
Klimaren aldeko mobilizazio herrikoi handia

Alternatiba Itzuliaren heltzea Alternatiben Herria 

IPCC/GIEC-AREN 1,5°C TXOSTENA, ORAINO GARAIA DA: ALDA DEZAGUN SISTEMA, EZ KLIMA!

BAIONAN, URRIAREN 6 ETA 7AN:
ESPERANTZAREN ETA EKINTZAREN GARAIA

Prentsa Txostena

Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jules-Edouard Moustic  eta Emmaüs Lescar Pau-ko bide lagunek Alternatiba 2018n parte hartzera deitzen dute  



ALTERNATIBA BAIONAN IZANEN DIRA
Jendarte zibileko, arlo zienti�koko, elkarte arduradunetako, politika edo artista munduko 200 bat pertsonalitatek parte hartuko 
dute urriaren 6 eta 7an Baionako Alternatiban. Bertan hamar milaka herritar igurikatzen dira Alternatiba Itzuliaren heltzeak, 
eztabaidek, hitzaldiek, erakus mahaiek eta alternatibak proposatuko dituzten animazioek, kontzertuek, argazki erraldoiek, 
mitinek eta hainbat memento indartsuk markatuko duten alternatiben herrixkan.  Asteburu horretan, jendarte zibilak bere 
botza entzun araziko du jakinez IPCC/GIECak bere txostena plazaratuko duela eta haren baieztatzea urriaren 6ko larunbaterako 
aitzin-ikusia dela. Tokiko pertsonalitateez gain, honakoek  ere parte hartuko dute: 

Eta Kalune, Glaukoma, Old School Funky Family, Zezenaren Taldea, Patxi ta Konpania, Amets Arzallus eta Miren Artetxe, Aire Ahizpak, etab.

Edgar Morin
Soziologo eta �losofo frantsesa, Alternatiba 
2018ren ugazaita, duplexean

Vandana Shiva
Idazlea, �sikaria, ekofeminista, Indiatik 
duplexean

Valérie Masson-Delmotte
Paleoklimatologoa, IPCC-GIECeko talde zienti�koko 
lehendakari-ordea, Hego Koreatik duplexean 

Mariama Diallo
Alternatiba 2018ren ugazama, 
antropologoa, Alternatiba 
Dakar-en bozeramailea 

Cédric Herrou
Etorkinekin solidarioa den 
laboraria 

José Bové
Eurodiputatua, militante 
altermundialista

Geneviève Azam
Ekonomialaria, ATTAC France

Paul Ariès
Saiakeragile, 
apalkuntzaren pentsalaria 

Christophe Cassou
Klimatologoa, IPCCren 6. 
txostenaren idazle-taldekoa

Roland Seferian
IPCCren 1,5°C Txostenaren 
idazleetarik eta Météo France-eko 
ikerketa zentroan inginiari-ikerlari 

Lucile Dufour
Réseau Action Climat 
France-en nazioarte mailako 
negoziaketen arduraduna

Simon Roger
Le Monde-eko Planeta 
zerbitzuan kazetari, klima 
negoziaketen arduradun

Benoît Hamon
Ekonomia sozial eta 
solidarioaren ministro ohia

Delphine Batho
Ingurumen ministro ohia

Matthieu Orphelin
Nicolas Hulot Fundazioaren 
bozeramaile ohia, diputatua 
 

Jérémie Pichon
Zero Zabor Familia

Laetitia Vasseur
HOP/Halte à l'obsolescence 
programmée-ren lehendakari 
eta sortzaileetarik

Tom Boothe
La Louve-en lehendakari eta 
sortzaileetarik 

Corinne Morel-Darleux
Militante ekosozialista

Maxime Combes
Ekonomista, ATTAC France, 
Climate Justice Now

Germain Sarhy
Emmaus Lescar-Pau Herrixka

Marie Toussaint
Legelaria, Notre A�aire à 
tous-en lehendakaria

Arnaud Daguin
Sukaldari "bazter nahasle" 
eta kronikaria France Inter-en 

Clémentine Autain
Kazetaria eta diputatua 

Nicolas Haeringer
350.org

Anne Bringault
Réseau Action Climat eta 
CLERen Trantsizio 
Energetikoaren Koordinatzailea

