo 
ekonomia sozial eta eraldatzaileetan 
kokatuta daudenak inplikatzea.

[4] Iruditeria kolektiboan eragitea 
ahalbidetuko duen ekintza artistiko bat 
eraiki eta definitzea.

Marko teoriko eta praktikoa ez dugu he-
men garatuko (berau proiektu honen abia-
puntuan landutako memorian zabal gara-
tuta baitago), baina iruditzen zaigu, eremu 
praktikoan, bitartekoetan eta helburuetan 
agroekologiak eta arteak bat egiten dutela 
maiz.

Bat egite horietatik azpimarragarriena, men-
diko komunitateen gaineko ikerketa da; 
ezaugarri komunak, aukerak eta eragile jaki-
nak mobilizatzea ekar dezaketen edo turis-
tifikazioaren errelato hegemonikoaren au-
rrean imaginario kolektibo bat sor dezaketen 
galderak egitea.

Honela, ikerketa prozesuan zehar defini-
tutako ekintza artistikoak ondorengo hel-
buruak bilatzen ditu:

[1] Komunitatea eraikitzen duten eragi-
le-prozesuak babestea, elikadura katea-
ren oinarrian daudenak lehenetsiz.

[2] Merkaturatze zirkuitu laburrei ikus-
garritasuna ematea, bertatik bertara 
dauden eremuetan komunitatea erai-
kitzeko tresna eraginkorra direlako.

[3] Gaur egun Saran irauten duten lan-
da eremuko ezaugarriei ikusgarritasuna 
ematea.
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1.4- METODOLOGIA ETA PROIEKTUAREN 
FASEAK

Proiektuaren garapenerako soziologiaren 
esparrutik abiatzen diren hainbat teknika 
erabili ditugu. Prozesu metodologikoaren 
egitura sendotu duen tresnari “ikerketa-
ekintza-parte hartzailea” deritzo. 

1.4.1- Ikerketa parte-har-
tzailea

Oinarri honek, egungo errealitate soziala 
prozesu bidez arakatzea ahalbidetu du, eta 
hau oinarri hartuta identifikatu dira aukerak, 
gatazkak, interesak eta potentzialitateak era-
gile ezberdinak inplikatuko zituen ekintza 
artistikoa definitzeko.
 
Ikerketa sozialaren esparruko tresna honen 
erabilera elikadura katearen katebegi baxue-
netan ardaztu da (ekoizleak-tokiko merka-
taritza), eurak baitira lurraldearekin lotura 
gehien dutenak. Katetik kanpo egon arren, 
elikaduran eragin zuzena edo zeharkakoa 
duten erakundeekin ere aplikatu da.

Diseinatutako bide-orriak elur bolaren tek-
nika jarraitu du, Sarako gertuko elikadura 
katea osatzen duten eragile nagusien mapa 
zehatza marrazteko aukera eman digularik.

1. FASEA - Entitateak- Iraupena: 3 aste (otsai-
la) |  3 elkarrizketa.

Instituzio, entitate eta elkarteekin kontak-
tu erronda egitearekin batera lurraldeare-
kin eta elikadurarekin harremana duten 
erakunde, entitate eta elkarteekin harre-
manetan egon gara.

2. FASEA - Tokiko Merkataritza- Iraupena: Hi-
labete  1 (otsaila-martxoa) | 
5 elkarrizketa.

20 jatetxe eta komertzioetatik, zuzenean 
eurengana egindako lehenengo bisitaren 
ostean, 5 aukeratu dira, bertako produk-
tuekin eta elikadura tradizionalarekin in-
teres handiena adierazi dutenak.

3. FASEA  - Ekoizpena. Iraupena: 1,5 hilabete 
(apirila-maiatza) | 
5 elkarrizketa.

Tokiko komertzioetan egindako elkarrizke-
tetan aipatu diren eta salmenta zuzena 
praktikatzen duten profil ezberdinetako 
ekoizleekin (ekoizpen sistemak, elikadu-
rak, markak) elkarrizketa sakonak egin dira.
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Datu kualitatiboak aztertu ahal izateko, elka-
rrizketa sakon batzuk diseinatu dira (13 elka-
rrizketa landu dira, batezbeste 1,5 orduko 
iraupenekoak) elikadura katearen katebe-
gietako bakoitzari egokitutakoak, dimentsio 
desberdinak jorratu dituztelarik:

▶ Enpresaren karakterizazioa - instituzioa

▶ Ekoizpen sistemak - produktuen merka-
turatzea

▶ Ekoizle - kontsumitzaile – turismoarekin 
harremana

▶ Mobilizatzaile kulturalak (haziak - erre-
zetak - bestelako teknikak/jakituria)

4 hilabete iraun duten lan fase hauen ondo-
ren, turista soil izatetik, ekintza bat definitze-
ko gai diren eta bitartekaritzarako interesga-
rrienak diren eragileen gaineko informazio 
duten eragile izatera igaro gara.

Iraupena: 1,5 hilabete (apirila - maiatza) |
5 elkarrizketa

1.4.2- Ekintza

Arteak bere horretan, ekintza marko gisa, 
iruditeria kolektiboa mobilizatzen du, 
hainbat galdera proposatzearekin batera 
publikoa modu performatiboan parte har-
tzaile bihurtzen baitu.

Ekintza artistikoa definitu aurretik, bildu-
tako informazioaren ebaluaketa kualitati-
boa egin da berau burutzeko interesa duten 
eragileen mapa ere osatuz. Une oro bilatu 
da ekintza, elikadura katean koka zedin, eta 
lehenengo fase honetan parte hartu duten 
katebegi ezberdinengan eta parte hartu 
edo ez bertako parte diren eragileenagan 
inpaktua izan zezala.
 
Eragile hauetako batzurekin koktaktu infor-
malak ere egin dira ekintzaren dimentsioa 
eta zabalkundea zehazte aldera. Proiektu 
honen metodologiak zehaztu bezala, ekin-
tza artistikoaren zirriborroa egiteko hainbat 
topaketa egin dira beraz, konfiantza sortze-
ko helburuarekin.

Bada, bide orri hau osatzen duten faseak, 
hauek izan dira:

4. FASEA – Prozesuan zehar jasotako infor-
mazioaren ebaluazioa eta erabakiak har-
tzea.  Iraupena: Aste 1 (maiatza).

Merkaturatze zirkuitu laburretan inplika-
zio gehien duten ekoizleek Sarako merka-
tua osatzen dute udaberri-uda sasoian 
herriko erdigunean. Interesgarria ikusten 
da Sarako merkatuko elkartearekin elkar-
lanean antolatzea ekintza artistikoa. Arra-
zoiketa, dokumentu honetako atal honen 
3.1 puntuan dago zabal garatua.

5. FASEA – Zehaztapena eta ekintza artis-
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tikoaren adostasuna. Iraupena: 2 
aste (maiatza)

Merkatua osatzen duten hainbat 
ekoizlerekin kontaktuak egin 
dira eta bertara bisita bat ere bai, 
merkatuak eskaintzen dituen 
aukerak lehenengo eskutik eza-
gutzeko. Ekintza proposamen 
bat garatu da eta aurrera erama-
teko data bat zehatu (ekainak 
20), elkarteak onartua.

6. FASEA – Prestaketa, komunika-
zioa eta ekintza artistikoa buru-
tzea.  Iraupena: Hilabete 1 (maiat-
za–ekaina)

Ekintza artistikoak dokumentu 
honen 3.2 atalean ditu azalpe-
nak.

2 hilabeteko epea estimatzen da 
lan hauentzat; aipatutako faseez 
gain, memoria hau eta ekintzaren 
bideoaren ekoizpena daude.
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IKERKETA PARTE-HARTZAILEA: 
EMAITZA NAGUSIAK 2

2.1- TESTUINGURUAREKIKO GERTURAPENA

2.1.1- Tokiko eragileekin 
harremana

Kontaktu erronda batean oinarritu da tokiko 
eragileekin harremana egiteko auzia, insti-
tuzio, entitate eta elkarteekin gauzatu dena. 
Sarako lurraldearekin, lehenengo sektorea-
rekin eta turismoarekin harremana duten 
hainbat eragile eta informatzaile klabe iden-
tifikatu dira;  Sarako Herriko Etxea, Sarako 
Informazio bulegoa eta Euskal Herriko La-
borantza Ganbara izan dira abiapuntu, eta 
Sasiko proiektuaren interesgarritasunean 
erreparatzearekin batera.

Eurekin kontaktua egin ondoren, lehenengo 
elkarrizketa hauek testuinguruan kokatzen 
lagundu digute, aurretiaz genituen ideiak lu-
rreratzen eta errealitatean kokatzen. Sarako 
herriaren aspektu ekonomiko, kultural eta 
instituzionalen perspektiba global bat eman 
duen gerturapena izan da,  lehenengo sekto-
rearen eta turismoaren inguruan oso infor-

mazio esanguratsua bildu duena. 

Ateratako ondorioek hurrengo faseetan ga-
ratu diren ostalaritza eta ekoizleen elkarri-
zketak mugatzeko erabilgarria ere izan da.

// ERAGILEAK

SARAKO HERRIKO ETXEA
Kontaktua: Jean Battite Laborde  (Alkatea) |  
Bilera: 2019/02/18

EKARPENAK:

▶ Landa eremuaren garapenerako tresna 
gisa, turismoaren aldeko apustua egiten 
du udalak. 

▶ Azken urteetan lurraldearekin, lehenen-
go sektorearekin eta kulturarekin lotura 
duten eta abian jarri dituzten proiektuak 
aurkeztu dituzte.
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// PROIEKTUAK

[1] Zuhalmendi: Zoazte deskubritzera euskal 
txerriak Saran.

▶ Aldudesen garatutakoa inspirazio iturri 
duen proiektua (aire libreko hazkuntza, 
bertako arraza eta loditze tradizionala).

▶ FEantziako Nekazaritza ministerioak, 
Euskal Txerria desagertzeko espezie gisa 
izendatu zuen 1981ean.  

▶ Kinto marka  Jatorri Deitura Kontrolatu 
izendatzeko eskaera (2016).

Aire libreko 4 hektareareko 4 parke, bakoit-
za 160 txerrirentzako tokiarekin.

▶ Natura 2000 sarearen barruan kokatu-
tako espazioa.

▶ San Inazio lepoarekin konektatutako eta 
markatutako 4 kilometroko ibilbidea (La-
rrun-go tren ttipia)

▶ Ekoizle gazte bat ezarri da: jarduera eko-
nomikoa sustatzeko.

▶ Lehenengo sektorearen eta turismoaren 
arteko lotura.

▶ Hezkuntza eta pedagogia.

▶ Hainbat administrazioren inplikazioa. 
(Pirinio Atlantikoetako Departamen-
duko Kontseilua, Akitaniako Eskualdeko 
Kontseilua, AREA programa, Sarako He-
rriko Etxea, LEADER Euskal Mendiko euro-
par funtsa eta Hego Lapurdiko Hirigunea).
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[2] Lizarrietako lepoa Saran: Euskal Hirigune 
Elkargoko turismoaren eta ingurumenaren 
antolaketa eta balorizazio proiektua.

▶ Lizarrietako lepoa Etxalar eta Sara arte-
an kokatutako eremua da eta ohituraz, 
usategiei eta mugari lotua.

▶ Natura 2000 sarearen barruan kokatu-
tako espazioa.

Proiektuak, lurraldearekin eta honek ba-
lore natural eta tradizionalekin lotutako 
3 ibilbide proposatzen ditu: Ibilbide artis-
tikoa (Koldo Amestoy), basoen eta meate-
gien ibilbidea eta ehiza ibilbidea. 

▶ Hezkuntza eta pedagogia.

▶ Kultura eta lurraldearen konexioa.

▶ Hainbat administrazioren inplikazioa. 
(La Communauté d’Agglomeration Pays 
Basque, Sarako Herriko Etxea, Ideia VRD 
- ARK Kide, LPO Réseau Education Pyré-
nées Vivantes y Atelier Nature).

