
 

 

7. zka. 2009ko Abendua Euskadiko Edizioa  

Ekonomia solidarioa izatez, ingurumenekoa ere bada. 

 

“REAS” izenekoa Ekonomia Alternatibo 
eta Solidarioaren Sarea da, eta, sare 
horren barruan, esperientzia askok 
bateratu egiten dituzte ingurumena eta 
laneratzea nahiz gizarteratzea, betiere 
alternatiba ekonomikoa baliatuta.  
 
Ekimen horiek 70eko hamarkadan sortu 
ziren. Ekintzaile izan ziren, orduan, 
hondakinen berreskuratzaile-talde jakin 
batzuk. Haien helburua zen aukera  

 

berriak sorraraztea, gizartean bazterturik 
zeuden pertsonentzat. Azken urteetan, 
dena den, ekimen horiek bestelako 
jarduerak bultzatu dituzte: bizikleta 
bidezko mezularitza, nekazaritza 
ekologikoa, mugigarritasuna, eraikuntza 
jasangarria, ….  
 
Ingurumenaren arloko ekimen horiek 
eginkizun garrantzitsua betetzen dute, 
ekonomia solidarioaren 
mugimenduaren barruan, eta, haiei 
esker, honako hauek lortu izan dira: 
 
- naturaren baliabideak hobeto 

aprobetxatzea 
- herritarrek ingurumenari begira  
 

duten sentsibilizazioa eta 
kontzientzia sustatzea 

- gaur egun “erabili eta bota” 
izenarekin ezagutzen den 
kontsumo-eredua zalantzan 
jartzea, eta, aldi berean, 
kontsumo-eredu arduratsuagoa eta 
jasangarriagoa abiaraztea.  

 

Bukatzeko, erakunde horiei aitortu 
behar zaie, orobat, hasiera-hasieratik 
sarean lan egitearen alde apustu egitea 
eta jarduerak modu koordinatuan 
burutu nahi izatea. Horrela, begi-bistan 
jartzen da ekonomia solidarioa eta 
hainbatek amesten dugun mundu 
desberdin hori LORTZEKO MODUKOAK 
DIRELA. 
 

ArabatikArabatikArabatikArabatik:::: Garbinguru Garbinguru Garbinguru Garbinguru....    
 

“Garbinguru Servicios medioambientales S.L.U.” deiturikoa 
2002ko urrian sortu zen, gizarteratze- nahiz laneratze-
enpresa gisa. Enpresa horren xedea da pertsonen 
gizarteratzea nahiz laneratzea erraztea, pertsona horiek 
gizartean baztertuta daudenean edo baztertuta geratzeko 
arriskua dutenean.  Lorezaintzako lanak, basokoak eta 
ingurumenekoak egiten ditu, batik bat.  
 

Egia esateko, lorezaintzako lanek ehuneko esanguratsua 
betetzen dute, gure fakturazio osoari begira; baina 
ingurumeneko lanek gero eta pisu handiagoa dute.   
 

2008ko otsailaz geroztik, hondakin solidoak garbitzeko eta 
batzeko lanak burutzen ditugu, Gasteizko Udalaren 
jabetzapeko lurzatietan eta orubeetan, horixe agindu digulako 
aipatu udalaren Ingurumen Sailak. Horrek ekarri du, 
Garbingururentzat, bigarren negozio-lerroa irekitzea. 
 

2009ko maiatzaz geroztik, puntu garbien saretik hondakin 
solidoak batzeko zerbitzua ematen dugu, Arabako lurralde 
historikoan, hori agindu digulako Arabako Foru Aldundiaren 
Ingurumen Sailak. Azken erakunde horrek aginduta, orobat, 
garbitze-lanak, sasitza kentzeko lanak eta landatze-lanak 
egiten ditugu, Eltziegon, Ebro ibaiaren ertzetan; baso-
berritzeak burutzen ditugu, gainera, Martiodan eta Jundiz 
mendian. 
 

Bestalde, 2004. urtean, belar usaintsuen eta sukaldeko 
belarren lorategia eraikitzen hasi ginen, Gamarrako 
Ostalaritza Eskolarekin batera, belar horiek gero 
sukaldaritzan erabil daitezen. Ordurik gure gain hartu dugu 
mantentze-eginkizuna. 2008. urteaz geroztik, konposta 
lantzeko prozesuari hasiera eman genion, eta, horretarako, 
sukaldeko eta jantokiko hondakin organikoak erabiltzen 
ditugu,  bai eta garbiketaren ondoriozkoak eta lorategia 

moztearen ondoriozkoak ere. Argibide-taulen bitartez, 
seinaleak jarri dira bertan, eta, ondoren, bi prozesu horiek 
eskolako hezkuntza-baliabideen inbentarioan sartu dira.  
 