Alix Mazounie
Greenpeace-n Energia arloko 
kanpaina arduraduna 

Thierry Salomon
Energiaren arloan ingeniaria, 
NégaWatt-en lehendakari ohia 

Yves Cochet
Ingurumen ministro ohia, 
apalkuntzaren pentsalaria, 
Momentum Institutuaren pentsalaria

Damien Carême
Grande-Synthe-eko auzapeza

Jean-François Caron
Loos-en-Gohelle-eko 
auzapeza

Corinne Lepage
Abokatua, ingurumen 
ministro ohia

Florent Compain
Amis de la Terre-en 
lehendakaria

Eric Piolle
Grenobleko auzapeza

Danakil HK et l’Empire de Papier



Uda honek hondamendi klimatikoen biderkatzea ezagutu duelarik (sute ikusgarriak Grezian eta Kalifornian, berote 
handi ikaragarria Europan, euri jasa itzelak Japonian…), komunitate zienti�koaren eta gizartearen 
deiadarrak biderkatzen dira: 700 zienti�koren deia erakunde erabakitzaileak hitzetatik obretara pasa daitezen, 
urrats txikien politikaren kontra Nicolas Hulot Trantsizio ekologiko eta solidarioaren ministroaren dimisioa,  150 000 
jende bildu dituen aurrekaririk gabeko mobilizazioak irailaren 8an Frantses Estatuan... 

IPCC/GIEC-aren 1,5°C Txostena
Baionan, larunbatean eta igandean, urriaren 6 eta 7an, klima aldaketaren kontrako borrokaren etapa garrantzitsua 
aurre ikusten da. Mementu berean, Hego Korean, Klima aldaketari buruzko gobernuarteko aditu taldea, 
IPCC/GIEC-a, osoko biltzarrean bilduko da COP21eko garaian eskatua izan zitzaion «1.5°C Txostenaren» onesteko 
eta haren ondorioen publikoki aurkezteko. Txosten honek, +1.5°C mailan beroketa klimatikoak gure bizimoduan izango 
dituen ondorioak zehaztuko ditu eta azalduko du ere posible denez  edo ez maila horren azpian egotea, zehaztuz zer 
erritmo eta garrantzia eman behar den oraindanik saihetsezinak diren eta plantan eman behar diren aldaketei. 

Hain segur, azken parada handietarik bat izanen da, mundu mailako iritzi publikoaren abisatzeko eta mobilizatzeko, 
jokoan denari buruz, hots biziki �te gainditu beharko dugun desa�oari buruz. Alabainan urte eskas batzu dira 
bakarrik non norabidea aldatzen ahal dugun eta aldaketa klimatikoa mugatzen ahal. Ondorioz, Baionatik, ia 200 
pertsonalitatek eta bertan izanen diren hamarnaka milaka herritarrek beren erantzuna igorriko dute 
Txosten horri buruz eta atxiki behar diren ondorioetaz.

                                   