// KONTAKTUAK

[1] SARAKO TURISMO BULEGOKO TEKNIKA-
RIA (Xareta). Kontaktua: Terex | Turismo Tek-
nikaria | Bilera 2019/03/07

EKARPENAK

▶ Baserriaren garapenaren ikuspegi per-
tsonal, familiar eta historikoa.

▶ Baserriaren iruditeria eta bizimodu kul-
turala.

▶ Tokiko gastronomia.

▶ Turismoaren garapena Saran. 

IDEIA NAGUSIAK

▶ 150 baserri zeuden 50. hamarkadan Sa-
ran, eta 1970tik aurrera mantendu zirenek 
mekanizaziorako bidea hartu zuten, baina 
populazioaren erdiak lan industrialetara jo 
zuen.

▶ Baserria bideragarria egiteko, intentsi-
fikaziorako joera nabari da.

▶ Mendi publikoaren erabilerari dagokio-
nez: bera txikia zenean, artzai bakarra ze-
goen Saran transumantzia motza egiten 
zuena.

▶ Gaur egungo bizimodua eta baserrikoa 
aurrez aurre jartzen ditu eta esaldi honek 
bikain azaltzen du: “lurra janaria da, etxea 
aterpe bat”.

18



▶ Kultura tradizonalean ahozko transmi-
sioak duen garrantzia azpimarratzen du. 

▶ Lehen, lanaren balorea zena oporren ba-
lorearengatik ordezkatu da orain.

▶ Kontrabandoa eta elikadura: trafikatzen 
ziren produktuak ez ziren baserrikoak, pi-
lak, mantillak eta antzeko puskak baizik.

▶ Kontrabandoa izan zen diru gehiago lor-
tzeko formula, eta 2000tik aurrera, Euro-
paren sorrerarekin bat, kontrabandoak 
behera egin zuenean, turismoak hartzen 
zuen bere lekua.

▶ XX. mendearen hasieran, 20 bat aloja-

mendu turistiko zeuden, orain 200 baino 
gehiago daude. 

▶ Turistek baserriko bizimodu hori bilatzen 
dute, landa eremuko utopia hartara bidaia 
bat egitea. Etxaldeek  ere, %30ean etxea-
rekin loturiko lanbideak dituzte.

▶ Tokiko elikadurari dagokionez, pare bat 
plater aipatu ditu: Arkumea txilindron era-
ra, eta heltzekaria.

▶ Kaziza (Cassis) Fruitu honekin egindako 
herri likorea da eta lehen etxe guztietan 
zegoena eta egiten jarraitzen dena. 
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[2] EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBA-
RA (EHLG)
Kontaktua: Iker Elosegi (Koordinatzailea) eta 
Patxi Iriart (Teknikaria) | Bilera 2019/02/11

EKARPENAK

▶ Lehenengo sektoreak garapen negati-
boa izan du Ipar Euskal Herrian azkeneko 
10 urteetan. Denbora honetan, %11-25 us-
tiategi galdu dira Saran. 

▶ Galdu diren ustiatzeko nekazal-lurrak, 
%26-50 dira. Etxebizitza eta hainbat az-
piegituren eraikuntzak ekarri dute galera 
hori eta artifizializatze hau agerikoa da 
azken urteetan mendiko eremuetan. 

▶ Ganaduak garrantzia berezia du Sarako 
paisaian. 5000 bat esne ardi buru daude, 
500 esne behi eta 150-300 haragi behi. 

▶ Etxaldeen handitzea eta ekoizpenaren 
intentsifikazioa dira hauen desagerpena-
ren eragile. 

▶ Espazializazioak eta intentsifikazioak 
mendiko espazioen abandonua ekarri du. 

▶ Mendiaren erabilera (jabetza publikoa) 
gakoa da euskal lehenengo sektorearen 
garapenerako. 

▶ Nekazal azalera erabilgarriaren 

▶ %75 belarrez estalia da eta %20 inguru 
ganadua elikatzeko artoak estalia. 

▶ Azken urte hauetan, areagotu egin dira 
Ipar Euskal Herrian barazki ekoizleak 

2.1.2- Errealitate baten 
ondorioak

// TURISMOA / LURRALDEA / KULTURA  / 
ELIKADURA: HARREMAN ASKOTARIKO ETA 
KONPLEXUAK

Lehenengo hurbilketa honekin lan ildo ez-
berdinei dagozkien ideia gakoak bildu dira. 
Orotara, Sara azken hamarkadetan eus-
kal kostaldean urteetan egin diren hiri-ga-
rapenen itzalean egon da, landa eremua, 

(2000-2010 urteen artean, 75etik 104raii-
garo dira). Saran 5 ekoizle daude.

[3] SASIKO - Sasi Ardia (Sara) 

Kontaktua: Sasi ardiko ekoizlea: Jean Lassa-
lle, SASIKO elkarteko lehendakaria

EKARPENAK

▶ 2014an, elkartea sortu: larreko sasi ardi 
arrazaren ezagutza lortzea, babestea eta 
sustatzea.

▶ 2017an: 15 hazle, 1.000 buru Sasi Ardi. 
Saran ekoizle bat dago (Jean Lassalle).

▶ Haragitako ardiak: Bildotsa (3-5 hilabe-
te), Zikiro (3  urteko kotzo zikitatua).

▶ Erronkak: merkaturatze kolektiboa plan-
tan ezartzeko urratsak (2015-2016), He-
goaldeko elkarteekin trukatze jarraikiak.

20



mendiko paisaia eta etxebizitza (baserria) 
erromantizismoan errotu dira, tradizio eta 
originaltasun zeinu bilakatuz. Eredu turistiko 
folkloriko hauen ondorio bilakatzen da landa 
paisaia, baserria, elikadura, ekoizleak eta gas-
tronomia mobilizatzaile turistiko gisa erabil-
tzea, haren bitartez elikatzen eta indartzen 
delarik lurraldearen  jatorrizkotasuna.

Ekimen publikoak bultzatuta Saran gauza-
tzen ari diren turismo proiektuek harreman 
zuzena dute tradizioz abeltzaintzara zein 
erabilera zinegetikora zuzendutako mendiko 
espazioekin, gaur egun Natura 2000 sarea-
ren barruan biltzen diren figura ezberdine-
kin.   Turismo proiektu hauen ikusmoldeak 
artzain-kulturaren idealizazioari (XIX. men-
dea) eta gizarte industrialetan (XX. mendea) 
ematen den paisaiaren gozatze ereduari ja-
rraipena ematen diete.

Jatorrizkotasun eta landa eremuaren idea-
lizazio horri begira, badira baserria goratzen 
dituzten adibide etnografikoen mantenua 
(XVII. mendea Ortillopitz baserriaren Mu-
seoa,) zein euskal produktu tradizionalak ba-
lorean jartzen dituzten proiektu turistikoak 
ere (Euskal Pastelaren Museoa, kasu).

// POLITIKAK/ ESTRATEGIAK / PROIEKTUAK: 
ELIKADURAREN BUELTAN ARTIKULATU-
TAKO GOBERNANTZA ZENTROAK 

Turismoa apustu garrantzitsua da Sarako he-
rriko etxearentzat. Bera da proiektu hauen 

lidergoa daramana eta beste erakunde ba-
tzuekin batera baliabide ekonomikoak bila-
tzen dituena. Estrategia hauen helburua, to-
kiko ehun ekonomikoa egonkortzea da eta 
zerbitzu sektorean eragin handia eta zuzena 
duten dinamikak sustatzea da, turismoaren 
mesedetan.

Lehenengo kontaktuaren bitartezko analisiak  
ekoizleen atomizazioa eta ekoizpen espezia-
litatearen araberako sektorizazioa azaleratu 
du, zeinak ahal bezainbeste intentsifikatzen 
joan diren euren ustiategiak bideragarri egi-
teko. Kasu batzuetan (abeltzaintza) areago-
tzeak eta eskala handitzeak kooperatibizatze 
prozesuen bidez bideratu dira, hala ustiategi 
txiki batzuk desagertu direlarik.  Produktuen 
merkaturatzeari lotutako ekoizleen antolake-
ta esperientziak ere badaude, Sarako azoka 
delarik adibide horietariko bat .

Bertan Sarako eta inguruko herrietako 
hainbat ekoizlek parte hartzen dute, bai-
ta artisauek ere. Apiriletik irailera egiten da 
azoka, lehen ostiraletan eta, egun, ostegun 
goizetan.

// GALDERA IKUR BERRIAK ETA ARAKATZE-
KO BIDEAK

Lehenengo gerturapen honetan jasotako in-
formazioak interesgune garrantzitsuak eratu 
ditu proiektuan. Hala , ekoizleak eta beraien 
ekoizpen guneak testuinguru ezin hobea 
bilakatzen dira paisaia eta bertako elikadu-
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2.2- TOKIKO MERKATURATZEARI 
LOTURIKO ELKARRIZKETAK

2.2.1- Sarako tokiko merka-
taritza: Jatetxe eta denda 
eragileak

Sarako testuinguruan lan egiten duten jate-
txe eta dendetara egindako gerturapena egin 
da. Elikadurarekin eta bertako produktuen 
salmentan diharduten establezimenduekin 
egindako elkarrizketek proiektu bakoitzaren 
eskaintza mota eta filosofia edo nortasuna-
ren bila jo dute. 

Proiektuaren helburuekin harremanetan le-
henengo sektorearekin duten harremana 
ere jaso da, baita produktuen inguruko infor-

mazio adierazgarria ere.

Inbentario zehatz bat egiteko asmorik gabe, 
tokiko establezimendu guztien errebisioa 
egin da, profil ezberdin baina era berean 
esanguratsua eta tokiko elikagaiekiko sen-
tsibilitatea dutenak hautatuz. Ikerketa fase 
honen helburu nagusiak izan dira saltoki-sal-
toki eta ekoizle-saltokien arteko harremanak 
eta lehenengo sektorearekin eta ekoizleekin 
duten interes maila ezagutzea. 

Era berean, egungo arazo zailtasun eta mo-
tibazioak arakatu dira, tradizionala den elika-
durari buruzko informazioa biltzearekin 
batera. Landa koadernoaren bitartez bisita-
tutako lekuak ere jaso dira.

ra arakatzeko bidean. Zentzu honetan, “be-
netakoa/autentikoa” den horrekin tipo egin 
nahi duen turismoa erakartzeko baliogarri-
tzat hartzen den arren, duda mugan dago 
diru sarrerez gain  zein den turismoak ber-
tako ekoizleei egiten dien ekarpena.

Saran 22 jatetxe daude gaur egun eta ezau-
garri ezberdinetako 200 turismo alojamen-
du zenbatzen dira. Establezimendu hauek 
merkaturatze zirkuitu laburrak sustatzeko 
egokiak izan zitezkeen ,bertako ekoizleak 
txertatuz gero. Orotara, turismoari begira 

dauden establezimendu guzti hauen eta 
bertako elikagai eta ekoizleen arteko ko-
nexioa antzematea beste jomuga  bat da.

Aurreko puntuak bertako gastronomiarekin 
ere zerikusi zuzena du, lehenengo kontaktu 
errondan Sarako herri kulturaren parte diren 
eta  turismoarentzat ikusezinak diren elikagai 
eta plater batzuk topatu baititugu. Elikadura 
kulturalaren eta tokiko gizartean duten pre-
sentzia ere interesgune bilakatzen da,  nola 
prestatzen diren eta maila turistikoan ere 
ikusgarri ote diren  argitzeari begira.

!

!!

!

