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Zer da Baratze Parkea Sarea?Zer da Baratze Parkea Sarea?

• Gipuzkoako

herritako baratze

taldea.

• Udalak eta Kutxa

Ekogunearen arteko

elkarlana.

• Erabiltzaileak: 

Herritarrak, talde

edo erakundeak.

• Helburu nagusia: 

Barazki ekologiko

eta bertako aldeko

sentsibilizazioa

handitu.

• Auto-hornikuntza.



Helburu nagusiakHelburu nagusiak

• Nekazaritza ekologikoa bultzatu. 

• Bizitza kalitatea eskainiko duen gune berde berri 

bat sortu.

• Erabiltzaileei eta bereziki, haurrengan, 

naturarekiko errespetua sustatu.

• Giza talde ezberdinen arteko elkarbizitza eta 

harremanak bultzatu, Euskal kultura eta 

hizkuntza sustatu eta hizkuntza aniztasuna 

balioan jarri, gizon-emakume proportzioak 

zaindu, belaunaldi ezberdinen arteko trukea 

bultzatu, arazoak dituzten giza taldeei lagundu.

• Aisialdi aktiborako topagune bat sustatuz.



Baratze Parkeen diseinu fisikoaBaratze Parkeen diseinu fisikoa

• 30, 60 eta 90 m2tako lursailak.

• Lursailak mugatuak.

• Instalazio komunak: etxola (biltegia eta aldagelak), konpostaguneak, askak eta lorategi edo

solastokiak.

• Parkearen itxura (elementu bertikalik ez).

• Euskarri identifikatiboa.

Hort del Camí de la Torre Melina – Bartzelona (Fontomontajea)



Garagartzako Hortu ekologikoak - Arrasate

Baratze Parkeen diseinu fisikoaBaratze Parkeen diseinu fisikoa



Baratze Parkeen ezaugarriakBaratze Parkeen ezaugarriak

• Baratzaren kudeaketa: erabiltzaileen

elkartea.

• Araudia.

• Diru kuota.

• Sarearen zerbitzuak:

� Ikastaroak.

� Ekimenak.

� Baratzen jarraipena.

� Baratzen arteko koordinaketa-

lanak.

� Aholkularitza.

� Web orria.



Kutxa Ekogunea eta Udalen lanakKutxa Ekogunea eta Udalen lanak

KUTXA EKOGUNEAK:

•Aurreproiektua egin.

•Proiektua gainbegiratu.

•Finantziazioa.

•Euskarri identifikatiboa.

•Orgatilak eta ureztailuak jarri.

•Baratze Parkea Sarearen zerbitzuak.

UDALAK:

•Lurrak bilatu.

•Proiektua landu eta gauzatu.

•Arautegia finkatu.

•Lursailen esleipena.

•Sarearen diru kuota ordaindu.

•Baratzeko mantentze lanak.

•Arautegi betearazi



Baratzen egoeraBaratzen egoera

UDALA Proiektuaren 

Aurkezpena

Lurrak 

aukeratuta

Aurreproiekt

ua egiten

Aurreproiekt

ua egina

Proiektu 

ejekutiboa 

egina

Ekoguneare

kin 

hitzarmena 

sinatu

Obrak 

gauzatzen
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