Baiona, Alternatibaren sehaska
Duela 5 urte xuxen, Baionan iragan zen «Alternatiba» alternatiben lehen herrixka, eta bertan, nahasmendu 
klimatikoaren saihesteko, alternatiben biderkatzeko deia egin zen. Geroztik parioa irabazi da: 150 Alternatiba plantan 
eman dira Parisetik Dakar-era, Haiti-tik iraganez, militante belaunaldi berri bat sortu da eta jende kopuru handiak 
bildu dituzten mobilizazioen antolaketa ahalbidetu (COP21aren garaian 2015ean, Paueko Petrolioaren inguruko 
gailurraren blokatzean, 2016an, eta hainbat ekintza kanpaina nahasmendu klimatikoaren arduradunen blokatzeko 
2017 eta 2018an).  4 hilabetez, Parisetik 2018ko ekainaren 9an abiatu den Alternatiba Itzuliak 5 800 km kurritu ditu 
ia 200 etapatan eta 50 000 pertsona mobilizatu ditu alternatiben eta klima suntsitzaileak diren proiektuen 
erresistentzien inguruan. Bost urte geroago, Alternatiba-ren edizio berria, Alternatiba Itzuliaren helmuga izanen da, 
eta abiapundu  berri bat bezala agertzen da, mobilizazio eta ekintzen igortze/indartze plataforma mota bat bezala, 
hots larritzen eta zalutzen den krisi klimatikoari aurre egiteko berpizte bat bezala.  

Asteburua hainbat hitzaldi, mitin, animazio eta alternatiben erakusketek animatuko dute, besta herrikoi giro 
batean, argi utziz nahi eta behar dugun trantsizio ekologiko eta soziala alaia eta desiragarria dela.  Iniziatiba 
ezberdinen artean, Alternatibaren karietara, Enargia, % 100 berriztagarria den tokiko elektrizitatearen hornitzailearen 
abiatzea ere ezagutuko dugu; zirkulazioan diren euskoen kopuruak milioi bat euskoren gainditzea (Euskoa, Ipar Euskal 
Herriko tokiko moneta ekologiko eta solidarioa 5 urtetan bilakatu delarik Europako lehen tokiko moneta); edo 
publikoak bere gain hartzea 7 Desa�o Engaiamendu, alternatiba zehatz eta segidan bereganatzekoak, eskalaz segidan  
aldatzea ahalbidetzeko.    

BERPIZTEAREN GARAIA





Asteazkena, urriaren 3tik, larunbatera, 
urriaren 6ra

• Asteazkenean, urriaren 3an, arratsez: Maule
18:00 : Txirrindiraultza, Onizepeatik (herriko gelako 
aparkalekutik), zerbitzu guneko zentrora heltzea: hitz 
hartzeak (Alternatiba eta  Bizi Xiberoa), bertan jateko 
parada, hitzaldia 20:30tan: "Klima, jada berantegi da? 
Zehazki ekiteko, alternatibak eta erresistentziak"

• Ostegunean, urriaren 4an, eguerditan: Ainiza Monjolose
Txirrindiraultza: Utxiat-etik (D933) abiatzea... eta 
EHLGn heltzea 13:00etan. Hitz hartzea Alternatiba 
Itzuliko txirrindulariekin, EHLGren lanaren aurkezpena 
laborantza iraunkor eta herrikoi baten alde. Bazkari 
herrikoia bertan, izen emaitea baitezpadakoa  06 44 78 
04 71 zenbakian.

• Ostegunean, urriaren 4an, arratsez: Ezpeleta
Goizetik tokiko ekoizle eta o�zialeen merkatua, 
trantsizio ekologikoan engaiatuak diren elkarteen 
erakus mahaiak (energia, heziketa, agronomia, etab.), 
printzipio ekologiko eta energetiko iraunkor eta sanoen 
araberan bizi diren pertsona eta familien 
lekukotasunak,... 19:00etan Itzuliaren heltzea, 20:00 
jatekoa, 22:00-02:00 kontzertuak. 

• Ostiralean, urriaren 5ean, eguerditan: Bera  
Bazkaria Herriko plazan

• Ostiralean, urriaren 5ean, arratsez: Donosti
Txirrindiraultza : Cataluña plazatik abiatzea 17:30etan 
eta heltzea Boulevard-eko Kioskoan. Gero Hitz hartzeak 
18:30 arte, erakusketak zikin erraustegiaren 
alternatiben presentatzeko.  

