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Asunak 2012

Egitaraua
« Asunak »,  sartzero  iparraldean  dugun  hitzordu  hauen  
sinbnolo  dugu  landare  hau,  ezaugarri  onuragarriak  dituena,  
baina  batzutan  sistakorrak  direnak  ere,  beti  gure  
iratzarrarazteko  prest.  Ber  ideia  gogoan  atsikiz,  Asunak  
elgarretaratzeek beti, nahi izan dute beren erranen autonomia  
atxiki, trukaketa askeen gunea izan :
osagarriari  buruz ;  laborari,  erosle,  naturararena eta gure lur  
emankorrena…
laborantza  eta  laborarien  bizi  baldintzei  buruz,  emazteen  
lekuari buruz…
Euskal  Herriari  buruz ;  ekologia  eta  ekoizpen  biologikoa  
lekukoek, kolektiboki, baidute gogoetatu eta antolatu behar
Eurtan  asunak  zuhaitzpean  pusatuz  doaz…  hurbil  zaitezte  
gehiago jakitekotan !
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Konferentzia – debatea
« Agroekologiak pagatzen ote du ? »

Izenburu  inarrosle  hau  nahitara  hautatua  izan  da,  zuen  interes  eta  motibazioa 
pizteko,  ezin  huts  egina  den  Montpellier-ko  CIRADeko  Jacques  tassin  ekologo 
ikerlariaren konferentzian parte har dezazuen. Arratsalde horren helburua honakoa 
da : hitz egin eta trukatu « agroekologia » konzeptuaren definizioari buruz. Azken 
denboretan hitz hau edozein definizio eta azalpen gordetzeko, « hobetzeko » edo 
« xuritzeko » aitzakitzat erabilia baita.
Gai honen inguruan sortuko den debatean ere parte hartzera gonbidatuak zirezte, 
adibidez Nature & Progrès-ren azken argitaratzean irakur zitekeenari buruz : « de la 
bio à l’agroécologie? ».

• Harrera
• Tassin  jaunaren  aurkezpena :  « Agroekologia  natura 

imitatzen entseatzen denean »
• Trukaketak,  galderak,  gelan  diren  parte  hartzaileen 

ekartzeak…
• Sintesia
• Bio  ekoizpenen  dastaketa,  goxoki  giro  onean  burutzeko 

gaualdia

Egun eta ordua : 2012ko Irailak 6, osteguna, aratseko zortziak eterditan
Kokagunea : Hazparneko Eihartzea kultur etxean
Sarrera baldintzak : denei dohainik irekia

Informazio gehigarria     :   
BLE : 06.27.13.32.38
Emazteek Diote : 05.59.29.16.08
EHKO – Euskal Herriko bio identifikazio baten bidean (0033)6.27.13.32.32

« (…)  Natura  imitatzearen  ideia  agroekologiaz  ezinaskatua  da.  Ideia  hau  berria  
ezpada ere, (…) balore sistema batetarik dator, eta komenigarria litzateka sistema  
honen jatorrien aztertzea. Bestalde ez pentsa zailtasun eta dudarik gabeko ideia  
bat denik ». J. Tassin, Le courrier de l’environnement n°61, décembre 2011.
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Merkatu herrikoia

Ipar  eta  hego  Euskal  Herriko  40  etxaldek  beren  ekoizpen  biologikoak 
ezagutaraziko  dizkizuete :  barazki,  fruitu,  arno,  gasna,  ogi,  ezti,  tisana, 
olio…eta  abar.  Bere  kalitatezko  mozkinentzat  ezagutua  den  ekoizle 
merkatua, bitartekaririk gabe prezioa bera zuzenean ekoizleari pagatzeko 
aukera da.

Merkatuan ere informazio gune batzu
 atsemaiten ahalko dira : 

• Eko-eraikuntzen info-gunea
• Hezkuntza info-gunea
• Osagarria info-gunea
• Ekologia gunea

Animazioak : bio ostatu tipi bat, talo gatzatu eta sukratuak herriko arto 
hirinarekin eginak, musika, umore ona eta giro goxoa !

Egun eta ordua : 
2012ko Irailak 9, igandea, goizeko 10etarik arratsaldeko 6ak arte
Kokagunea : Hazparneko elizako plazan (edo behereko ezker partetan 
euria balitz !)
Baldintzak : denei dohainik irekia, kitorik autoa uzteko lekua eta beste 
komoditateak…

Informazio gehigarria     :   
BLE : 06.27.13.32.38
Emazteek Diote : 05.59.29.16.08
ENEEK (Euskadi) 00346.88.61.86.08
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Trukaketa tailerak

Talde tipiagotan, konferentzia bat baino manera familiar eta lasaiagoan, 
pratikoagoan, atelier hauek jakiduria eta gaitasunen trukaketa mementoak 
dira, denen artean eguneroko bio bizia erresteko…

10:00 : Elikagai hartzigarrituen (fermentés) ateliera

10:45 : « Mooncup » ateliera

11:30 :  « lombric-kompostatze » ateliera

16:30 :  « Kanpoan bildutakoa sukaldatzen » ateliera

Egun eta ordua : 2012ko Irailak 9, igandea
Kokagunea : Hazparneko elizako plazan (edo behereko ezker partetan 
euria balitz !)
Baldintzak : denei dohainik irekia

Informazio gehigarria     :   
BLE : 06.27.13.32.38
Emazteek Diote : 05.59.29.16.08
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Esperientia ezberdinen lekukotasuna
« kolektiboki... bio ekoiztu eta jan »