Lan batzuk, bistan denez, ingurumena zaindu eta 
iraunarazteko burutzen dira; hori egiaztatzeko, nahikoa da 
jakitea zein lan-mota eskatzen den eta zein baldintzatan 
betetzen den lan hori. Horregatik, lan horiek egokiak izan 
daitezke gizarteratzeko nahiz laneratzeko arazoak dituzten 

pertsonentzat, betiere pertsona horiei laguntza-neurri 
pertsonalizatuak eskaintzen zaizkien neurrian.  Zereginak, 
izatez, nahiko errazak dira; beste modu batera esanda, 
langileek ez dute gehiegizko kualifikaziorik behar, ekoizpen-
prozesuak errepikatu egiten direlako. Makinetan ere ez da 
inbertsio handirik egin behar. Zernahi gisaz, emaitzak 
egokiak izan dira oso, eta epe laburrean igartzeko modukoak, 
gainera. Horrek arras pizten du langileen motibazioa, 
langileok gizarteratzeko edo laneratzeko daudela kontuan 
hartuta. Lan-baldintzei dagokienez,  zereginak taldean 
burutzen dira, eta talde-lanak zenbait abantaila eragiten ditu: 
errazagoa da lanpostuan laguntza ematea eta ohiturak 
bereganatzea; komunikazioa erraztu egiten da; eta, zereginak 
kanpoan burutzen direnez gero, nahiz eta batzuetan lan-
baldintzak sekulakoak izan, horrek bultzatu egiten du 
naturarekiko lotura. 



 

Emaus Bilbao SCIS: Biziprest. 
“Emaús Bilbao SCIS” izenekoa  ekonomia 
sozial eta solidarioaren arloko erakundea da. 
Sozietate horrek erraztu nahi du gizartean 
baztertuta dauden pertsonak edo baztertuta 
geratzeko arriskua dutenak gizarteratzea, 
horixe baita haren xedea. Horretarako, 
gizartean esku hartzeko erreminta 
desberdinak erabiltzen ditu. 
 

Emausek, aipatu sozietate-helburuaren 
euskarri eta eskuarteko gisa, zerbitzuak 
ematen ditu ingurumenaren arloan: 
hondakinak berrerabili, batu eta kudeatzea; 
garbitze- eta mantentze-lanak burutzea; eta, 
orobat, bizikletak maileguan emateko 
zerbitzua (mugigarritasun jasangarria). 
 

Mugigarritasun jasangarriaren arloko 
zerbitzuak helburu du bizikleta publikoa  

izeneko sektore berria. Zerbitzu horri esker, 
abian jarri dira bizikleten gaineko mailegu 
automatizatuak. Zerbitzu hori ezartzeko 
ideiak laburtu ziren, neurri handi batean, 
bizikleta publikoari buruzko azken 
jardunaldietan; jardunaldiok Sevillan egin 
ziren, 2009ko martxoan. Martxoko 
jardunaldiotan, honako ondorio hauek atera 
ziren: 

 
- ez dago eredu bat bakarrik, Bizikleta 

publikoaren eremuan. 
- hiri barruko mugigarritasunaren politika 

aldatu beharra dago. 
- Bizikleta publikoaren sistemak garraio-

modalitate gisa ulertu behar dira. 
- Bizikleta publikoa zerbitzu publiko 

moduan hartu behar da. 
 

- Bizikleta publikoak bizikletarien 
mugigarritasuna sustatu behar du.  

 
 

 
 
 

Proiektu hori, dagoeneko, errealitate bihurtu 
da, eta, une honetan, Emausek zenbait 
kontratazio bereganatu ditu Bizkaia eta 
Arabako udalerrietatik zenbaitetan. Argibide 
gehiago, www.emausnet.net -ean 

Koopera Gizarte-Sarea: proiektu jasangarria. 
KOOPERA deiturikoa, izatez, gizarte-sarea da. Kooperatibek eta 
gizarteratze- nahiz laneratze-enpresek osatzen dute sare hori, eta 
guztiek ere gizarte-ekimena bideratzen dute. KOOPERA izenekoaren 
xedea da, ingurumen-jardueren bitartez, pertsonak gizarteratu eta 
laneratzea. Irabazteko asmorik gabeko kooperatiba batzuek sortu 
zuten gizarte-sare hori 2007. urtean. Kooperatiba horiek dira, hain 
justu ere, Rezikleta, Berohi eta Ekiber; Bizkaiko Cáritas, berriz, 
bazkide laguntzailea da.  
 