Alternatiba Itzuliaren heltzea
3 eta 4 tokiko txirrindulekin 4 hilabeteko itzuli bat egin 
ondoren, 5 800 kilometroz eta 200 etapaz, Alternatiba 
Itzulia helduko da Baionara larunbatean, urriaren 6an.  
Txirrindulari taldearekin zuek ere etorri azken 
kilometroen egitera!
10:45 “Zubi bat denentzat”, ekintza. Ziburu eta 
Donibane arteko zubian hitzordua.
12:30 Biarritzeko Hondartza handira txirrindularien 
heltzea, Casino aitzinean, eta ondotik piknika 
partekatua hondartzan. 
13:00 “Arraunean arizan planetarentzat”, Surfrider 
Foundation-ek antolatu ekintza
15:00 Txirrindula ibilaldi-erakustaldi handia 
“Trantsizioa badator ”. Etorri gurekin txirrindulaz!!
16:00 Angelun, Quintaou merkatuan: azken 4 
kilometroak bizikletez, trotinetez, skatez, roller-ez 
egiteko hitzordua...
17:00 Alternatiba Itzuliaren heltzea Paul Bert 
Plazan Baionan! Kontzertuak, animazioak, hitz 
hartzeak... Besta herrikoia asteburu osoan! 

ALTERNATIBA ITZULIA EUSKAL HERRIAN



9:30 / 11:00 - 1,5°C  txostena
Txostenaren erronka eta edukia. Lor ote dezakegu lur planeta +1,5°C baino gutxiago bero dadin? Hala lortzen ez 
badugu, zein ondorio jasan ditzakegu? Zein epetan? Nola eraginen du gure gizarteetan lurra + 1,5°C gradutatik gora 
berotzen den hamarren bakoitzak? Zer egin behar genuke, zehazki, muga horiek ez gainditzeko?  
Mariama Diallo 2018ko Alternatibaren ugazama eta Alternatiba Dakar-en bozeramailea; Lucile Dufour, 
nazioarteko negoziaketen eta garapenaren arduraduna da Frantziako Klima Ekintza Sarean (RAC); Charles-Adrien 
Louis «Cal», Alternatibaren Energia-Klima aholkularia da; Roland Sefarian, IPCC/GIEC taldearen 1,5°C txostena 
idatzi dutenetarik bat da eta ingeniari-ikerlaria Météo-France erakundearen ikerketa zentroan. 

 11:15 / 12:45 - Klima bilana, egungo gobernuaren energia trantsizioa
Ekintza eta hautu jakinak kontuan hartuz, zein bilan egin dezakegu, hasiera batean, egungo gobernuaren klima-energia 
trantsizioari buruzko politikari dagokionean? Frantziaren zein politika lirateke koherente < +1,5°C helburuarekin?
Anne Bringault, Energia Trantsizioaren koordinatzailea da Klima Ekintza Sarean (Réseau Action Climat) eta CLER 
erakundean; Christian Couturier, NégaWatt elkartearen lehendakaria, Solagro-ren energia sailaren zuzendaria eta 
Afterres 2050 gertakizunaren idazleetarik da; Charles-Adrien Louis «Cal»,  energia-klima aholkularia, Alternatiba; 
Corinne Lepage, ingurumen ministro ohia; Matthieu Orphelin, Nicolas Hulot Fundazioaren bozeramaile ohia, diputatua.

13:00 / 14:30 - Oraindik borroka irabazteko garaiz gara ala hondamendia ezin saihestua da?
Klimaren desorekatzea, baliabideen agortzea, bioaniztasunaren krisia; Saihets dezakegu oraindik txarrena ala 
hondamendia ezin saihestua da? Nolako eragina du horrek gure egungo estrategia eta ekintzetan?  
Yves Cochet, ingurumen ministro ohia, apalkuntzaren pentsalaria, Momentum Institutuaren lehendakaria; Nicolas 
Haeringer, 350.org; Corinne Morel Darleux,  militante eko-sozialista; Thierry Salomon, NégaWatt elkartekidea 
eta Momentum Institukoa