!
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1/ Sare & Thé. Eskaintza bege-
tarianoduna eta teteria | Kon-
taktuak: Alain eta Laurence | 
Bilera: 2019/03/07

2/ Pleka Trinketea. Jatetxe, 
taberna eta trinketea | Kon-
taktua: Patrique | Bilera: 
2019/03/12

3/ Hordago Jatetxea.  Lizarrie-
tan  kokatuta dagoen benta. 
| Kontaktua: Marie | Bilera: 
2019/02/14

4/ Olhabidea Jatetxea.  Jate-
txea, familia-giroko sukalda-
ritza | Kontaktua: Guillaume | 
Bilera: 2019/03/24 

5/ Sarako Harategia. Kalita-
tezko haragia | Kontaktua: 
Marianne eta Ion | Bilera: 
2019/03/12 23



Sarako Harategia
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Pleka Trinketea
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Sare & Thé
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2.2.2- Merkaturatzeari lotu-
riko ikerketaren ondorioak 

// OSTALARITZA: SARARERANTZAKO AKTI-
BO GARRRANTZITSUA

Merkataritza sektorearekin izandako lehe-
nengo kontaktuaren ondoren, informatzaile 
klabe hauetatik jasotako informazioa lehe-
nengo gerturapenarekin (instituzio eta era-
gileetatik abiatuta egindako analisiarekin) 
kontrastatu da.

20 jatetxe baino gehiago daude Saran, eta 
tokiko ekonomiarentzat garrantzia handia 
duen jarduera da. Oro har, turismoa gakoa 
da zerbitzuen eta ostalaritzaren bideragarri-
tasun ekonomikoarentzat, udako hilabeteak 
(uztaila, abuztua) direlarik aktibitate handie-
nekoak, tokiko dinamikekin uztardura bila-
tzen duten jatetxeentzat.

Egindako gerturapenen eskaintza gastrono-
mikoa ugaria da; karta, menua eta eguneko 
plateren eskaintza zabala da, baina zaindua, 
udaran turismoaren gorakada dela eta ga-
raiari egokitzen joaten dena. Eskaintzen di-
ren platerak negozio bakoitzaren filosofiari 
erantzuten diete, baina, tokiko sukaldaritza 
baino gehiago, eskaintza tradizional orokor-
tu baten aldeko hautua egiten da, euskal 
sukaldaritzaren ikuspuntutik egina.

Aukeratutako jatetxeen eskaintzan tokiko 
produktuak erabiltzen dira (Euskal Herrikoak) 
plater berritzaileak sortzeko. Kontsumitzai-
leen salmentara bideratutako produktuetan 
(harategia) produktu markek (IGP, DOP, BIO, 

IDOKI) garrantzia handiagoa dute jatetxee-
tako kartetan baino, hauetan platera baita 
protagonista.

Bisitatu diren establezimendu guztiak (ja-
tetxeak eta harategia) promoziora bideratu-
tako turismo gidetan daude (Gault et Millau, 
Petit Futé, etab.), turismoak euretan duen 
eraginaren adierazle.

// MERKATARITZAREN ETA BERTAKO EKOI-
ZLEEN ARTEKO HARREMANAK

Badago harremana ostalaritza eta bertako 
produktuen artean, naiz prezioa, hornikun-
tza gorabeheratsua eta produktuak bilatzen 
eman beharreko denborak mugatu egiten 
duen produktu hauen erosketa.

Elkarrizketatu diren establezimendu gehie-
nek erosten dute Sara bertako produkturen 
bat eta prest leudeke bertako produktu ge-
hiago txertatzeko. Kalitatea eta freskotasuna 
dira ostalariak tokiko produktuak erostera 
animatzen dituztenak, eta barazkiak, sagar-
doa, eztia eta gaztak dira jatetxeetako sukal-
deetan sarbiderik handiena duten Sarako 
produktuak.

Orotara, tokiko komertzioek asko zaintzen 
dute kalitatea eta higienea, batzuetan ozto-
poa izaten dena ekoizleei zuzenean produk-
tua erosteko. Zentzu honetan, banaketa en-
presak hornikuntza eraginkor, zertifikatu eta 
erosoa egiteko bermea dira jatetxeentzat, 
zuzeneko harremanek baino erraztasun ge-
hiago ematen baitituzte.
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2.2.3- Janariaren bueltan 
biltzen diren eragileen 
mapa: Begirada bat tokiko 
merkantziatik

XARETA, LURRALDEA ARTEKARI

JANARIAREN BUELTAN BILTZEN DIREN ERAGILEEN MAPA; BEGIRADA BAT TOKIKO 

KOMERTZIOTIK 

 

Hornitzaileak 
Dendak / supermerkatuak 
Sarako tokiko merkataritza 
Sarako ekoizleak (S = sagarnoa, B = barazkiak, G = gasnak) 
AAA Bertako ekoizleak 
Konfiantzazko harremanak       / Zigiluak, beste motibazioak 

  / 3 4

DISTANTZIA ERAGILEAK

> 100 KM Gumendi 
(EKO)

Beste hornitzaile batzuk

< 100 KM Beste denda batzuk

Pascal Massonde

Euskal Vrak 
(EKO)

SARE & TÉ
PLEKA 

TRINKETEA
HORDAGO 
JATETXEA

OLHABIDEA SARAKO 
HARATEGIA

KM 0

Ihitia (S,IDOKI)

Kattin Salaberri (B, 
EKO)

Maider eta Sebastian (B, EKO)

Mirentxu Azkarraga (B, EKO)

Morgan eta Xabi (G)

Oreka (G)

Sarako merkatua

Beste ekoizle batzuk

< 100 KM
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// GALDERA IKUR BERRIAK ETA ARAKATZE-
KO BIDEAK

Teorian, ostalaritza, tokiko elikagaien ekoiz-
pena, mantenua eta ekoizle berrien txer-
taketa ahalbidetu dezakeen negozio aukera 
da. Zentzu honetan, eurenganako interesa 
duen sektore bat dagoen aldetik, ekoizleen 
antolaketa eta artikulazioa ateak ireki dikiz-
kieke. Hori dela eta, interes horren eta Sarako 
lehenengo sektorearen antolaketaren ingu-
ruko galderak sortzen dira.

Batik bat, turismoa da tokiko merkatarien-
tzako erakusleihorik onena, baina elkarrizke-

tetatik ondoriozta daitekeenez, apenas duen 
zeharkako eraginik bertako ekoizleengan. 
Baina ba al du eragin zuzenik?

Era berean, ezagutzen dugu tokiko komer-
tzioaren eta produktu zein ekoizleen arteko 
harremana zein den, baina ez dakigu ekoi-
zleen maparen berbera den, zein puntu izan 
ditzazketen komunean edo non koka dai-
tezkeen desadostasunak. Oro har, sukaldean 
erabiltzen dira bertako produktuak baina 
kartan kosta egiten da bertako sukaldari-
tzaren zeinuak aurkitzea. Platerak zeintzuk 
diren eta nola aurkezten direnaren ikerketa 
abian mantetzen da.

2.3- BERTAKO EKOIZLEEI LOTURIKO 
ELKARRIZKETAK

2.3.1- Merkaturatze Zirkuitu 
Laburretan (MZL) dauden 
ekoizle batzuk

Merkaturatze zirkuitu laburretan parte har-
tze zuzena duten ekoizleei elkarrizketak 
egingo zaizkie. Fase honen helburua, ekin-
tza artistikoa zehaztu eta dinamizazio po-
sible bat eragin dezaketen. ekoizleak, ele-
mentuak eta tokiko dinamika interesgarriak 

identifikatzea baino ez da - badaudenak eta 
etor daitezkeenak.

Tokiko merkatariei egindako elkarrizketetatik 
lortutako eragileen mapatik abiatuz, lurral-
dean aurrez egindako ikerketak eta gakoak 
diren eragileei egindako kontsultak kontuan 
izanik, tokiko ekoizpenean eta merkaturatze 
zirkuitu laburren ezarpenean garrantzitsuak 
diren ekoizleen zerrenda egin da.
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// ERAGILEAK

1/ GAEC SUHALMENDI - IHI-
TIA.  Etxeko ekoizpena - IDO-
KI | Kontaktuak: Joana Urbis-
tondo | Bilera(k): 2019/04/04

2/ GAEC HARPEAK. Behi 
eta gazta esneak - AOP Os-
sau - Iraty | Kontaktua: Maï-
der Mendiondo | Bilera: 
2019/04/04

3/ GAEC INTA. Barazki ekolo-
gikoak | Kontaktua: Maider 
Azarete | Bilera: 2019/04/09

4/ ATXURI ALDE. Barazki eta 
arrautza ekologikoak | Kon-
taktua: Mirentxu Azkarraga | 
Bilera: 2019/04/11

5/ SARAKO MERKATUA. Ber-
tako ekoizleen gunea | Kon-
taktua: Joana Urbistondo | 
Bilera: 2019/05/02
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Guzti hauetatik modu batera edo bestera 
Sarako merkatuan parte hartzen dutenak 
hautatu dira; elkarte hau ekoizle txikien-
familiartekoen (Sara eta inguruko herrien) 
bateragune delako eta komunitatearekin 
loturak bilatzen dituen aldetik interesgarria 
iruditzen zaigulako.

Analisian ekoizpen sistema ezberdinak har-
tu dira kontuan (familiakoenetatik hasita, in-
tentsiboenetara), eta aipatu den ekoizleen 
merkatuan adierazgarrienak diren produktu 
ezberdinak hartu dira aintzat.

Elkarrizketetan hainbat gai landu dira, lehe-
nengo sektorearen egoera hobeto ezagutzen 
lagundu digutenak, eta dinamizazio aukerak 
zeintzuk diren definitzeko pistak ematen di-
zkigutenak.

Gaiak:

▶ Ekoizleen arteko harremanak eta tokiko 
merkataritzarekin eta turismoarekin dituz-
tenak.

▶ Ekoizpen eta salmentarako beste espe-
rientzia interesgarri batzuk

▶ Tokiko barietateak eta gastronomia

Elkarrizketetarako hitzorduak finkatzerako 
garaian, ekoizleen ordutegiak eta lan karga 
hartu dira kontuan. Horregatik egin dira api-
rilaren hasieran batez ere barazki ekoizleen 

2.3.2- Elikaduraren eta le-
henengo sektorearen iker-
ketaren ondorioak

// EKOIZLEEN ARTEKO HARREMANAK. SA-
RAKO GAUR EGUNGO PAISAIAREN GAINE-
KO OHAR BATZUK

Abeltzaintzak garrantzia berezia du Sarako 
nekazal paisaian, nahiz ekoizpena merkatu-
ratze zirkuitu luzeetan kokatzen den. Lehen, 
esnearen ekoizpenak garrantzia handiagoa 
zuen, baina gaur egun, abelburuak haragita-
rakoak dira nagusiki. Ardiek garrantzia dute 
tokiko ekonomian, bai gazten ekoizpenean 
eta haragiarenean.

Gutxi dira merkaturatze zirkuitu laburrekin 
lotzen diren ekoizleak, barazki ekoizleak eta 
familiartekoak dira gehienak (ekoizpena ar-
tisau erara egiten duenak) eta hauek dira 
kontsumitzaileekin zuzeneko salmenta bi-
deak hautatzen dituztenak (AMAP, saski bi-
dezko salmenta, esplotazioan salmenta zu-
zena, merkatua, ekoizleen dendak,...) Hauek 
dira merkaturatze kanalak gehien dibertsi-
fikatu dituztenak ere.

Haragi ekoizpenean (txahala eta txerria) hasi 

elkarrizketak, ez zitezen oztopo izan erei-
te lanentzat eta udako ekoizpenaren pres-
takuntzarentzat.
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dira salmenta zuzena egiten duten ekimen 
batzuk sortzen. Gutxi dira etxaldean salmen-
ta egiten duten esne ekoizleak eta yogurt 
zein gaztetara bideratzen dute nagusiki.

Ekoizpen sistema ezberdinek, bolumenek 
eta ekoizpen eta merkaturatze eskalek, era-
gin zuzena dute ekoizleen arteko harrema-
netan, sektorearen atomizazioa eta ekoi-
zleen desartikulazioa dakartelarik.

