
 

10:00-11:30  

"Elgarrekin, mundu hobe bat eraiki 

dezagun, erronka klimatikoari aurre 

eginez" 

Fakultateko anfiteatro handian 

IPCC/KAGATedo Klima Aldaketari buruzko 

Gobernuarteko Aditu Taldearen txostenetik, mundu 

hobe bat eraikiz klimaren erronkari aurre egitea 

ahalbidetzen duten alternatibetara.   

 

Reporterre-eko Hervé Kempf -ek aurkeztu 

eta animatutako mahai ingurua 

(Frantsesez). 

 

 Christophe Cassou, klimatologoa, ikertzailea 

CNRS eta Cerfacs-en edo kalkulu 

zientifikoetarako europear ikerketa eta 

formakuntza aurreratuko zentroan 

 Patrick Viveret, Filosofoa eta Kontu Kortean 

aholkulari/ikuskari 

 Geneviève Azam, Ekonomian Toulouse II 

Unibertsitatean erakasle eta ikertzaile, Attac-

France-eko Kontseilu Zientifikoko kidea 

 

 

 

 
 

 

 

 

11:30-12:45  

Laborariek planeta hozten 

ahal dute 

Fakultateko 135 A anfiteatroan  

Laborantza herrikoi eta iraunkorraz, 

laborantzaren bertokiratzeaz eta 

laborantza lurren babesteaz aldaketa 

klimatikoa borrokatu (Euskaraz). 

 

Enbata aldizkariko Michel 

Bidegain-ek animatuko duen 

hitzaldia, ondoko hizlariekin: 

 

 Michel Berhocoirigoin, Confédération 

Paysanne-eko Idazkari Orokor ohia 

eta Euskal Herriko Laborantza 

Ganbara – EHLG-ko Lehendakaria 

 Paul Nicholson, Via Campesina-ren 

sortzaileetariko bat,  EHNE 

Bizkaiakoa 
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14:00-15:15 

Kirisi sozial eta ekologikoaren aurrean, zer aldaketak ekonomian eta 

jendartean? 

Fakultateko anfiteatro haundian  

Mediapart-eko Jade Lindgaard -ek aurkeztutako mahai ingurua (Frantsesez). 

 

 

 Corinne Morel Darleux, Eskualdeko Kontseilaria, "Abécédaire des radicalités concrètes" 
edo "Erradikaltasun zehatz eta konkretuen biltegiaren" koordinatzailea  

 Pierre Larrouturou, Collectif Roosevelt Kolektiboa  

 Marc Soubitez, Bosch Vénissieux-ko lantegiko ordezkari sindikala, auto ekoizpen 

tradizional batetik eguzki-panel ekoizpen bateruntz joaitean topatzen diren goiti 

behitiak.  

 

15:30-17:00 

Euskal Herriaren desafioak 

birmoldaketa ekologikoa, 

elikadura subiranotasuna eta 

trantsizio energetikoaren 

aurrean 

Fakultateko 135 A anfiteatroan  

Argia-ko Pello Zubiria-k aurkeztuko eta 

animatuko duen Mahai Ingurua 

(Esukaraz) 

 

 Iñaki Antiguedad, Euskal Herriko 

Unibertsitateko Geologoa  

 Joseba Azkarraga, Soziologoa eta 

trantsizioari buruzko ikertzailea  

 Amaia Muñoa, ELA sindikatuko Idazkari 

Nagusi Ordea. ELA sindikatuak argitaratu 

du “Hego Euskal Herriaren birmoldaketa 

ekologiko eta ekonomikoa, eta, horren 

ondorioak enplegu desagertze eta sortze 

mailan”.  

15:30-17:00 

Trantsizioa abian eman, hemen 

eta orain  

Fakultateko anfiteatro haundian  

Bastamag-eko Sophie Chapelle -ek 

aurkeztutako mahai ingurua 

(Frantsesez). 

 

 Patrick Sabin, Escource-eko auzapeza 

eta Cler-Comité de liaison énergies 

renouvelables-eko kidea 

 Thierry Salomon, energian  berezitua den 
ingeniaria, néga-WATT - elkarteko 
lehendakaria  

 Marc Théry, lurralde eta enpresentzat 
energia estrategiei buruz aholkularia, 
Bretaña Erdiko Mené Herri Elkargoko 
proiektuen ingeniaria  
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