
 

Erakunde antolatzaileak:  

Ikastaroaren dinamizatzaile dira Parte Hartuz ikerketa-taldea (EHU), Bakea eta 

Duintasuna – Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia eta REAS (ekonomia 

alternatiboko eta solidarioko sareen sarea). 

 

Guneak: 

Hasierako hitzaldia irailaren 24an egingo da Arrupe Etxean (Bilbo). 

Irailaren 25etik 28ra ikastaroa Gernikako Astran egingo da. 

Urriaren 1etik 4ra ikastaroa La Bolsa eraikinean (Bilbo) ospatuko da. 

Irailaren 5eko eta 6ko nazioarteko topaketa Zirikan egingo da (Bilbo). 

 

Hizkuntza: 

Ikastaroa gaztelaniaz egingo da. 

 

Harremanetarako: 

Ikastaroan izena emateko, jarri harremanetan julia.marti@omal.info helbide 

elektronikoren bidez irailaren 10a baino lehen (izen-ematea zabalik dago 

Euskal Herriko gizarte-erakundeetako kideentzat). 

Bazkaria eta ostatua aukeran. 

 

 

 

Helburuak: Herri-ekonomia alternatiboko askotariko esperientzien arteko 

topaketa, solasa eta elkartrukea sustatu nahi ditu Ikastaroak. Hainbat 

herrialdetako gizarte-mugimenduetako eta tokiko erakundeetako eragileak eta 

defenditzen dituzten agendak (ekologista, feminista, autogestioaren ingurukoa, 

etab.) bi astez aurrez aurre elkartzeko gunea ahalbidetzea da helburua. 

Metodologia: Ikastaroa ez da izango informazioa zabaltzeko gune hutsa. 

Ekonomia alternatiboaren eremuan eguneroko lanean izandako esperientzia 

anitzetan metatutako ezagutza ekoizteko, elkartrukatzeko eta sistematizatzeko 

izan dadin antolatu da.  

 Guztiok gara ezagutza-subjektu eta askotarikoen arteko elkartruke 



horizontalaren alde egiten dugu.  

 Alderdi arrazionaletik sortzen du ikaskuntza, baina baita bizitakotik ere, 

esperientziatik. Hitzaldiez eta eztabaida-saioez gain, esperientzia 

zehatzen berri jasoko dugu. 

 Ebaluazioa iraunkorra eta egunerokoa izango da, ikastaroaren 

helburuak eraginkorragoak izan daitezen eta taldea kolektibo gisa 

zaintzeko. 

 

 

EGITARAUA: 

 

Irailaren 24a, astelehena 

 Ikastaroaren aurkezpena 

 Hasierako hitzaldia: Francia Márquez (Kolonbia, Goldman Prize 

sariduna) eta Juan Hernández (Latinoamerikako Multinazionalen 

Behatokia - Bakea eta Duintasuna) 

 

Irailaren 25a, asteartea 

 I. modulua: Bizi garen munduaren egungo erradiografia 

Iolanda Fresnillo (Ekona – Bartzelona) 

Luismi Uharte (Parte Hartuz UPV-EHU) 

 Gune autogestionatua 

 

Irailaren 26a, asteazkena 

 II. Modulua: Euskal errealitatea testuinguruan jartzea:  

Carlos Askunze (REAS Euskadi) 

Pili Álvarez eta Zesar Martínez (Joxemi Zumalabe Fundazioa) 

 Debatea, sindikatuen parte-hartzearekin 

 

Irailaren 27a, osteguna 

 III. modulua: Herri-ekonomia alternatiborako guneak eta erronkak 

Zaloa Perez (REAS Euskadi) 

Yayo Herrero (Ekologistak martxan, Madril) 

 Gune autogestionatua 

 

Irailaren 28a, ostirala 

 IV. modulua: Demokrazia eta herri-boterea 

Andrés Ruggeri (UBA, Argentina) 

Rubén Martínez (La Hidra, Bartzelona) 

 Gune autogestionatua 

 

Irailaren 29a, larunbata 

 Gasteizko Errekaleor auzora bisitaldia 

 

 



 

Irailaren 30a, igandea: egun librea (Gernikatik Bilbora lekualdatuko da 

ikastaroa) 

 

Urriaren 1a, astelehena 

 Urduñara bisitaldia: elikadura-burujabetzako esperientziak 

 V. modulua: Bestelako aukeren eraikuntza zabaltzeko eta sendotzeko 

erronkak eta estrategiak 

Gonzalo Fernández (OMAL Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia 

- Bakea eta Duintasuna) 

 

Urriaren 2a, asteartea 

 SATen esperientzia Andaluzian 

Javier García Fernández (SAT, Andalucía) 

 V. modulua: Bestelako aukeren eraikuntza zabaltzeko eta sendotzeko 

erronkak eta estrategiak  

Debatea: Saúl Curto (Parte Hartuz Latinoamerika) eta Júlia Martí 

(OMAL) 

 Karina Ochoaren (México) hitzaldia “Construyendo soberanía sobre 

nuestros cuerpos y territorios”.  

 

Urriaren 3a, asteazkena 

 Hernanira bisitaldia: bilera kooperatibekin eta Udalarekin 

 

Urriaren 4a, osteguna 

 Espazio autogestionatua Zirikan Nazioarteko Topaketaren antolaketa 

kolektiborako. 

 Bilbora eta Ezkerraldera bisitaldia 

 

Urriaren 5a eta 6a, ostirala eta larunbata: Herri-ekonomia alternatiboaren 

inguruko nazioarteko topaketa. Latinoamerikako, Europa hegoaldeko eta 

Euskal Herriko kolektiboek esperientziak partekatuko dituzte. 

 

 

 

Erakunde partaideak: 

 

GALFISA (Kuba) 

SOF Sempreviva erakunde feminista (Brasil) 

Universidad Bolivariana unibertsitatea (Venezuela) 

Congreso de los Pueblos (Kolonbia) 

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el 

Territorio (México) 

Autogestioko Dokumentazio eta Prestakuntza Zentroa (Uruguai) 

Potere al Popolo (Italia) 

SAT (Andaluzia) 



XES (Katalunia) 

MigrESS (Katalunia) 

 

 