Baratzagintzan erabiltzen diren barietateak 
hibridoak dira oro har, nahiz barietate zaha-
rren berri ere jaso dugun. Lilien Haziak (Ha-
zien haztegia eta mintegi ekologikoak-Sen-
pere) ere merkaturatzen ditu hauek.

Ekoizleak produktuaren arabera elkartzeko 
modu ezberdinak (DOP,IGP), are gehiago uz-
ten du agerian elikagaien ekoizpenaren se-
ktorizazioa, merkaturatze sareak eskala han-
diagoetan elkartzea errazten delarik.

Ekoizpenari dagokionez, Sarako ekoizleen 
artikulazioa ahul samarra da, nahiz Sarako 
merkatua esperientzia interesgarria izan 
produktuen merkaturatze kolektiboari da-
gokionez.

Sarako merkatuak, herrian tokiko elikagaien 
salmenta zuzena sustatzeko ekoizle eta pro-
duktu anitzak elkartzea du helburu. Merkatu 
hau erreferentzia da ostalaritzarentzat eta 
turismoarentzat, eta ordutegi ezberdinak es-
ploratu ditu, beti ere tokiko komunitateare-
kin harremana estutzeko helburuarekin.
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// ETORKIZUNEKO PAISAIA BAT ERAIKI-
TZEN: LEHENENGO SEKTOREAREN AR-
TIKULAZIOA BABESTEN DUTEN PROIEKTU 
INTERESGARRI BATZUK

Katalago zehatz bat egiteko inolako asmo-
rik gabe, egin diren elkarrizketetan aipatu 
diren esperientzia edo proiektu interesgarri 
batzuk jarraian:

[1] Elika - Epicerie Paysanne et Bio (Ezpele-
ta)

Ezpeletako erdigunean (udal lokal batean) 
kokatutako tokiko produktuen eta ekolo-
gikoen denda bat da, inguruko 12 ekoizlek 
sustatua eta kudeatua (horietako bat Sa-
rakoa da).

Apirilaren 25ean proiektuaren aurkezpen 
publikoa egingo da eta bertan produktu 
ekologikoak (ECO) eta familiarteko ekoiz-

penetik datozenak (IDOKI) aurkitu ahal izan-
go dira, bi espaziotan banatuta.

Dendaren helburua, jatorria eta ekoizpen 
moduak, ekoizleekin harreman zuzena, gar-
dentasun ekonomikoa eta kontsumi-tzailee-
kiko informazioa bermatuz eguneroko dieta 
asebetetzea da.

[2] Eraldatze gela (Donibane Garazi)

Obradore kolektibo bat da. Hainbat elika-
gai prozesatu eta ontziratzen dira. Ekoizle 
bakoitzak kuota bat ordaintzen du azpiegi-
tura erabili ahal izateko eta egutegi baten 
bidez antolatzen dira eta hala egiten da bi-
deragarri ekonomikoki eta produktiboki. Do-
nibane Garaziko hiltegiarekin lotura duen 
proiektua da eta bertan, axoa, marmelada, 
pateak...ekoizten dira. Ekoizle txikientzako 
aukera interesgarria da.

[3] Haragi salmenta zuzena (Sara)

Txahal eta txerri ekoizle batzuk, modu bate-
ratuan saltzeko merkaturatze bide berriak 
aztertzen ari dira. Bideragarritasun marjin es-
tuek eta kontsumitzaileekiko tratuak, hilke-
tak modu antolatuan egitera (Angeluko hil-
tegian) eta haragi ezberdinekin osatutako 5 
kg-ko kaxetan euren produktua ontziratu eta 
saltzera eraman ditu. Eskariak eta zabalkun-
dea internet eta sms bidez egiten da gaur 
egun.
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GAEC INTA
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GAEC IHITIA
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2.3.3- Janariaren bueltan 
biltzen diren eragileen 
mapa: Bertako ekoizleei 
begirada bat

XARETA, LURRALDEA ARTEKARI

Txahal eta txerri ekoizle batzuk, modu bateratuan saltzeko merkaturatze bide berriak 
aztertzen ari dira. Bideragarritasun marjin estuek eta kontsumitzaileekiko tratuak, hilketak 
modu antolatuan egitera (Angeluko hiltegian) eta haragi ezberdinekin osatutako 5 kg-ko 
kaxetan euren produktua ontziratu eta saltzera eraman ditu. Eskariak eta zabalkundea 
internet eta sms bidez egiten da gaur egun. 

JANARIAREN BUELTAN BILTZEN DIREN ERAGILEEN MAPA; BERTAKO EKOIZLEEN 

BEGIRADA BAT 

 

 

Ostalaritza: hotelak, jatetxeak, landetxeak         
Dendak / supermerkatuak 

Merkatuak 

Salmenta zuzena (esplotazioan)   / 

  (+)   Otarrak / AMAP 

           Konfiantzazko harremanak 

  / 4 5

DISTANTZIA ERAGILEAK

> 100 KM

< 100 KM

Beste denda batzuk Beste ostatu eta jatetxe batzuk

Euskal Vrak

Elika Beste merkatu batzuk

Sarako plaza

Gaztindegia

Pleka Arraya hotela Hordago Sare&Thé

Sarako merkatua

Ihitia (S,IDOKI) Oreka (Gasnategia) GAEC Inta 
(+)

Atxuri-Alde 
(+)
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// EKOIZLEEN, TOKIKO DENDEN ETA TURIS-
MOAREN ARTEKO HARREMANA

Turismoa, esplotazioan bertan produktuen 
promozioa eta salmenta zuzena egiteko bide 
lagungarria da. Oro har osagarri gisa hartzen 
da; aztertu diren kasuetan, ezohiko diru sa-
rrera baita, aldakorra eta sasoiari lotua. Orti-
llopitz, Larrungo trena eta Sarako lezeen an-
tzeko eskaintza turistikoak, erakusleiho dira 
turistak ekoizleengana eta eskaintzen diren 
produktuetara hurbiltzeko.

Esplotazioen seinaleztapena, bertan salmen-
ta zuzena egiteko espazioen egokitzapena 
eta eginkizun honetara jendea bideratzea 
dira turismoarekin zuzenean harremanetan 
jartzeko gehien egiten diren ekintzak.

Yogurtak eta gaztak ondo lotzen dira ostala-
ritzarekin (Hotelak eta jatetxeak), baita ego-
naldiez gain gosariak eskaintzen dituzten 
nekazal etxeekin ere.

Tokiko jatetxeetan gehien txertatzen diren 
tokiko produktuak barazkiak dira; sarbide 
erraza dutelako, frexkoak direlako eta prezio 
ona dutelako. Eskariaren maiztasuna eta bo-
lumena aldakorra denez, ez da nahikoa es-
plotazioen bideragarritasuna bermatzeko. 

Sukaldearen arduradunak horrelako produk-
tuekiko sentsibilitate berezia duenean, osta-
laritzako proiektu horretan handiagoa izaten 
da horrelako produktuen eskaria. Gai hone-
tan sakonduz formakuntza eskaintzea fakto-
re interesgarria izan daiteke tokiko produk-
tuen kontsumoa indartzeko.
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EKINTZA: ARTEKARITZA ARTISTIKOA 3
3.1- SARAKO MERKATUA: XARETAKO GUNE 
ARTIKULATZAILEA

3.1.1- Sarako merkatuaren 
nortasuna: Zer den eta 
nortzuk diren.

Familia-ekoizlez osatutako elkartea da eta 
2015az geroztik antolatzen dute astero 
merkatua. 15 bat ekoizle artisauek osatzen 
dute eta horietako 4 dira Sarakoak. Elkartean, 
antolaketaz arduratzen den talde motore 
bat dago, kide berrientzat ateak zabalik di-
tuena eta euren filosofia partekatzen duten 
ekoizle berriekin harreman berriak sortzera 
zabalik dagoena.

Elkarte honen helburua, salmenta zuena-
ren bidez eta kolektiboki antolatuz, gertuko 
elikagaien ekoizpena indartzea da, hala eu-

ren komunitateak inpaktu positiboak eragi-
nez.

Merkatua, apiril-maiatzean hasi eta iraila arte 
egiten da. Ordutegi ezberdinak frogatu dituz-
te eta aurten berriz ere ostegunetan egitea 
erabaki dute (09:00etatik 13:00etara). Ordu-
tegiak, merkatua antolatzen duten ekoizleen 
behar eta agendetara egokitu dira. Joan den 
urtean ostiraletan egiten zuten (16:30etaik 
18:00etara), baina berehala ohartu ziren ez 
zela barazkiak saltzeko eta jendearengana 
heltzeko ordurik egokiena.

Merkatu hau posible egiten duten ekoizle 
eta artisauak honakoak dira:
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IZENA 

Aurelie Berasategi

David Baxaku 

Herriko Okindegia

Jean Marie Irigoien

Jerome Gourria

Joana Urbistondo

Leire Iturralde

Maider Azarete

Maider Mendionde

Morgane Krill

Pantxika Lopez

PRODUKTUA

Idiki eta txerrikia

Arrautzak, oilaskoa

Ogiak eta opilak

Txerrikiak

Ardo txuriak

Ardi gaztak, zukuak, 
sagardoa, txerrikiak

Ardikiak, fruituak

Barazkiak

Behi eta ardi gaztak

Ardi gaztak, esnekiak

Ahuntz gaztak eta 
xaboiak

ZERTIFIKAZIOA

Kinto AOC

- 

- 

EHKO

Jurançon AOC-DOP

IDOKI

IDOKI

BIO

Ossau - Irati AOC
 

Ossau - Irati AOC

- 

HERRIA

Sara (Lapurdi)

Bunuze 
(Behe Nafarroa)

Etxalar (Nafarroa)

Ibarla (Behe Nafarroa)

Monein (Bearn)

Sara (Lapurdi)

Ezpeleta (Lapurdi)

Sara (Lapurdi)

Sara (Lapurdi)

Sara (Lapurdi)

Ezpeleta (Lapurdi)

ETXALDEA

GAEC Kukusoa

-

-

Oihanartia 
Etxaldea

- 

Ihitia baserria

Belazkabieta
Etxeberria

GAEC Inta

GAEC Harpeak 
- Oreka Gasna-
tegia

GAEC Txillar

Akelarrea

Arnaud

Ellande Alfaro

Iletegia

Natalie

// ARTISAUAK 

Egurrezko makilak

Esku pilotak

Euskal Herriko arti-
learekin egindako 
produktuak

Edalontziak

- 

-
 
-

-

-

Eskutik 

Agustinen 
borda

-

Sara (Lapurdi)

Sara (Lapurdi)

Sara (Lapurdi)

Sara (Lapurdi)

// EKOIZLEAK
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3.1.2- Begirada bat 
agroekologiaren 
esparrutik

Sarako merkatua, familia-ekoizleen anto-
laketa kolektiboaren adibide argia da. Ekoi-
zle txikien artean eta tokiko komunitatearen 
artean elkarguneak bilatzen dituen sekto-
rearen auto-artikulazioaren adibide da; ja-
rraipena emanez horrela, gure kulturan oso 
errotua dagoen ekoizleen merkatuari. An-
tolaketa honek, ekoizpen mailan, lurralde-
tasunean eta elikagaien eskaintzan, merka-
turatze zirkuitu laburren ikuspuntutik oso 
interesgarria den elkargune efímero baina 
iraunkorra ahalbidetzen du.

Lurralde markoa. Sarako ekoizle batzuk bil-
tzen ditu, baita iparraldeko veste batzuk ere 
eta Hegoaldekoak Bera eta Etxalarkoak dira.

Ekoizpen sistemak. Hetereogenekoak dira 
baina oro har familia ekoizpenak.

Elikagaiak. Sasoiko produktuak, ekologikoak 
eta artisauak.

Komunitatean duten erreferentzialtasuna.

Erreferentea da ostalaritzarentzat, udala-
rentzat eta turismoarentzat.

