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Plaza › Bizia
eta ikastetxe guztientzat, eta baratzezaintzaren inguruan sortutako edozein zalantza argitzeko
aukera ere izango da. Sei gunetan
antolatuta dago Baratze Eskola.
«Gainera, urte osoan, urte sasoiaren arabera aldatuz joango da Baratze Eskola; landareak berrituz

‘‘

Etorkizunean eraikiko
diren beste baratze
parkeen eredu
izan nahi dugu»
MIKEL INSAUSTI
Kutxa Ekoguneko zuzendaria

Donostiako Ekogune Baratze Parke nagusia abian da atzotik. IDOIA ZABALETA / ARGAZKI PRESS

Herritarrentzako baratze parkea
Kutxa Ekoguneko
baratze parkean
159 lursail daude
erabilgarri nekazaritza
ekologikoa egiteko
Ainhitze Ruiz Donostia
Elikadura eta ohitura osasuntsuak sustatzeko asmoz, Kutxa
Ekoguneak 159 lursail jarri ditu
martxan Ekoguneren lurretan.
Gipuzkoan badira hainbat baratze parke, eta Ekogunekoa guztien zentrala izango da. Ekoguneren lursailean, Hernani, Lasarte
eta Donostiako 200 baratze kide
baino gehiago arituko dira lanean. Baina Gipuzkoan, zazpi uda-

lerrik eta 600 baratze kidek baino
gehiagok osatzen dute Baratze
Parke Sarea. Lezok, Usurbilek,
Hernanik, Alegiak, Tolosak,
Zegamak eta Errenteriak osatzen dute. Atzo inauguratutako
egoitzarekin zortzi izango dira
Gipuzkoan dauden baratze parkeak, baina urtea bukatu baino
lehen hamar baratze parke izatea
espero dute. «Etorkizunean eraikiko diren baratze parkeen eredu
izan nahi dugu», esan du Mikel
Insaustik, Kutxa Ekoguneko
zuzendariak.
Baratze parkeak hiru helburu
ditu: elikadura eta ohitura osasuntsuak sustatzea, nekazaritza
ekologikoa bultzatzea eta hainbat
pertsonaren topagune izatea.
Baratze parkeak norberaren

barazkiak era ekologikoan egiteko aukera eskaintzen du. Proiektu horrekin, herritarrek zein erakundeek herri baratzeetan jarduteko aukera dute, autokontsumorako baratzezaintza ekologikoa
eginez betiere. «Parke honetan,
herritarrek ingurumen kontzientziatik ekintzetara pasatzeko dituzten eredu ezberdinak erakutsi
nahi ditugu pixkanaka», azaldu
du Insaustik. Horrez gain, etorkizunera begira parke horrek beste
eduki batzuk ere izango dituela
azaldu du Insaustik, besteak beste, energia berriztagarriekin lotutakoak, kontsumo iraunkorrarekin lotutakoak eta hizkuntza ekologiarekin lotutakoak.
Baratze parkeak dinamizazio
programa bizia izango du urte

osoan: ikastaroak, tailer praktikoak, bisita gidatuak eta abar
egingo dira. Horretaz gain, erabiltzaileek hainbat zerbitzu topatuko dituzte: baratze eskola, konpostagunea, erakusketak, nekazaritza ekologikoaren inguruko
ikastaroak...
Barazkigintza ekologikoan oinarrituta dagoenez, ongarri eta
izurriak saihesteko tratamendu
organikoak erabiliko dituzte, eta
kimikoak baztertu.
Baratzea baino gehiago
Baratze parkea ez ezik, Baratze
Eskola ere inauguratu zuten atzo.
«Baratzezaintza ekologikoari lotutako erakusketa bizia da», azaldu du Insaustik. Baratze Eskola
irekita egongo da herritar, elkarte

joango dira», esan du Insaustik.
Baratzeko bitxikerien inguruko
informazioa, inguruneak baratzean duen eragina, bioaniztasunaren orekari buruzko informazio zabala eta baratzeetan erabiltzen diren teknikei buruzko informazioa jaso ahal izango da Baratze Eskolan.
Baratze bat eskuratzeko 200
bazkideko muga zegoen Ekogunean, eta eskaerak 250 izan ziren,
beraz, itxarote zerrenda bat dago,
eta tokia egin ahala egingo dira
hurrengo adjudikazioak. Baratze
parke berriak martxan jarri ahala, Baratze Parkeko Sarea zabalduz joango da. Donostiako Ekogunean atzo egindako inaugurazioan, Gipuzkoan dagoen baratze
parke bakoitzeko ordezkari batek
sagarrondo bat landatu zuen Ekogunearen baratzeetan.
Baratze Sarearen bitartez, Kutxa Ekoguneak hainbat zerbitzu
eskaintzen dizkie herri baratzeetako kideei, besteak beste, neurrira diseinatutako formazio eskaintza, aholkularitza zerbitzua eta
baratzezainen foroan parte hartzeko aukera. Horrez gain, Baratze Parke Sareak etengabeko
ikuskaritza zerbitzua, laguntza
teknikoa eta baratzeen urteko dinamizazio plana eskaintzen die
udaleko parte hartzaileei.

Aurelio Morales sukaldaria, BCC-Eroskiko irabazlea
Hiru sukaldari lehiatu
dira Basque Culinary
Centerren, tokian
tokiko platerekin
produktuak eginez
Ilargi Agirre Donostia
BCC Basque Culinary CenterEroski Presta ditzagun gure jakiak sariketa Aurelio Morales sukaldariak irabazi du. Gironako
(Katalunia) Miramar de Llanca
jatetxea zuzentzen du Moralesek.
Ruben Cabrera Santa Cruz Tenerifekoako (Espainia) La Cupula
jatetxeko sukaldaria izan da bigarren, eta Tafallako (Nafarroa) Tu-

bal jatetxeko Nicolas Ramirez hirugarren. Atzo eguerdian, Basque Culinary Centerren epaimahai baten aurrean egindako bazkarian erabaki zen irabazlea.
Agustin Markaide Eroskiko lehendakariak azaldu zuenez, tokian tokiko produktuak berreskuratu, eta ikuspegi berritzailea
duten platerak saritzea du helburu sariketak. Bigarren aldiz egin
dute aurten. «Finaleko hiru platerek aniztasuna, abangoardia eta
kultura gastronomikoa iradoki
dizkidate», gaineratu zuen. Berrikuntzaren garrantzia azpimarratu nahi izan zuen. Berrikuntza
izango da krisiaren ondorengo
«motorra», eta berrikuntza izaten
ari da Eroskiren eraldakuntzaren

oinarria ere, Markaideren aburuz.
Sukaldariek tokian tokiko produktuak bizirik iraunarazteko
egiten duten lana goraipatu zuen,
bide batez, Joxe Mari Aizega BCCeko zuzendariak.
Nafarroako sukaldaritza
Nafarroako sukaldaritzari ere aitorpena egin zitzaion sariketan,
eta Koldo Roderori, Iruñeko Rodero jatetxeko sukaldariari, sari
berezia eman zioten. Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako Gobernuko hainbat ordezkari, sektoreko hainbat lagun eta zenbait
kazetarik parte hartu zuten bazkarian. Oso eskertuta eta pozik
agertu ziren sarituak.

Saritutako hiru sukaldariak, hainbat ordezkarirekin. JUAN CARLOS RUIZ/ ARP