Larunbata, urriaren 6eko mahai inguru eta hitzaldiak  Baionako Fakultatean (Paul Bert Plaza 
ondo-ondoan):

15:00 Paul Bert Plazan animazioak, ostatua, taloak, joaldunak, batukada, hip hop, Atlernatiba Itzuliaren 
jarraipena pantaila erraldoian 
17:00 Alternatiba Itzuliaren heltzea
17:15 Mitin alaia  ALDA DEZAGUN SISTEMA, EZ KLIMA: "Ezinezkoa saiatu, ezin pentsatuzkoa saihesteko"
Ongi etorri mezua (bideoz pantaila erraldoian) Edgar Morin eta Vandana Shiva-ren eskutik
Aurreskua, Bilaka-rekin
Alternatiba itzuliko txirrindularien hitz-hartzea
Mali Karma-ren Hip Hop-a, Dantzak, Kalune
Pantaila erraldoian, IPCC-ren osoko bilkura kari Hego-Korean 
den  Valérie Masson-Delmotte, klimatologo eta IPCCko 
talde zienti�koko lehendakari-ordearen mezua duplexean
18:30 KONTZERTUA URRIRIK: OLD SCHOOL FUNKY FAMILY, HK ET L'EMPIRE DE PAPIER, GLAUKOMA

URRIAREN 6AN, LARUNBATA

EZINEZKOA SAIATU,
EZIN PENTSATUZKOA SAIHESTEKO



Foro irekia "Topaketak! Nolako berrikuntzak trantsizio ekologikorako?"
Proiektu sustatzailea zara trantsizio ekologikoan? Zatoz o�ziokoekin solastatzera!
Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak topagune bat proposatzen dizu bertan zure proiektuaren aurkezpena egiteko 
eta proiektu baten fase ezberdinei buruz aholku praktikoen eskuratzeko.

Hitzaldiak euskaraz
(bat-bateko itzulpenarekin)  

11:00 / 12:30 - Itsasuko laborari baten 
gogoetak 2008-2017
Itsasuko laborari baten gogoetak 2008-2017 liburuaren 
aurkezpena Mikel Hiribarren eta Gilles Rivière-kin. 
Kronika honek, laborantza intentsiboari iharduki dien 
Itsasuko laborari talde baten esperientzia erakusten du. 
ELBko eta Confédération Paysanne-n Estatu mailako 
bulegoko kide den Mikel Hiribarrenek biharko 
laborantzaren erronkei buruzko ikuspegia, tokiko bai 
eta mundu mailakoa ere du.
Baionako Mediatekarekin lankidetzan.

14:30 / 16:00 - Eko-feminismoa, jendarte 
jasangarria eraikitzeko estrategia?
Eko-feminismoa, ekonomia feminista, burujabetza 
feminista

Aiala Elorrieta, ekonomialaria, ekintzaile eko-feminista; 
Amaia Zu�a, historialaria, Bilgune Feminista

14:30 / 16:00

Klimaren desa�oa: erronkak, egutegia, 
gaur egungo egoeraren diagnostikoa, 
Acclimaterra txostena, COP21 eta 
Pariseko Akordioaren lehen ondorioak
Klima oraino egonkortzen ahal dugu? Ba ote dira 
gaindituz geroz klima aldaketa kontrola gaitza bilaka 
liteken atzera biderik gabeko, haustura edo uzkailtze 
maila batzu? Acclimaterra txostenaren aurkezpenea 
"Akitania-Berrian aldaketa klimatikoa aitzin ikus. 
Lurraldeetan eragiteko" Zertan gira errealki COP21atik 
landa?

Christophe Cassou, klimatologoa eta IPCC/GIEC-aren 

6. txostenaren idazleetarik; Maxime Combes, 
ekonomista, ATTAC France, Climate Justice Now; 
Françoise Coutant, Akitania Berria Eskualdeko Klima, 
Trantsizio Energetikoaren Lehendakariordea, 
Acclimaterra Txostena; Simon Roger, Kazetaria Le 
Mondeko Planeta zerbitzuan, klima negoziazioen 
arduraduna.