Gure  ekoizpen,  hornitze  eta  kontsumo  ekintza  guztien  pribatizatu  eta 
merkaturatzea ez da aldaezina !  Lurra amnkomuna izan daitekeela,  lana 
elkartasunean  egina,  jakiduria  partekatua  bai  eta  landare  eta  haziak 
publikoak  izan  daitezkeela  laburbilduz,  elikadura  harreman  sozial  eta 
kultura  sortzaile  izan  daiekeela  erakusteko,  frogatzeko,  helburuarekin, 
aspaldiko  eta  gaur-egungo  esperientzia  desberdinen  lekukotasunak 
entzungo dituzue. Lekukotasun ezberdinen artean besteak beste : langile 
baratzak,  laborari  arteko  elkarlan  ez  merkaturatua,  bortuen  kudeatze 
kolektiboa,  Parcelles  Solidaires  CIVAM-a,  herriko  fruitu  landak…  Hauei 
gehituko  zaizkie  mutualismo,  kooperazio  edo  eguneroko  biziko  elkar 
bizitzarako  arau  sinpleak,  Estatuko  PIBarengan  eraginik  ez  ukan  arren 
lurralde edo eskualdearen PIBarengan handia du

Egun eta ordua : 2012ko Irailak 9, igandea, 11:00 – 12:30
Kokagunea : Hazparneko Elgar zentroa, merkatutik 100 metrora zentroan
Baldintzak : denei dohainik irekia

Informazio gehigarria     :   
BLE : 06.27.13.32.38
Emazteek Diote : 05.59.29.16.08 
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Konferentzia - debatea

« Zuhaitza ikasi »
Alain Pontoppidan-en eskutik

Alain  Pontoppian  arborista  bat  da,  zuhaiten  agentziaren  sortzaile, 
kazetalari  espezializatu  eta  formatzaile  ere  baina  batez  ere,  zuhaitzei 
atsikimendu  handuen  pertsona  da.  Konferentzia  honetan,  zuhaitza 
ulertzera gomitatzen gaitu, bizidun hain ezberdin horrek nola funtzionatzen 
duen ikastera. Baraurrek dion bezala : « uste baino erresago da ! ». 
« Zuhaitzak, lodiak dira, biziki azkarrak dirudite, baina bizidunak dira, eta 
bizidun guziak bezala hauskorrak dira ere.
« Platanes »  zuhaitzak   bortizki  mozteak  ez  die  beren  itxura  guztiz 
galaratzen baizik. Hauen barneko ustelduren jatorri dira ere mozketa handi 
horiek,  enborra  ahultzen  dutenak  eta  geldi  ezinak  direnak.  Mozketa, 
zuhaitz  batentzat  hoberena  nahiz  txarrena  izan  liteke,  mozketa  hauen 
egiteko moldearen arabera. (…)

Zauzte  gehiago  jakitera,  zuen  esperientzia  eta  ideiak  jakinaraztera, 
galderen  pausatzera eta  zuhaitzari  berriz  ere bere lekua eta  garrantzia 
ematera usu ahanzten dugun Euskal Herriko sinbolo honi.

Egun eta ordua : 2012ko Irailak 9, igandea, 16:00 – 17:30
Kokagunea :  Hazparneko  Elgar  zentroan  (merkatutik  100  metrotara, 
zentroan)
Baldintzak : denei dohainik irekia

Informazio gehigarria : 
BLE : 06.27.13.32.38
Emazteek Diote : 05.59.29.16.08
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 Sasoiko Bio bazkaria 
 Zuzenean merkatutik eta etsaldeetatik

Bazkaltzeko :

Belardun gasna freskoa – tomate eta basilikoa

Esne bildots izterra barazkiekin lagundurik

Ardi eta ahuts gasna azita erresimetarekin

Sasoineko fruitu entselada

Kafea
« Mendiko » arnoa

Haragi gabeko azkaria ere ukan daiteke
Prezioa : 15 € - 5 € 12 urtepetikoentzat
Tiketen erreserbatze eta salmenta bertan, bio merkatuaren erdian.

Egun eta ordua : 2012ko Irailak 9, igandea, ordu batetarik goiti
Kokagunea : Hazparneko herriko etxeko karrikan, merkatuaren ondoan 
(edo behereko ezker partetan euria balitz !)

Informazio gehigarria : 
BLE : 06.27.13.32.38
Emazteek Diote : 05.59.29.16.08

BLE – Emazteek Diote – ENEEK – CDFAAk antolaturik
www.bio-aquitaine.com/asunak



Asunak – Euskal Herriko bio, osagarri eta ekologiaren
12garren topaketak

Beste informazioak

Haurren sokoa
Gure  aitatxi  amatxiek  noiztenka  haurrak  asunekin  torratzen  zituzten  beren 
azkartzeko…  Asun  gabeko  animazioak  pentsatuak  dira  Irailaren  9an  Karkaila 
elkartea eta « Mattin »ekin : konposta nola egiten eta erabiltzen da ? Landaketak 
eta ereiteak nola egiten dira ? … hitzoardua merkatuan dagoen haurren sokoan !!!

Asunak = Linad bretoineraz
Eurten, asunak Bretainian ere pusatzen dira ! Hala nola, ber asteburuan, Euskal 
Herriko Bio ekoizleak ordezkatzen dituen laborari  talde bat bretainara gomitatua 
da, Mûr de Bretagne-en (22) egiten den Biozone deitutako merkatura. Aupa !

Asunak ere Irulegiko mahastietan ! 
Beren  onerako,  asunak  Irulegiko  mahastien  artean  garatuz  doaz  ere :  ber 
asteburuan  AOCdun  Irulegi  Mahastizainen  pesta  dugu.  Mahastizain  biologikoak 
gero eta gehiago dira eta biziki aktiboak dira. Zorionak haier eta pesta on !

Eskerrak azken 12 urteetako sustengu ekonomiko eta instituzionalari

Les mécènes qui participent à soutenir les conférences et tables rondes (merci!)
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