KOOPERAk, halaber, kontsumo jasangarria sustatzen du, eta, 
horretarako, “Ekorropa” izeneko 10 denda ditu. Horrez gain, 
Euskadiko lehenengo merkatu solidario eta ekologikoa antolatu du, 
“Koopera Merkatua” izenekoa. Bai dendetatik, bai merkatutik, 
berrerabilitako produktuak eskaintzen ditu (jantziak, etxeko tresna 
elektrikoak, jostailuak, liburuak, bazarra…), eta, orobat, bidezko 
merkataritzaren produktuak, elikagai biologikoak eta birziklatutako 
papera. 
 

KOOPERAk gizarteratze- nahiz laneratze-enpresa jakin batzuk 
bultzatu ditu: “Berziklatu" izenekoa, neurri handiko hondakinen 
tratamendua egiteko; "Ekorrepara", tresna elektrikoak  
berreskuratzeko; eta , ildo beretik, “Liburki”, artisau-azaleztapena 

eta fotokopiagintza burutzeko. Gainera, Txilen eta Errumanian, 
zenbait proiektu jarri ditu abian, jantziak berrerabiltzeko 
helburuarekin, eta, proiektu horien bitartez, ekonomia solidarioa 
bultzatzen du herrialde horietan.  
 

Jarduera horiei guztiei esker, KOOPERAk urtero lortzen du 5.900 
tona CO2 gutxiago isurtzea; horren pareko izango litzateke, besteak 
beste, errepideetatik 1.700 ibilgailu kentzea edo 20.000 zuhaitz 
landatzea.  
 

Nondik-nahi begiratuta ere, 
KOOPERAk lan egiten du, 
pertsona jakin batzuen egoera 
aldatzeko, pertsona horiek beste 
aukera bat behar dutelako; eurak 
dira, izatez, sarearen egiazko 
protagonistak. Sareak 260 
boluntario eta 162 langile ditu; 
horietatik 95 kooperatiben bazkide 
dira, eta postu guztietatik %58 
gizarteratze-postuak dira.                                  Koopera Merkatua 

Emaus Gizarte-Fundazioa : Ekocenterra. 

2009an, EMAUS izeneko 
gizarte-fundazioak. 
Ekocenter berria ireki du 
Irunen. Horren jarduera 
nagusia da, izatez, neurri 
handiko hondakinak 
berreskuratu, berrerabili, 
konpondu eta  
birmanufakturatzea.                                                  Irungo Ekocenterra 
                                                                
Aurreneko Ekocenterra 2006ko ekainean ireki zen, eta, horren 
jarduera dela medio, berrerabiltze-modeloa indartu da. Are gehiago, 
aurreneurriak hartzeko orduan, modelo hori eredugarri bihurtu da, 
dela estatuan, dela Europan.  Gainera, modelo hori baliatuta, 
argibideak eman eta kontzientziak mugiarazi dira: hainbat eta 
hainbat hondakin sortzen ditugu, eta posible da, bai horiek 
gutxitzea, bai altzari, etxeko tresna elektriko, ehun, liburu, jostailu 
eta abarrekoen kopuru handiak desbideratzea; bestela, toki 
publikoetan utziko dira, eta, onik onenean, zabortegietan izango dute 

euren helmuga, bertan guztiak ere ezabatzeko. 
 

Bestalde, EMAUS deituriko gizarte-fundazioak helburu du, besteak 
beste, ingurumena babestea eta hondakin solidoak modu 
ekologikoan aprobetxatzea. Hori bide bat izan daiteke, baztertuta 
dauden taldeetatik hainbat gizarteratzeko eta laneratzeko. Egin-
eginean ere, 29 urte baino gehiago dira, EMAUS hondakin-mota 
horiek kudeatzeko lanean hasi zenetik. Fundazio horrek, gaur egun, 
hondakinok batu, konpondu eta berrerabiltzeko jarduera osoa 
burutzen du, eta, ondorenez, kontsumo arduratsua bultzatzeaz gain, 
“bigarren erabilerako” merkatuak sustatzen ditu, “erabili eta bota” 
izeneko kulturaren kalterako. 
 

Zentro guztietatik aurrenekoa abian jarri zenetik, EMAUSEK lortu du 
514.000 artikulu baino gehiago berrerabiltzea. Artikulu horien 
guztien salmentak 1.956.351 euro sorrarazi ditu. Bide beretik, 60 
lanpostu iraunarazi ahal izan dira Gipuzkoan; lanpostu horien erdia 
betetzen dutenak gizartean baztertuta daude, edo, behintzat, 
baztertuta egoteko arriskua dute.  Argibide gehiago, 
www.emaus.com -ean  
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