Trantsizioari ekarri trabak
Lobbiak, Kolektibitateen Kodea, Meategietako Kodea, 
Frantziako Eraikinen Arkitektoak (ABF), administrazioa, 
oztopo politiko edo kulturalak... Zoin dira krisi 
klimatikoa eta ekologikoari aurre egiteko aterabideak 
lasterrago eta molde masiboagoan abian ezartzeko 
ezarri trabak? Nola borrokatu edo saihestu?  

Delphine Batho, ekologia ministro ohia; Anne 
Bringault, CLER Trantsizio Energetikoaren aldeko 
Sarekoa; Michel Maya, ABFen trabei aurre egiten 
dieten energia berriztagarriak % 100ean erabiltzen 
dituen Tramayes herriko auzapeza; Laure Noualhat, 
kazetaria

URRIAREN 6AN, LARUNBATA



• Klima aldaketaren arloan, nola saldo handian mobilizatu?
• Erresistentziatik alternatibara; lurraldeak, trantsizioaren oinarriak 
• Trantsizio energetikoa: nola eskalaz aldatu?
• Energia  berriztagarriei buruzko uste-komunak 
• Garraioen kutsadurak: zer ondorio gure osagarrian?  
• Lurra, botereak eta gatazkak: munduaren agro-historia bat
• Justizia mailako helegiteak klimaren eta ozeanoen alde 
• 10 miliar pertsona elikatu klima nahasi gabe, posible da?
• Emmaus Lescar Pau Herrixka: alternatiba iraunkorra 
• Ekofeminismoa, jendarte jasangarri baten aldeko estrategia?
• Zer laborantza mota aldaketa klimatikoari egokitzeko?
• Elkartasuna eta justizia klimatikoa 
• Ene jantzi erosketen gibelean 
• Hitza Hitz: non dira Ipar Euskal Herriko udaletxeak trantsizioaren arloan?
• Nola birtokiratu?
• Ekonomia Sozial eta Solidarioa trantsizio ekologikoaren zerbitzuko?
• Zer mugikortasun eskaintza bihar Euskal Herrian?
• TAFTA, CETA, Merkataritza Askatasunaren aldeko Itunak 
Birtokiratzearen kontra 
• Nola finantzatu trantsizio ekologikoa?

• Supermerkatuak/salgune kooperatibo eta parte hartzaileak: 
saltegi handiei alternatibak?
• Deseraikitzea, birziklatzea, ber-erabiltzea eraikuntzan
• Gure lurraldeen birkonbertsio ekologikoa: nola?  
• Klima Plana maila duna 
• Gure hondakinak murriztu: premiatsua gure osagarriarentzat bai 
eta ingurumenarentzat 
• Euskal Herria amankomunean: Komunalak eta trantsizio ekologikoa 
• Ene Zero Zabor baratzea: konpostatzea, baratzea naturalki eta 
permakultura 
• Herriko Etxeak eta Trantsizio Energetikoa 
• Ekonomia Zirkularra eta ber-erabilpena
• Kapitalismoari eta haren munduari alternatibak
• NégaWatt, Frantses Estatuarentzat trantsizio energetikorako eszenario bat 
• Enercoop, % 100 berriztagarria eta kooperatiboa den elektrizitate 
baten hautua egin 
• Ekologiari buruz bestela komunikatu 
• Izurritea eta kolera: aldaketa klimatikoa, nuklearra, geo-ingeniaritza 
• Linky kontagailua: abantailak / eragozpenak
• Ura, sanotzea: ontasun komunak.