Interesak: Tokiko publikoarengan eta hauen 
dinamikengan  inpaktua areagotzea.
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Egin diren elkarrizketa eta bisitetan, argi 
ikusten da, merkatua talde batek zuzentzen 
duen arren (gaur egun 3 ekoizle aktiboenek 
osatua), eta ekoizle guztiak inplikatuta dau-
den arren, komunikazio lanek (irudi korpo-
ratiboa, publizitatea, helburuak, emaitza…) 
ezohiko esfortzua eskatzen dutela, batzue-
tan nekosoa (dedikazioa eta esperientzia es-
katzen dutelako) eta ekoizleen euren gain 
hartzeko zaila.
 
Merkatua prestatzeko garaian eta ekoizle be-
rriak gehitzeko orduan, ekoizleen arteko an-
tolaketa da gai garrantzitsuenetako bat, ikusi 
dugunez (ordutegiak, filosofia, norbere inte-
resak eta kolektiboak…).
 
Dinamizazioari dagokionez, abuztuak jai bat 
antolatzen dute; herri bazkaria eta kontzer-
tua. Gabonetako saskiaren zozketa ere anto-
latzen dute, merkatuko postuetan 10 euroko 
erosketa egiten dutenen artean.

Ikuspuntu agroekologitik, Sarako merkatuak 
komertzializazio eszenatoki argia erakusten 
du - tokiko komunitatearekin ekintza zuzena 
eta produktuen salmentaren eta dinamika 
turistikoek ez koptatzearen artean bizi dena
 
Barne antolaketa eta komunikazioa dinami-
zatzeak, merkatuaren antolaketa hobetzen 
eta egonkortzen lagunduko luke. Era berean, 
espazio honetan ekintza artistiko bat gau-
zatzea, ekarpen puntual baina aberasgarria 
litzateke merkatuarentzat, kontsumitzai-
leentzat eta berau egitea posible egiten du-
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3.1.2- Begirada bat artearen 
esparrutik

Orain arteko gerturapenen ondorio nagusia 
da Sarako merkatua bertako ekoizleen, kon-
tsumitzaileen eta hainbat jatetxeen arteko 
Merkaturatze Zirkuitu Laburren behin-behi-
neko taxutzea dela. Kulturaren kapitalizazio 
ekonomiko, gastronomiko eta kulturalaren 
bilakaera ordezkotzat har daiteke merkatua, 
hots, ekoizleak batu eta komunitatean pre-
sentzia eta salmenta sustatzeko baliagarri 
den ekintza. 

Espazio publikoan autogestionatzen den 
ekoizleen ekimentzat hartuta,  komunita-
tearen, elikadura kulturalaren eta lehenengo 
sektore garaikidearen arteko gune artikulat-
zailea da. Historikoki eta kulturalki izandako 
pisuaren eta garrantziaren baitan, iraganaren 
eta orainaldiaren arteko elkargune ere bada. 
Denboran eten omen zen herri horren al-
daketaren testigantza orainaldira erakartzen 
du merkatuak; landa eremuren imaginario 
erromantizatuarekin talka eginez, elkargu-
ne kolektibo bilakatzen den espazioa. Ekoi-
zleen eta kontsumitzaileen (bertakoen zein 
kanpokoen) batuketa sozial baten eragile 
da, bitartekaririk gabeko eta zuzeneko ha-
rremanetan oinarritzen dena. Sarako landa 
eremuaren islada ere bada, bertako elikadu-
ra balore jasangarrien eta ekoizleen duinta-
sunaren aldeko ekitea. 

Proiektu honen ondoriek merkatuaren ga-

rrantzira bertaratu gintuzten, ekoizle-ekoi-
zle, ekoizle-jatetxe, ekoizle-turismo eta ekoi-
zle-kontsumitzaileen arteko harremanak 
goratzen dituelako,  alore agroekologiko eta 
jasangarriak zabalduz. Bere baitan ematen 
da lehen sektorearen, lekuko gizartearen, 
lurraldearen eta kulturaren ondorio posible 
bat, instituzioetatik at kokatutako autoges-
tioan oinarritzen dena.  Tokikoa den salmen-
taren aldetik, elikadura kulturalaren ardatz 
bilakatzen dira bai bertako produktuak eta 
baita  landa eremuko ezagutza tradizionala 
batzen duen ekoizpen-katea ere.

Esparru ekonomiko, sozial eta kultural ani-
zkunen ardatz bilakatzen den heinean, bere 
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azpiegiturak erlazio eta eztabaida interes-
garriak sortzen ditu; merkatuaren inguruko 
esperientzia Sarako herriaren, komunitatea-
ren, ostalaritzaren, turismoaren, erresilien-
tziaren, espazioaren, elikadura-kulturalaren, 
produktuen, paisaiaren, iruditeriaren,  eta 
abar luzeen artekaritzak eragiten ditu bere 
baitan. Eurak bezainbeste, erlazio interesga-
rriak sortzen dira publiko/pribatu (plazaren, 
merkatuaren edo lekuaren kudeaketaren), 
indibidual/kolektibo (komunitate esperien-
tzia,) lokal/global (merkaturatze zirkuitu la-
burrak, zigiluak, bertako, kontsumaren balo-

reak) edota bertakoen/kanpokoen (turismoa, 
imajinarioa, nortasun kulturala) artean.

Finean, merkatuaren gertakariak erlazio  he-
tereogeneoak ahalbidetzen ditu, eremuan 
kokatu bezainbeste aktibatuz. Bertan ba-
tzen diren esparruak aintzat hartuta, beraz, 
zentzu eta esanahi berrien ekoizle dela edo 
izan daitekeela esan genezake, nortasunaren 
eraiketa prozesu eraginkor eta sozial baten 
testigu.
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3.2.1- Axoa, merkatua, eta 
proposatutako ekintza

“Xareta, lurralde artekari” proiektuaren 
amaierako fasea ekintza artistiko bati ekitean 
oinarritu da. Merkatua izan da interesgune, 
lehen sektorearen, komunitatearen eta tu-
rismoaren arteko ardatza delako, eta hartan 

3.2- “HAU EZ DA SOILIK AXOA”,
ARTE MAILAKO GERTURAPENA

kokatu dugu arte ekintza ere, bere baitan 
biltzen diren harremanak sustatzea dinami-
zazio interesgarritzat joz. 

Hiru ardatzen (elikadura kulturala, komunita-
tea eta merkatua) arteko artikulazioan foku-
ratu gara proiektu artistikoaren planteamen-
durako. Bide-orri honetan garatu dugu “Hau 
ez da soilik axoa”  ekimena, merkatuko egun 
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batean axoa pintxoak prestatu eta, postu ba-
ten bitartez, jendartean eskaintzeko iniziati-
ba. 

Lurraldean ekoitzitakoak eta garaikoak pro-
duktuaz baliatuta, proiektuan zehar antze-
mandako merkaturatze zirkuitu laburren 
aktibazio saiakera izan da, harreman horiek 
nabarmentze edo indartze aldera. Lurraldea-
rekin harreman zuzen horren bila, Sarako ko-
munitateari itzulketa bat egiteko helburuare-
kin batzen den eredua da, bertako ekoizleak 
errekonozituz, elkartutako komunitateari 
merkatuarekiko esperientzia bereizgarriaren 
proposamenaren bitartez.

Gastronomiaren eta merkatuaren arteko 
harremana funtsezkoa izan da ekintzaren 
proposamena definitzeko.  Proiektuaren ha-
sieratik izan da zirkuitu turistiko hegemo-
nikoetatik kanpo kokatzen diren otordu eta 
jaki tradizionalen inguruko jakinmina, ezku-
tuan geratzen diren horietan erreparatzeko 
asmoa. Aurretiazko faseetan egindako elka-
rrizketek interes handiko produktu eta pla-
terak azaleratu dituzte, piper eztia, kaziza, 
eltzekaria, piper berdeen tortila edota pipe-
rrada xingarrarekin bezalakoak. Eurak denak 
tokiko gastronomia tradizionalaren testigu 
dira, kulturalki helarazi den komunitatearen 
nortasunarekin lotura dutenak. Honakoak, 
gainera, tokiko ekoizleen ezagutza eta trans-
misioaren ondorio dira, eta kultura komuni-
tarioaren berariazko ezaugarri. 

Merkatuan eta jai egunetan garrantzia han-

dikoa izan den platera denez gero, euren ar-
tean behin baino gehiagotan agertu da axoa, 
txahal puska, piper gorri eta berde, tipula 
eta piper-eztiz osatutako gisatua dena. Bere 
osagaietan dituen elikagaien aniztasuna 
(barazkiak eta haragia) eta lurraldearekin ha-
rremanetan dituen loturak aintzat hartuta, 
baliozko etsenplu bilakatu da ekimenaren 
funts moduan. 

Elikadura kulturalaren adibide da axoa, 
merkatuaren espazioa dinamizatzeko era-
bilitako platera. Honakoa merkatuan txerta-
tzeak lehenengo sektorean ditugun harre-
manetan erreparatzerabultzatu gaitu, axoa 
sukaldatzeko erabilitako produktuekiko eta 
ekoizleekiko harreman alternatibo bat pro-
posatzen dutelako. Ostalaritzaren eskain-
tzak dituen zentzu tradizional urriak kontuan 
hartuta, axoaren erabilerak tokiko gastrono-
mia tradizionala dena eta ezkutuan dagoena 
azaleratzeko lagungarri izan da, turismoak 
mugitzen dituen dinamiken kanpoko eragi-
netan.

Elikadura kulturalaren inguruko esperientzia 
sortzea  nortasunaren eraiketa parte-har-
tzaile eta aktibo batera eramaten du ekint-
za (Martinez de Albeniz, I., 2017), arte-gerta-
kizunaren ondorioz ikuskera bat edo beste 
eratzera, eta, bide batez, elikadurarekin, ko-
munitatearekin eta landa eremu idiliko horri 
buruz dugun imaginarioa mobilizatzera.

Proposamen honetan erabilitako “hau ez da 
soilik axoa” esaldiak, otorduaren errepresen-
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tazioa baino, bere azpiegituran gordetzen di-
tuen agentzia multzoa goraipatu nahi duela 
goraipagarria da, pintxo bakoitzak bere bai-
tan sortutako artekaritza guztiak ere badirela 
iradokiz.

 “Hau ez da soilik axoa” izenburuak René Ma-
gritte-ren “Hau ez da pipa bat” (“Ceci n’est pas 
une pipe”) (1928) obrari egiten dio erreferen-
tzia. Magrittek Pipa baten irudiaren azpian 
jarri zuen esaldia, koadroan ikusten genuen 
pipa lerro, kolore eta formak soilik zirela al-
darrikatzeko; pipa beraren irudia guk iden-
tifikatzen edo antzematen genuela adierazi 
nahi izan zuen probokazio honen bitartez, 
errealitatearen islada bat besterik ez dela. 
Aspektu piktoriko, semantiko eta errepresen-
tatiboetatik haratago, ekintzaren izenburua 
Magritte-ren proposamenarekin alderatzeak 
axoak mugiarazi ditzazkeen harremanak eta 
irakurketak abian jartzeko modua da.

Hain zuzen ere, elikadura katearen aspektu 
desberdinen bategitea da axoa merkatuaren 
testuinguruan eskaintzea, lehenengo sekto-
rea, ekoizleen lana, ezagutza tradizionala, 
nortasunaren eraiketa, produktuen baloriza-
zioa, kontsumoaren etika, kultura gastrono-
mikoa eta komunitate aktiboaren arteko ha-
rremanak biltzen dituelako. Axoa eskaintzea 
ekintzarako sistematzat hartu dugu; labora-
tegi oso baten antza, merkatuaren, elikadura 
kulturalaren eta komunitatearen eta espe-
rientziaren arteko agentzien bitartekaritzat.

Laborategi horretan, mediazio lan bat izan 

da  proiektuan zehar jasotako informazioa 
plano erreal eta kolektibo batean dinami-
zatzea, merkatuarekin harremanetan ego-
tea, euren produktuen erabilera, postuaren 
prestaketa, parte-hartzaileen erreakzioaren 
parte izatea, azalpenak ematea edota erre-
gistroaren emaitza bera.

