
Hizlariak:
Joseba Azkarraga. Soziologia doktorea. Mondragon Unibertsitateko 
irakaslea eta ikerlaria.
Jose Mª Hernandez. Cristina Enea Fundazioaren zuzendaria. 
Leo Argote. Ingeniari agronomoa. Basherri mungimenduko Uztaro 
Kooperatibako kidea.

Maiatzak 10, osteguna
Erregina aretoa-19:00etan.

Mahai ingurua: Zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto? 
Etorkizuneko gizarteaz eta bizieraz. (gaztelaniaz).

Hizlariak:
Joseba Azkarraga. Soziologia doktorea. Mondragon Unibertsitateko 
irakaslea eta ikerlaria.
Jose Mª Hernandez. Cristina Enea Fundazioaren zuzendaria. 
Mirene Begiristain. UPV-EHUko irakaslea. Basherri mungimenduko 
Uztaro Kooperatibako kidea.

Maiatzak 9, asteazkena
Udaletxeko osoko bilkuren aretoa.-19:00etan.

Mahai ingurua: Zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto? 
Etorkizuneko gizarteaz eta bizieraz. (euskeraz).

Jatorria onartzea, hau da, eboluzio prozesuaren eraikinetako bat 
gehiago garela. Kidetasun zentzua, eta horrenbestez denbora 
eta toki jakin batekiko lotura saihestezina, muga batzuen 
onarpen gisa. Horiexek dira pentsamendu ekologikoaren hiru 
euskarriak. Etorkizuna iraunaraztearen aldeko apustua egiten 
duenarenak.

Joaquín Araújo. Idazlea eta naturalista.
Antonio Fraguas “Forges”. Idazlea eta marrazkilaria.

Ekainak 5, asteartea
Aquariuma-19:30ean.

Hitzaldia: Bizitasuneko ekonomia eta kultura baterantz. Itsasoa 
itotzen ari al da?Alkizan dagoen gune esperimental hori, bokazio naturalista 

duten artistaz eta bestelako jende taldez osatuta dago. 
Proiektuaren oinarrien artean daude Artearen eta Naturaren 
arteko harremanari begiratzen dioten ikerlan eta ekimenak. 
Bisitaldian, kide fundatzaileetakoren bat izango dugu lagun, hala 
nola Koldobika Jauregi, Iñaki Epelde, Juan Barbe edota Iñigo 
Azpiazu, bai eta Joaquín Araújo idazle eta naturalista ere.

Alkizako plazan elkartuko gara, goizeko hamarretatik aurrera. 
Zuen zain gaituzue.

Apirilak 28, larunbata - 10:00etan.

URMARA gunea bisitatzea.

Kutsadura atmosferikoak, darabilgun eredu energetikoaren 
bidez airea berun bihurtze honek, klima eta izaki bizidunak baino 
askoz gehiago gaixotzen du. Gainera, guri soilik dagokigunari 
ere erasaten dio: etikari. Funtsezkoa den horri egindako 
mespretxuen ondoren, bizikidetza erauzten da, eta guztia da 
salgai merkea, baita gizatasuna bera ere.

Hizlariak:

Apirilak 27, ostirala
           - Tolosa - 19:30ean

Hitzaldia: Zerua gure buruen gainera erortzen ari al da?

Antonio Fraguas “Forges”.  
Idazlea eta marrazkilaria.

Joaquín Araújo. 
Idazlea eta naturalista.

Nola irakurri gure mundua? Nora garamatza? Industria zibiliza-
zioak milioika gizakiren bizitza hobetu du. Era berean, ekonomia, 
gizarte eta ekologia arloko dema itzelak ditugu aurrean, planeta-
ren muga biofisikoak gainditu ditugulako. Gutxiagorekin bizitzea, 
dagoeneko eskakizun fisiko nahi eta nahi ezkoa da. Baina gure 
esku dago ondo (edo hobeto) bizitzea, gutxiagorekin. Horixe da 
idazteko dagoen gidoia, antolatzeko dagoen gizartea, esperi-
mentatzeko dagoen bizitza.

Hizlariak:
Joseba Azkarraga. Soziologia doktorea. Mondragon Unibertsitateko 
irakaslea eta ikerlaria.
Jose Mª Hernandez. Cristina Enea Fundazioaren zuzendaria. 
Itziar Arkonada. Basherri taldeen dinamizatzailea eta Uztaro 
kooperatibaren baserritarra. 

Apirilak 26, osteguna
           - Tolosa - 19:30ean

Zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto? Etorkizuneko 
gizarteaz eta bizieraz. (euskeraz).

Planeta urrun batean, 6000. urtea da. Hango biztanleak oso 
izaki aurreratuak dira, gutxi gorabehera 250 urtez bizi dira, uko 
egin diete objektu materialei, eta telepatiaz komunikatzen dira.

Planetako urteroko bileran, eurek egindako produktuak trukat-
zen dituzte libreki, eta beren bidaiak erabakitzen dituzte guztien 
artan. Beti sortzen da galdera bera: «Inork joan nahi du 
Lurrera?». 

Dagoeneko izan gintezkeen eta izan beharko genukeen gizakia 
irudikatzen duen beste planeta bateko gizaki baten begiradak, 
agerian jartzen du gure ergeltasuna. Eta, umorearen eskutik gure 
zibilizazioaren autokritikara garamatza.

Hizlaria: Mario Rodriguez Vargas. Greenpeace Espainiako 
zuzendari exekutiboa.