Igandean, urriaren 7an 10:00k eta 17:00k artean programatuak diren 50 mahai-inguru eta hitzaldietarik zonbaitzu

9:00 Alternatiben herrixkaren irekitzea
17:30 / 18:30 ESPERANTZAREN ETA EKINTZAREN GARAIA: "Arriskua handituz doan gunean,salbatzen duena ere 
handituz doa"
Genevève Azam, Michel Berhocoirigoin, Mariama Diallo, Cédric Herrou-rekin

Klima eta Trantsizioari buruzko Desafio Engaiamenduen Bilana • Europa Gotorlekuaren biktima diren migranteei omenaldia • 
Jasmin-ekin dantza, Mali Karma-rekin Hip Hop-a eta Aire Ahizpekin kantuak • "Esperantzaren eta ekintzaren garaia" manifestua

19:00 KONTZERTUA URRIRIK  DANAKIL eta ZEZENAREN TALDEA-rekin
22:00 Bestak jarraitzen du Zeze-rekin (electro-folk)
24:00 After-a Magnéto-n (Mousseroles-en) : Dj Clam y Dia

Alternatiben herrixka hitz guttitan: 50 hitzaldieta mahai inguru, bukaerako mitin bat, formakuntzak, foroak, 
biltzarrak, kontzertuak, hitzaldi antzeztuak eta karrika antzerkia, 300 erakus mahai eta erakusketa, tailer, erakustaldi eta 
esperimentazio zehatz, desafio engaiamenduak, 1 000 laguntzaile, ekintza zehatzak, haurren xokoa, laborantza 
herrikoieko merkatua, bizikleta merkatua, bazkari herrikoiak karrika eta plazetan, nahi/ahal duzun prezioan kanpalekua.

URRIAREN 7AN, IGANDEA 

ARRISKUA HANDITUZ DOAN GUNEAN
SALBATZEN DUENA ERE HANDITUZ DOA





MILAKA BAGIRA ALDATZEN,
DENA ALDATZEN DU! 

URRIAREN 6 ETA 7AN, NOR ENGAIATUKO DA
DESAFIO HAUETARIK HIRURI BEDEREN ERANTZUTEN?

Desa�o Engaiamendu hauei buruzko informazio guziak: www.bizimugi.eu/desa�oak

  1. Desa�oa: Energia berritzagarria
EDF-etik ateratzen naiz, %100ean berriztagarria den tokiko elektrizitatearen hornitzaile den 
Enargia-ra pasatzeko. (Ez banaiz Ipar Euskal Herrian bizi, Enercoop-era pasatzen naiz, eta Hego 
Euskal Herrian bizi baldin banaiz, Goiener-era pasatzen naiz).

  2. Desa�oa: Aurrezki solidarioa
Ene aurrezkiaren parte bat erabiltzen dut, gutienez 200 €, suskripzioa hartzeko Herrikoa, I-Ener, 
Koop57, Lurzaindia bezalako tokiko funts solidarioen kapitalean.

  3. Desa�oa: Birtokiratzea
Eusko kide bilakatzen naiz, eta jadanik kide banaiz Euskokarta, ordainketa numerikoa egiteko 
kartaren erabiltzeko Eusko kontua irekitzen dut!  

  4. Desa�oa: Elkartasuna eta partekatzea
Etorkinez arduratzen den elkarte bati ene kontaktuak uzten dizkiot hainbat laguntza formatan 
ene ekarpena egiteko (aterpetzea, frantses klaseak, desmartxa administratiboentzat, etab.) 

  5. Desa�oa: Laborantza, ura, elikadura
Ene lurraldean den elikaduraren arloko herritar banaketa-zirkuito laburretarik batean sartzerat 
engaiatzen naiz. 

  6. Desa�oa: Birziklatzea - Zero zabor
Ene kontaktuak uzten ditut baratzeko edo etxeko konpostagailu baten eskuratzeko edo ene 
bizitegi eraikinean konpostatze kolektibo bat antolatzeko.

  7. Desa�oa: Neurritasuna
Publizitatea Geldi bi pegatina eskuratzen ditut, bata ene gutun ontziarentzat eta bestea oraino 
erabiltzen ez duen ene sareko pertsona batentzat. 
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