Orotara, ekimenaren helburu nagusia to-
kiko elikaduraren inguruko esperientzia sor-
tzea izan da, axoaren baitan bildu diren ha-
rreman kolektiboen sustapena. Lurraldeko 
produktuetatik eta salmenta zuzenaren in-
dartzetik abiatuta, merkatuko testuinguruan 
eta komunitatearekiko eskaintzan, ikerketa 
agroekologikoa marko erlazional batera des-
plazatu da, testuinguruarekin parte- hartze 
eta eragite dialogiko, kolaboratibo eta sozia-
lki konprometitu baten bueltan (Ardenne, 
2006; Bourriaud, 2001).. 
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3.2.2- Analisitik praktikara: 
Egindako desplazamen-
duaren mapa
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3.2.3- Metodologia eta 
dinamizazio soziala

// MERKATUAREKIN ETA ERAGILEEKIN HA-
RREMANA

Merkatua kudeatzen duen taldearekin kon-
taktuan jartzea izan da ekintza hau aurrera 
eramateko lehenengo pausoa. Hartara ger-
turatu eta, proiektua ezagutzen zuten arren, 
postu bat jartzeko eta axoa eskaintzeko 
aukerak elkarrekin adostea. 

Merkatuaren inguruan jasotako informa-
zioarekin, hura ezagutzeko eta proposame-
na aurkezteko modurik hoberena harreman 
zuzenaren bitartez izan da. Merkatura ger-
turatzeak plano teorikoan zeuden ideiak 
testuinguruan kokatzen lagundu du. Gertu-
rapen honek hartan esku-hartzeko izan di-
tugun baliabideak ere eman zituen argitara, 
baita genituen mugak azaleratu ere.

Proiektua aurrera eramateko ekoizleen kon-
plizitatea ezinbestekotzat hartu da, bertan 
espazio bat lortzeko, axoa prestatzeko zein 
elikagaiak lortzeko.  Euren interesak errespe-
tatzea oso kontuan hartu dugu eurekin bat 
egiteko garaian, merkatuak artikulatzen di-
tuen ekoizle eta zirkuituen ahalduntzearen 
helburuari jarraiki. 

Ontziratutako axoa saltzen dute bertako 
ekoizle batzuk, eta kontrako eragina suposa 
zezakeen gure dohanikako eskaintza. Finean, 

merkatuko kideek ontzat eman zuten propo-
satutakoa, merkatua indartze aldera dinami-
zazioa baliozkotzat hartuta, eta baita aurten 
ostegunetan egiten dela iragartzeko ere. 

Horrez gain, axoa eskaintzearen erakargarri-
tasuna lagungarri izan zitekeen merkatua-
rentzat, baina gure arteko hausnarketa ere 
izan zen jendea merkatura erakartzeko for-
mula hori hoberena ote izango zen, batez ere 
turistizaziorako gailutzat har daitekeelako 
deialdi bera.  Turismoaren eta komunitate-
ren arteko oreka aintzat hartzekoa delarik ja-
kitun, hurrengo pausoetarako gai garrantzit-
su bilakatu da ekintza komunitate ireki bati 
eskaintzea, bere azpiegituran dauden kon-
tzeptuen helarazpenaren asmoa indartuz.

Ekintzaren proposamenari dagokionez, 
merkatua antolatzen duen taldearekin ha-
rreman zuzena eta iraunkorra izan da; anto-
laketarako duda-mugan genituen galderen 
erantzuna izan dugu, eta, orokorrean, ekin-
tzaren inguruko erabakiak era autonomoan 
lantzeko askatasuna izan nagusitu da, gure 
esku egon baitira formatuaren inguruko 
ebazpen gehienak (kokalekua, axoa aurretik  
sukaldatzea edota eskaintzeko modua, bes-
te batzuen artean). 

Salmenta zuzena Sarako merkatuaren bi-
tartez ematen den arren, merkatuko kideak 
inguruko herrietakoak ere izateak (Etxalar, 
Ibarla, Ezpeleta…) aurretiaz antzeman ditu-
gun merkaturatze zirkuituak herritik kan-
po hedatu ditu. Honek merkatuak biltzen 
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dituen harreman sareen gorpuzkera eral-
dakorra dela azaleratu du, ekoizle kantitate 
murritzak eta auto-artikulatzeko beharrezko 
inplikazioa lurralde markoa handitzera era-
manez.  

Merkatuak bere baitan batzen dituen ekoi-
zle guztietara irekitzeak ikuskera globalago 
batera ireki gara, bai ekimena merkatuan 
eta eurekin garatzeri begira, eta baita be-
harrezko elikagai guztiak lortzeko ere.  Zen-
tzu honetan, axoa sukaldatzeko tokiko eta 
garaiko produktuen erabilerari dagokionez, 
platera prestatzeko elikagaiak aurretiaz elka-
rrizketatutako ekoizleekin erosten saiatzeko 
ahalegina egin da. 

Guztira, erabaki hauen ibilbideak plano teo-
rikoan arakatutako ondorioak zuzenki antze-
matera eraman du,  batez ere ekoizleen eta 
merkatuaren eskaintzari eta proiektuaren 
garapenerako trabei dagokionez.

// PLATERAREN AUKERAKETA: PRODU-
TUAK, SASOIAK ETA EKOIZLEAK

Ekimenaren oniritziarekin batera, plater tra-
dizional bat sukaldatzeko aukerak partekatu 
dira merkatuko antolatzaileekin. 

Tokiko elikaduraz abiatutako sukaldatze 
ariketa oso interesgarria iruditu zaigu, eza-
gututako komunitatearen produktuak era-
biltzea eta iraganeko ezagutza orainaldian 
abian mantentzeko formulatzat. Hala ere, 
merkatuan jauskari eta sukaldari moduan 
murgiltzeak, honelako otordu bat presta-
tzeko eta publikoki eskaintzeko ez ezagutzak 
eman zituen argitara; zenbat jende etorriko 
ote zen, pintxoen tamaina, sukaldatzeko era, 
produktuak erosteko denborak… denak izan 
dira galderak, merkatuan egindako gertura-
penaz baliatuta aztertzen eta neurtzen joan 
garenak.

Batez ere merkatuak dituen produktuen es-
kaintza kontuan hartu behar izan da ekime-
na aurrera eramateko. Ekoizleen jarrera irekia 
izan da orokorrean, laguntzeko prestutasuna 
agertu da, baina distantzia, harreman sarea-
ren ahultasuna eta lan karga dela eta, komu-
nikazio eta konpromezu aldetik zailtasunak 
izan ditugu.

Tokikoak eta garaikoak diren produktuen era-
bileran oinarritu garen aldetik, aukeratutako 
platera prestatzeko auzi nagusi bilakatu da 
garaiko ekoizkinen erabilera, udaberriaren 
amaiera eta udararen hasierako uzten arteko 
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tarteko baldintzak direla eta.  Pipe-
rrada eta axoaren artean, garaiko 
produktuak erabiltzeko erraztasun 
gehiago aurkeztu zituen bigarren 
aukerak, merkatuarekin harreman 
bereizgarria izateaz gainera. Hala 
ere, azken momentura arte duda-
mugan egon da piperra, tipula eta 
tomatearekin oztoporik izango ote 
zen.

Merkatuko parte hartzaileak  
orokorrean familia ekoizpenak iza-
teak ere baldintzatu du produktu 
hauen erosketa, sasoiaren lehenen-
go aleak murritzak direla eta ohiko 
erosleentzako erreserbatzeko inte-
resa ere antzemanez.

Horrek errezeta moldatzera era-
man du,  sasoira egokitutako axoa 
prestatzera, hain zuzen ere. Saran 
piper gorririk lortzeko aukerarik ez 
da egon, ezta tomaterik ere. Hala 
ere, landa eremuko komunitatea 
eta elikadura katearen parte diren 
ekoizleak babesteko asmotik abia-
tuta, merkatuan dagoen eskaint-
zan oinarritzen saiatu gara, bertatik 
ogia eta barazkiak izanik axoaren 
prestaketarako apropos. Merkatuan 
ez da haragirik saltzen, baina ber-
tan dagoen ekoizle baten etxeko 
txahalaz baliatu gara axoaren pres-
taketarako, komunitatea osatzen 
duten zirkuitu alternatibo bat ibiliz.  
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Merkatuan lortu ezin izan ditugun produk-
tuak, ordea, eskaintza ekologikoa duten bes-
te ekoizleengandik jaso ditugu. 

Aldez aurretik hitzarmendu dira kantitateak 
eta prezioak, eta merkatu egun batean jaso 
dira otordua prestatzeko produktuak, eki-
mena baino astebete lehenago. Eskakizunak 
aurretik egin arren, merkatuaren kontzep-
tuarekin bat egin eta bertan jasotzeak jada 
suposatu du proiektuaren lehenengo dina-
mizazioa, arakatutako zirkuituen erabilpena. 

Antolaketatik esperientziarako jauzia an-
tzematen hasten da, non kantitateak hitzar-
men izatetik euren erosketa eta prestaketa 
lanetara lekualdatzen diren. Dimentsio berri 
honetan konfiantzazko topaleku bilakatzen 

dira salerosketak, inplikatutako ekoizleei de-
boluzio ekonomiko zuzena dena. Produk-
tuak sukaldatzearen pausoa ere esperientzia 
pertsonal bilakatzen da, Sarako elikadura 
kulturalaren inguruko eta gure arteko bizipe-
na, postu eta pintxo formatuan helarazteko 
aurrekari dena.

Erabilitako produktu guztiak gertukoak dira 
(50km radioa dutenak), eta, garaikoak dire-
nez gero, ekologikoak ere badira gehienak. 
Piper gorriarena da salbuespen bakarra,  
Euskal Herri mailan ez baita bere ekoizpenik 
egon ekintza egin den momentuan.

Ondorengoak ekoizle eta ekoizpenetaz ba-
liatu gara:  



 Merkatua   Dendak  Kooperatibak

ERAGILEAK

>50 KM Mixinxola 
(Urrullo, Lezo)

Frutas y verduras 
Rosarito (Oreretako 
Merkatua)

Herriko okindegia  
(Etxalar, Nafarroa)

Le Piment Rouge 
(Sara, Lapurdi)

PRODUKTUAK TXAHALA PIPER GOXOA OGIA PATATA TIPULA PIPER GORRIA EZPELETAKO 
PIPERRA

KM0

GAEC IHITIA 
(Sara, Lapurdi)

GAEC INTA 
(Sara, Lapurdi)
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// AURRE-PRESTAKETA: SUKALDEA, PIN-
TXOAK ETA POSTUA

Aurre-prestaketaren aspektuak ekintzaren 
azpiegitura osatzen dutenak dira, ekimena-
ren egunaren aurretik hartutako erabakiak. 
Eguneko dispositiboari dagokion aldetik, 
erosketak egitea, axoa sukaldatzea, janari 
kantitatea erabakitzea, aukeratutako esze-
nifikazioa, zerbitzatze modua edota komu-
nikabiderako baliabideak, alegia. 

Euren arteko konposizioa izan da merkatu-
ratze zirkuituen aktibazioaren parte, tokiko 
produktuen eta elikaduraren baitan sortu 
den esperientzia. Beraz, gastronomia tradi-
zionalaren eta tokiko elikagaietaz gaindiko 
beste aspektu guztiak ere oso kontuan har-
tu dira, ekintzan bera bereizgarri bilakatzeko 
dispositiboa bilakatu delako.

Ekimenaren bide-orrian agente desberdi-
nak txertatzen joan dira, janari kantitatea 
neurtzen laguntzeaz gain sukaldari lanetan 
ere oso lagungarri izan direnak. Makatxa eta 
Luis Mari Lasa izan dira otorduaren prestake-
tan berebiziko parte hartzaile, Oiartzungo 
hainbat eta hainbat ekitaldi sozial eta jai gi-
roetan konprometitutako eragileak. 