Apirilak 25, asteazkena
           - Tolosa - 19:30ean

Proiekzioa: El planeta libre (egilea: Coline Serrau)

Garapen sostengagarriaren kontzeptu tradizionalak teknika eta 
ekonomia dosi handia du. Egia da biak faktore garrantzitsuak 
direla garapen sostengagarrian, baina bitartekoak baizik ez dira. 
Giza garapen ororen helburua izan behar da planeta honetan 
bizi garen guztion bizi kalitatea hobetzea, eta hor beste faktore 
askok eta askok esku hartzen dute. Egiaz, giza izatearen 
dimentsio guztiek. Eta hori bai, helburu bat da berez. Helburu 
hori lortuko bada, beharrezkoa da aurretik hiru bakeak 
deritzedanak lortzea, oreka gisa ulertuta: naturarekiko bakea, 
gizarte bakea eta barne bakea. Bakea orekaren sinonimo da; 
eta oreka da, bizitzan, zoriontasuna deritzogun horren 
antzekoena. 

Hizlaria: Francisco Lozano Winterhalder. Biologia zientzietako 
lizentziaduna eta humanitateetako masterduna, Bartzelonako 
Unibertsitate Autonomoan. ESADEko Ingurumeneko irakaslea (Ramon 
Llull Unibertsitatea, Barcelona). 

Apirilak 24, asteartea
           - Tolosa - 19:30ean

Hitzaldia: Natura, oreka, zoriontasuna.

50 herrialderen baino gehiagoren airetiko irudi argitaragabeak 
eskainiz, horien zoragarria eta orobat ezinegona erakutsiz, Yann 
Arthus-Bertrandek film honekin lehenengo adreilua jartzen dio 
guztiok elkarrekin berreraiki behar dugun etxe horri. 

Hamarkada batzuk besterik ez du behar izan gizakiak, Lurraren 
4 mila urteko eboluzioak emandako oreka hausteko, eta 
arriskuan jarri du bere etorkizuna. Ordaindu beharreko prezioa 
ikaragarria da, baina berandu da ezkor izateko: gizadiak 10 urte 
besterik ez du, Lurraren aberastasunen ustiapena neurriz 
gainekoa dela kontzientziatzeko eta bere kontsumo ohiturak 
aldatzeko.

Hizlaria: Jacqueline Goffart. Proiektuen zuzendaria. HOME. 
GoodPlanet Fundazioa.

Apirilak 23, astelehena
           - Tolosa - 19:30ean

Proiekzioa: Home (egilea: Yann Arthus-Bertrand)
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“Egunen batean zerua berunezkoa izango da”

Metafora mamitu da eta aireak gehiegi pisatzen du 
dagoeneko. Geure buruen gainera eror dadin saihestu 
behar dugu. Nolanahi ere den, atmosferaren mineralizazio 
hau gurekin ere, barru-barrutik, egiten ari direnaren 
mezulari da. Benetako krisia klimaren arpilatzearena da, 
etorkizuneko aletegien kontra gauzatzen ari denaren 
aurrekari dena, hau da, planetaren bizitasunaren kontra. 
Zerbait, ezinbestean, dena eta denak produktu eta 
baliabidetzat jotzetik sortua. Ezen duela 25 mende 
Chuang Tzuk esan zuen gisa “diru-goseak gauza egiten 
gaitu gauzen artean”. Ez da horixe besterik orain kordoka 
dagoen ereduaren lorpen handi eta orokortua. Eta 
kordoka dago, hain zuzen ere, ez duelako uste izan 
justiziaren bilaketa, ongizate neurrikoarena, partehartzea 
eta edertasunarena, kultura eta gizarte ororen benetako 
jomuga behar lukeela izan, zibilizazio berarena. Orain 
lotsarik gabe jitoan dabiltzan hauen guztiena. Zeren dena 
nahi izatearen gose bidegabeak ia ezer gabe uzten 
baikaitu azkenean.

Erosteko ahalmenaren murrizketa txorakeria bat da 
humanismoaren, elkartasunaren eta, batik bat, 
bizitasunaren hondamendiarekin alderatzen badugu. 
Hala eta guztiz ere, ezin har liteke konpon ezinezkotzat. 
Matxinatu gaitezke dena salerosgai balitz bezala erabili eta 
bihurtzeko asmoaren kontra. Bizitasuna eman dezakegu 
eta bizitu gaitezke. Zain daukagu konponbidea ulertzeko 
gai baldin bagara, Omar Khajan poeta pertsiarrak egin 
zuen bezala “ezer ezin dugula erosi saltzen duguna baino 
hobea”. Kontua da, bada, arnasten dugunaren 
gardentasun ezinbestekoa ere ez saltzea, eta, are 
guttiago oraindik, gure giza-kondizioa. Ezta ere, 
halaber, lagun duen duintasun ezin hobea, noski.
 
Joaquín Araújo 

Jardunaldien aurkezlea: Aitor Elduaien. Kazetaria.
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Apirilaren 23tik 27ra-Tolosan.
Maiatzaren 9a-Zarautzen.
Maiatzaren 10a-Errenterian.
Ekainaren 5a-Donostian. 
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Babesle nagusia:
G i p u z k o a k o  F o r u  A l d u n d i a
D i p u t a c i ó n  F o r a l  d e  G i p u z k o a

Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentua
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismowww4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/naturaldia/ www.gestonatura.com

Beste babesle batzuk: Jaso bezate gure esker ona:
Tolosako Herri Elkarteak.