Interesgarria izan da mobilizatzaile kultural 
diren kide hauekin lan egitea, emaitzaren 
kalitatea handitzeaz gain axoaren eta mugaz 
gaindiko sukaldaritzaren inguruko ezagutza 
partekatzeko baliogarri izan delako. Sarako 
herriko elikadura kulturalaren eta gure arte-

ko transmisio bat eman da prozesu honetan, 
errelato berri bat sortuz axoa egitearen ingu-
ruan. Oinarrizko errezetatik,  lortutako pro-
duktuetatik, eta euren ezagutzatik abiatuta, 
interpretazio lanketa abersagarria izan dira 
sukaldearen baitan hartutako erabakiak, ora-
inaldian kokatutako tradizioaren irakurketa 
bilakatuz sortutako platera.

Paraleloki, eskainiko zen pintxo kantitatea 
neurtze aldera merkatura joaten den jen-
de fluxuaren eta proiektuaren baliabideak 
hartu dira kontuan. Guztira 100 bat pintxo 
egiteko axoa haina egiteko erabakia hartu-
ta, sukaldatze lanak aurretiaz egiteko era-
bakia ere hartu zen, merkatuan bertan ka-
lean egiteko errealizazioren konplexutasuna 
zela eta; distantzia, beharrezko denbora, 
tresnen prestaketa eta materialak lortzeko 
zailtasunak eraman gintuzten erabaki hori 
hartzera. Aurreko egunean sukaldatu, eta Sa-
rara joan baino lehen, egunean goizean ber-
tan patatak gehitu ziren patatak, jakiaren ka-
litatea ez galtzearren.

Bestalde, aurre-prestaketaren parte merka-
tuarenganako egiazkotasun bat taxutzeko 
asmotik abiatu ginen, eta berezko estetikatik 
ez aldentzeak errazago egin du euren parte 
bilakatzea, ekintza artistikoaren dinamizazio 
lana bat-bateko lurreratzea ez izatea. Giroan 
txertatu bai baina postua itxurakeriarik gabe 
eta soiltasunez eraiktzeko ideia nagusitu zen, 
merkatuaren duintasunaren aldeko eitean. 
Eraiketa prozesu honetan turismoaren eta 
ostalaritzaren lengoaiaren erabilera nabari 
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daiteke, merkatuaren ildoarekin bat egiten 
duena. Kasu, merkatuaren estetikaren erabi-
leran oinarritzeko asmoa ez da turistizazio-
rako irudi bilakatzea izan, baina bai, ordea, 
lekuz kanpoko ekimen moduan ez agertzea, 
baizik eta, iruditeri horren parte bilakatuta, 

herri giroaren eraiketa prozesu alternatibo 
baten kide izatea. 

Horretarako material anitz izan da baliagarri, 
mahaia eta toldoa bereziki, edozein ostegu-
netan legokeen postu baten antza hartzeko. 
Aipatutakoez gain, mantela, eltzea, koilara, 
ogiarentzako saskiak, edota zakar poltsak 
prestatu genituen, eszenifikazioaren irudi-
rako baliabide eta pintxoak zerbitzatzeko 
tresnatzat. 

Erregistrorako kamera eta grabagailuen era-
bilera ere planteatu zen, efimerotasunean 
oinarritutako egitasmoren  memoria gauza-
tu ahal izateko.

// MERKATUA, EKINTZA, DISPOSITIBOA ETA 
ESPERIENTZIA: “HAU EZ SOILIK AXOA” EKI-
MENA

Aurretiazko lanketaren ondorio, ekainak 20 
bertaratu ginen berriz ere Sarako herrira.
Merkatu egunean bertara goizean goiz iri-
tsi eta gure postua kokatu genuen, axoa es-
kaintzeko eszenifikazioa bailitzan.

Antolatutako baliabide materialez baliatu-
ta, errutinan murgiltzen saiatu bezainbes-
te, merkatuaren hondo aldean jarri ginen, 
otamen eskaintza merkatuaren erakargarri-
tasun soila ez bilakatzeko. Arrazoiketa honek 
merkatura gerturatzen zirenen ibilbidea sus-
tatu zuen, axoara iritsi bitarte, erosleei beste 
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produktuak antzemateko aukera emanez.
Ekintzak berak prozesu berriak jartzen 
ditu abian, komunitatearen eta merkatuko 
produktuen arteko agentziak. Gu irudite-
ri horren parte bilakatuta, merkatuak berak 
ahalbidetzen dituen harremanen geruza bat 
antzemangarri egiteak beste narratiba bat 
ere eraiki du bere baitan, elikaduraren eta 
landa eremuaren iruditegi folklorikoena kul-
tura bizi egitera eramaten duena. Ekoizleen-
ganakoa, produktuenganako eta zigilupeko 
elikadura kultural hegemonikoenganako 
ikuskera aldaketa bat osatzera, bertako kul-
turarekin harremandutako esperientzian oi-
narrituz.

Elkarlanean oinarrituta,  mahaia, gu sukal-
datzen, norbait grabatzen, jendea gertura-
tzen… Espero genuenaren eta izan zenaren 
tartea abian jarri zen egun hartako ekintzan, 
prozesu aktibo, performatibo, parte hartzaile 
eta aktibotzat. Performatibotasunak zerare-
kin du harremana, etengabe birkonfigura-
tzen ari den eraginen taxutzean, agente des-
berdinak batu eta egoerak har ditzazkeen 
ausazko forma eta ondorioetan, zeinak kole-
ktiboaren esperientzia bizi eta ekintzaile bat 
suposatzen duten. 

Kasu, merkatuan eta postuaren inguruan 
parte hartu genuen guztion artean osatu 
zen ekintza, merkatua eta elikadura kultura-
la eragin berrietara irekiz. Esperientzia sozial 
eta materialtzat, mahaiaren inguruan eratu-
tako keinuak, harremanak, elkarrizketak, to-
patzeak, eragindu eta eragile izan dira eurak 

denak, axoa aitzakiatzat hartuta eman diren 
parametro kulturalak. 

Ekintza-marko bat suposatu zuen postua 
jartzeak. Elikadura jakin batekiko esperien-
tzian errotzeko eskaintza egitearekin batera, 
balore sozio-kultural agroekologiko eta kul-
turalak testuinguruan plazaratu ziren. Hurre-
nez hurren, ikuskera anbibalenteak eratzeko 
aukera ematen du artearen eta ez-artearen 
artean kokatzen den iniziatiba honek, landa 
eremuan ardazten ditugun ideiak birmol-
datu eta elikadura kulturalaren azpiegitura 
adiera emateko asmoz.

Alabaina, bertako ekoizleak, herritarrak, 
merkatuak eta plater tradizionalak turis-
moarekin ere egin zuen topo, nahiz eta asmo 
nagusia izan proiektuaren deboluzioa ber-
tako komunitateari eskaintza. Adierazgarria 
bilakatu zen hizkuntza desberdinen arteko 
bategitea, publiko desberdinen jatorria eta 
landa eremuaren ekoizpenen aldeko dina-
mikak axoaren bitartez elkartzea. 

Esperientziaren eta proiektuaren azalpena-
ren tartean, egitasmoaren zentzuari errefe-
rentzia egiten dion esaldia inprimatu zen  
30x30 zm-ko paperezko esku zapietan. Esku 
zapia erabili, testua irakurri, zikindu eta zi-
murtu daitekeen euskarri batean inprima-
tzeak batu egin zituen axoa, postua eta eki-
menaren kontzeptualizazioa. Honela, pintxo 
eskaintzaren parte bilakatu genuen azalpen 
bera, elkar eragile eginez, esperientziaren 
performatibotasuna anizkunago batera ire-
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kiz. 

Jakinminaren gakoak lagundu 
zuen ekimenaren ulerpenaren he-
lburuak betetzen, oso interesgarria 
turismoaren eta Sarako ekoizleen 
artean kokatzea. Finean, elkargu-
ne kolektibo bat eratzeak Sarako 
aniztasuna eman zuen adiera, tu-
rismoaren, ekoizpenen, landa ere-
muaren iruditeriaren, eta eremu 
publikoaren arteko harremanak 
axoaren bitartez artikulatuz.

// ERREGISTROA ETA 
FORMALIZAZIOA

“Hau ez da soilik axoa” ospatu ge-
nuen egunean kamera bat izan 
zen ekintzaren grabaketa egiten, 
eta beste bat eremua argazkitzen. 
Ahozko erregistroak ere hartu zi-
ren ahozko grabagailu baten bitar-
tez, mahai gainean kokaturik egi-
tasmoak bildu zituen prestaketen, 
elkarrizketen eta ingurunearen soi-
nuak jaso zituenak.

Kameraren erabilera gorputzaren 
hedapen baten antza hartu da, hau 
da, marko jakinetara mugatu gabe, 
mugimenduaren eta ekintzaren 
parte bilakatuz. Narratiba aske bat 
eraikitzeko bidean, esku-artean 
izan dira ekintza zuzena graba-
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tzeko prestatutako bi GoPro kamera, lepotik 
zintzilik, eredu finkoetatik etengabeko le-
kualdatzeak egiteko aukera eman dutenak. 

Funtsean, kamera ekintzaren barnean sartu 
eta zirkunstantziari hitz egiten uztea izan 
da prozesu hau aurrera eramateko filosofia, 
ausazko aukera eta geruza guztiak mahai-
gaineratzeko irekitasuna. Agente bat gehia-
gotzat hartuta, elikadura kulturalaren eta 
merkatuaren bueltan esperientzia-ikuskera 
bat eratu dutela esan daiteke. Merkatua-
ren giroan nahasten da kamera, ekoizle eta 
komunitatearen arteko harremanen araka-
tzean.  

Lortutako materialaz abiatuta, ahots gra-
bagailuarekin jasotakoek irudien formali-
zazioan lagundu dute, denbora eta espazio 
horretan eman ziren irudiak egituratzen. 
Sozio-kulturalki adierazgarriak izandako 
elkarrizketen erabilpena antzeman daiteke, 
baina proiektuaren azalpenarekin eta espe-
rientziarekin baturikoak dira nagusitu nahi 
izandakoak.

Egungo sare sozialetan antzeman dai-
tezkeen lekukotzeen paralelismo bat eginez, 
eskuz-esku eta begiradaz-begirada jasotako 
klip guzti hauek merkatuaren eta axoaren 
inguruko kosmobisioa eratuko dute. Kosmo-
bisioa dei dakioke paradigma kultural baten 
artikulazio adierazgarria delako merkatua 
bera, landa eremuaren, ekoizpenen eta tu-
rismoaren talkaren artekoa, idealizatutako 
baserritar giroaren eta jasangarritasunaren 

ondorio errealera. 

Arte eremutik abiatutako baliabideak ain-
tzat hartuta, ekintzaren bueltan formaliza-
tutako ikus entzunezkoak gertakizunaren 
begirada bat gorpuzten du, bukolizatutako 
irudi iraunkorretatik merkatuaren, elikadura 
kulturalaren eta komunitatearen imaginario 
garaikide bat jaso eta plazaratzearen saiake-
ra dena.

Landa koadernoan garatutako irudiak ere ba-
liogarri izan daitezke proiektua beste eremu 
batzuetan plazaratzeari begira, erakusketa 
formatua har dezakeen prozesua izan baita, 
ikerketa agroekologikoaren eta ekintza artis-
tikoaren artean koka daitekeena.

// KOMUNIKAZIOA

Ekintzaren aurre-prestaketari dagokionez 
berebizikoa izan da komunikazioa. Komu-
nikabideak lau alde izan ditu, kaleko iragar-
tzea eta sare sozialen bitartekoa, gonbidape-
nak, ekintzaren egunean dinamizatutakoa, 
eta erregistroen ondorioz formalizatutakoa.

Merkatua antolatzen duten ekoizleen artean 
esparru honekiko zailtasunak antzeman di-
rela eta, egitasmoaren iragarki egiteko aha-
leginak jarri ditugu, merkatuko egun horren 
informazioaren zabalkuntza erraztuz.

Kaleko iragartzeari dagokionez, deialdiaren 
kartela prestatu eta hainbat ale inprima-

57



tu ondoren, produktuak eroste-
ko egindako bidaia aprobetxatu 
genuen honakoak Sarako herriko 
eremu publikoetan zehar kokatze-
ko. Merkatuko kideei ere eman diz-
kiegu batzuk, eurak kokatzeko era-
bakia ekoizleen esku utziz. 

Proiektuaren parte bilakatu diren 
merkatari eta ekoizleentzat gon-
bidapenak prestatu dira, kartela-
ren irudiarekin batera helarazi di-
renak. Garrantzitsutzat hartu dugu 
prozesuaren parte izan diren per-
tsonekiko begirunea, ikerketa egi-
ten lagundu dutenei gertutasunez 
ematea egitasmoaren berri. 

Deialdiari dagokionez beste 
hainbat sare sozialetan (Instagram, 
twitter eta facebook-en) ere zabal-
du da ekimena. Proiektu beraren 
komunikazioaren parte bilakatuz, 
Hiritik at eta Eva Campo Müller-ei 
zabaldu zaie, baita Sarako merka-
tua kudeatzen duen taldeari eman 
ere, Facebook-eko orrialdean zin-
tzilikatu ahal izateko. Udaletxeari 
ere bidali zaio deialdia eta kartela, 
euren komunikabideetan erakuste-
ko lagungarri.

Ekintzaren egunean hartutako iru-
di eta soinuekin egindako ikus en-
tzunezkoa ere vimeo plataforman, 
web orraldeen eta sare sozialen bi-
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3.2.4- Esku-hartzearen 
ondorioak

Ekimena aurrera eramateko prozesua beha-
tuta, produktuak lortzeko zailtasunak muga 
argi bat suposatu dute proiektuaren hasta-
penetatik. Merkatua auto-artikulaziorako 
gune den arren murritzak dira arakatutako 
ekoizpenak, garaia eta klima bera, laborarien 
denbora eta salmenta interesekin batera, 
obraren zentzua baldintzatu egin gaituzte-
larik. 

Zailtasunaz gaindik, merkaturatze zirkuitu 
laburretan (salmenta zuzenean / bertako 
merkataritzan) oinarrituta, egiaztatu ahal 
izan dugu posiblea dela garai honetan eta 
bertako produktuekin (gehienez 50km-ko 
erradioarekin) plater tradizionala prestatzea.

Ekintzak berak dinamizazio sozial moduan 
izandako eragina nabaria izan da merkatuan, 
ohiko moldeetatik at aukera berrietara ireki 
delako bertako produktuak ikusgarri egiteko 
modua.  Elkartutakoen imaginarioaren mo-
bilizatzailetzat funtzionatu du egitasmoak, 

merkatuarekiko esperientzian eragin bat 
suposatzeak ikuspuntu aldaketa bat eragin 
duelarik, merkatuaren produktuen, labora-
ri eta gastronomiaren inguruko antzemate 
berri batean ondorioztatuz. Esperientziaren 
baitako berrirakurketa bat da postuaren on-
dorio zuzenetariko hori, zaporearen, giroaren 
eta ekintzaren esanahiaren bitartezko ikus-
mira berri bat, elikadura kulturalaren eta le-
henengo sektorearen ingurukoa.

Bertan elkartutako kideekin batera, gaztele-
raz, frantsesez zein euskaraz, aho desberdine-
tatik azaldu eta zabaldu da interbentzioaren 
funtsa. Ekintzak, beraz, proiektuaren ideiaren 
helarazpen zuzenerako balio izan du, haus-
narketa eta azalpena aktiboki gorpuztuz.

Komunikazioari dagokionez, erregistroak 
irakurketa berrietara zabaltzen du dinamiza-
zio saiakera, ekintzaren ondorioa hausnarke-
ta, kritika eta proposamen berrietara irekiz. 
Hau baliagarria izango da memoria idatzia 
traszenditzeko, dinamizazio mailan landu 
daitezkeen formatuak bide eta esparru be-
rrietan aurkezteko.

tartez zabaldu da, ekimenaren ondorio gisa. 
Hartutako irudiek arte ekintza eman zen goi-
za jasotzen dute, behin behinekoa izan zen 
giro hori beste esparrutan erreproduzitzeko 
aukera emanez, eta proiektuaren komunika-
zioaren parte bilakatuz.
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 4
Agroekologiaren begietatik atera daite-
kezkeen lehenengo ondorioek Sarako 
elikadura katea osatzen duten eragileen 
deskoneksioa baieztatzen dute, ekoizpen 
industrialarekin eta zirkuitu luzeekin lotura 
duten eta ostalarien beharrak modu seguru 
eta erosoan asebetetzen dituzten banaketa 
enpresek hartzen dutelarik leku hau. Hau, 
arazo baino, aukera izan daiteke, merkatura-
tze formula kolektiboak bilatzen badira, ekoi-
zle eta produktu anitzetara zabalduz.
 
Aspektu baikorren artean, ostalaritza sekto-
rearen interesa dago; bertako produktuen-
gan interesa dutelako, eta hainbat ekoizlek 
jada harremana dutelako hotel eta jatetxe 
hauekin. Eskaintzen diren plater eta me-
nuek, bertako produktuen sarbidea errazten 
dute, eskariaren bolumena hornitzeko mo-
dua ikusten baita bertako ekoizpenarekin. 
Produktu freskoak dira zabalduenak (baraz-
kiak), arautegia eta kalitate kontrolak ez bai-
tira hain zorrotzak. Haragiak dira gutxien ba-
natzen direnak, paradoxikoki paisaian duten 
presentzia handia izan arren eta Sarako lu-
rraldearen parte handi bat okupatzen badu-

PROIEKTUAREN ONDORIO 
NAGUSIAK

te ere. Esnekiek ere dezenteko sarbidea dute 
jatetxeetan.

Sarako merkatuak egin duen hautua inte-
resgarria da oso, elikagai anitzak eskaintzen 
dituzten ekoizleak batzen baititu, kontsumi-
tzaileentzat produktuak eskuragarriago ja-
rriz eta hauen kontsumoa erakargarriagoa 
eginez. Merkatu honek, tokiko elikadura ka-
tean leku zentrala du, naiz esperientzia umi-
la den, inpaktu argia du tokiko kontsumitzai-
leengan, turistengan eta baita jatetxeengan 
ere, positiboki baloratzen baitute espazio 
hau.
 
Sarako merkatuko elkartea, familian eta eko-
logikoan ekoizten duten ekoizleetara zabalik 
dago. Euren produktuak artisau erara ekoi-
tziak dira eta merkaturatze zirkuituak labu-
rrak. Merkatua egiteak eskatzen dien ahale-
ginaren emaitza biderkatu egingo litzateke 
antolakuntzan eta komunikazioan dinami-
zatzaile batek lagunduko balie, beti ere eu-
ren dinamika propioak eta filosofia errespe-
tatuz.
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 5
Ekonomia sozial eta eraldatzailearen espa-
rruan lan egiten dugunon helburua da gure 
jarduerarekin sortzen den inpaktuaren eba-
luazioa eta komunikazioa egitea, azpimarra-
garriak direnak ondorengoak direlarik: 

5.1- INGURUMENA

Ingurumenari dagokionez,, inpaktu kalte-
garri nagusia ibilgailu pribatuan egindako 
desplazamenduak izan dira. Guztira  C02-ko 
416,33Kg isuri dira proiektu honen garape-
nean. Ingurumen-arrasto baxutzat hartzen 
da, bertako 16 zuhaitzen landaketarekin ore-
katu daitekeena.
 
Hala ere, gure ingurumen-eraginak alde 
positibo bat ere badu, neurtzen zaila dena; 
proiektuaren beraren helburua eta funtsa: 

▶ Ostalaritzan eta oro har kontsumitzai-
leen artean tokiko elikagaien kontsumo 
ohituren aldaketa sustatzea.
 

PROIEKTUAREN ERAGINAK

▶ Artisau eran edo ekologikoan lan-
dutako produktuei ikusgarritasuna 
ematea, merkaturatze kate luzeetatik 
datozen produktu industrialek baino in-
gurumen eragin txikiagoa dutenak.

5.2- GIZARTEA

Proiektu honek Sarako jendartean eragin 
positiboa izan duela uste dugu, nahiz eta 
ekintzaren iraunkortasuna eta etorritako 
publikoaren tipologia/kopuruari begiratuta 
baxua izan dela esan daitekeen.
 
Ekintza puntuala izan bada ere, proiektu ho-
nek merkatua egiten duten pertsonak as-
tindu egin ditu, euren egunero lanez gain, 
dinamizazioak eta komunikazioak lan zama 
erantsia baitakar, baliabide, ezagutza zein 
denbora faltagatik aurre egiteko zail dena.
 
Merkatuan sortu den giro positiboak ekintza 
hauekiko interesa eta beharra agerian utzi 
dute, elikadura katearen gainerako katebe-
gietan eragina baxua izan da ordea. Turistak 
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eta astero merkatua bisitatzen duten beze-
roak izan dira publiko nagusia.
 
100 bat axoa razio banatu dira kontsumitzai-
leen eta merkatuko ekoizleen artean.

Platera sukaldatzeko, Errenteria eta Oiar-
tzungo pentsionista eta jubilatuen kolekti-
boko bi lagun ere inplikatu dira, mugaz gain-
diko Axoa egitea lortuz.
 
Proiektu honen garapenean, hizkuntza eta 
generoa kontuan izan dira eta oso positiboki 
baloratzen da biei eman zaien tratamendua:

// HIZKUNTZAREN TRATAMENDUA

// GENEROAREN  TRATAMENDUA

%85 Euskara
%15 Frantsesa

%62 Emakumeak
%38 Gizonak

5.3- EKONOMIA

Sarako herriko ekonomian  proiektuaren 
inpaktua proportzionalki altua izan dela uste 
dugu.
 
Atal honetan proiektuan zehar egindako 
gastuen gutxi gora beherako hurbilketa bat 
aurkezten da, baita Sarako herriko merkata-
ritzan izandako inpaktua ere. Erositako elika-
gaiak eta proiektuan zehar lan egin edo kola-
boratu dugun pertsonen dietak dira herrian 
egindako gastu nagusiak, desplazamenduak 
eta telefono deiak dira edonola ere gastu ge-
hien eragin dutenak

%26 Garraioa

%18 Materialak

%10 Itzul-
tzailea

%31 Tokiko
merkataritza

%15 Telefonoak
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5.4- KOMUNIKAZIOA

Hainbat komunikazio ekintza egin dira, na-
hiz hobeto egin zitezkeen beka irabazlearen 
zein proiektuan zehar egin diren lanen zaba-
lkundea. Hauek dira egin diren ekintzak:

▶ Proiektua abiaraztean prentsa oharra eta 
komunikazioa.
▶ Oarso-Bidasoko Hitzan erreportajea.
▶ Ttipi-ttapa-n erreportajea
▶ Antxeta Irratia / Euskal Irratietan elkarri-
zketa
▶ Sare sozialak (twitter, instagram, face-
book)
▶ Koadernoan erregistroak eta ekintzaren 
ikus-entzunezko emaitza.

 

Ekintza burutzeko ahalegin berezia egin da 
komunikazioan: kartela, proiektuan parte 
hartu duten pertsonei gonbidapen pertso-
nalizatuak eta sare sozialetako zabalkundea.
 
Bertako publikoarengan eta oro har proiek-
tuak izan duen eragina ertaina izan da.

Memoria hau entregatzearekin batera, Eva 
Campo Müller elkarteak egoki ikusten duen 
testuinguruan aurkezpen publiko bat egitea 
adostu da.
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