
Konponbide berritzaileak hiria naturara hurbildu, 
klima aldaketan duen eragina murriztu 

eta bizi-kalitatea hobetzeko
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INAUGURAZIOA

Unai Gangoiti Ciscar. Ingurumeneko zuzendari nagusia. Bizkaiko Foru Aldundia.
Carlos Oppe. Nazioarteko GAP erakundearen lehendakaria.
Angel Cano. Despierta elkartearen burua.

DOKUMENTALA: “Echo-logis, hiriko naturak” 

Frantzia. 25'. 2015. BOA. Frantsesa, gaztelaniazko azpitituluekin.

Turinen, Italiako iparraldean, “25 Verde” bizitegi-eraikin ikusgarria dugu. Natura eta 
arkitektura nahasten duten 63 apartamentu horiek oasi bat sortu dute hiriaren erdigu-
nean. Gure hiriak berdeago, bizigarriago eta humanoago izateko eta igorpen kutsaga-
rriak murrizten laguntzeko egin daitekeenaren adibide bat da.

HITZALDIA:   “NATURVATION proiektua: 
        hiria birnaturalizatzeko 1000 irtenbide” 

Panagiota Kotsila. Biologoa eta Filosofian doktorea. Ekologia 
politikoan eta osasunean aditua, klima-aldaketari dagokionez. 
ICTAko eta NATURVATION proiektuaren taldeko kide. 

EZTABAIDA: “Nola eraman natura hiriko bizitzara” 

Unai Basurko. Estropadalari profesionalak Pakea Bizkaia proiektu 
sozial-hezigarria zuzentzen du 2010etik. Egitasmoaren helburua da 
ingurumenaren gaineko kontzientziazioa hedatzea. 

Alberto Santolaria.  Itsas biologian doktorea, UPV/EHUko ikertzailea, 
dibulgatzailea, itsaspeko dokumentalen ekoizlea eta Nakusarbe, 
zientziaren dibulgaziorako elkarteko, burua, bai eta Agua Sin Plásticos 
& Salud del Planeta elkartearen fundatzailea ere.

Moderatzailea: Ana Galarraga Aiestaran. Elhuyar Fundaziotik.

18:00 DOKUMENTALA: “Smart cities” (hiri adimendunak) 

Frantzia. 52'. 2015. BOA. Frantsesa, gaztelaniazko azpitituluekin.

Adimen digitalak funtsezko rola hartu du hiriaren bizitzan. 
Jeremy Rifkin ekonomialaria eta Adam Greenfield hiri-diseinatzailea, 
besteak beste, hirigintza berria irudikatzen saiatzen dira, iraunkorragoa eta informatiko-
ki kudeatutakoa. Teknologia horiek dira hiriek sortutako arazoen konponbide?

HITZALDIA: “Klima-ekintza hirian bertan, nola aldatu hiriak?” 

Joan Clos.  Bartzelonako alkatea 1997tik 2006ra arte. Industria, 
Merkataritza eta Turismoko ministroa Espainiako Gobernuan, 
2008ra arte. Espainiako enbaxadorea Turkian eta Azerbaijanen.  
2010etik 2017ra bitartean, Nazio Batuen Giza Kokalekuen Progra-
maren (ONU-HABITAT) zuzendari izan zen.

EZTABAIDA: “Gizartea klima-aldaketaren aurrean” 

Joan Clos. ONU-HABITAT programaren zuzendari ohia.

Daniela Velte. Tecnalia.

Angel Cano. Despierta elkartearen burua. 

Marian Barquín.  Klima Aldaketaren Arlo Teknikoa IHOBEn – Eusko Jaurlaritza.

Alejandro Martínez Berriochoa. Osasun eta iraunkortasun zuzendaria EROSKI.

Moderatzailea: Pilar Kaltzada. Kazetaria. 

HITZALDIAK, MAHAI INGURUAK ETA DOKUMENTALAK
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DOKUMENTALA: “No Impact Man” 

AEB. 93'. 2009. BOA. Ingelesa, gaztelaniazko azpitituluekin.

Familia arrunt baten esperientzia kontatzen du, Colin, aita, 
urtebetez ahalik eta iraunkorren izaten saiatu zenean: nola 
kontsumitzen zuten, joan-etorriak nola egiten zituzten, haien burua berotzeko modua, 
etab. Hasieran txantxatzat hasi zena haien bizitzako esperientziarik garrantzitsuena 
bilakatu zen, eta baita guztiontzako eredu ere.

EZTABAIDA: “Gazteak haien bizi-estiloa aldatzeko prest daude?” 

Eskolen 21 Agendako eta Aktibatu + programako ekoliderrek parte hartzen dute

Moderatzaileak: Sara Gandara y Oihan Vega. Kazetariak. 

18:30 HITZALDIA: “Klima-aldaketa eta hiriak: 
etsipenetik irtenbidera” 

The Climate Reality mundu osoan erreferentziako erakundea 
da errealitate kezkagarri bilakatu den mehatxu honen kausak, 
eraginak eta irtenbideak ezagutzeko. Planetako erakunde zientifiko 
entzutetsuenen datuak ditu, eta haren 10.000 aurkezle baino gehiagoek dibulga-
zio-hitzaldi entretenigarriak ematen dituzte, gure igorpenak murrizteko eta irtenbi-
dean parte hartzeko moduen gainean.

Hizlaria: Angel Cano. Climate Reality erakundearen komunikazio-zuzendaria.

Lekua: Begoñako Barrutiko Bulegoa Circo Amateur del Club Deportivo Kalea, 2 
  48004 Bilbo, Bizkaia 
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ASTE BERDEA 

Aurkezten du

HITZALDIAK, MAHAI INGURUAK ETA DOKUMENTALAK

LAGUNTZAILEAK: ANTOLATZAILEAK:

ANTOLATZAILEAK:

Gaur egun, guztiok ohartzen gara giza jarduerak naturan duen inpaktuaz, eta bada-
kigu pertsonentzako mehatxu bihurtu dela. 

Tokian bertan, gure osasunari eragiten dioten kutsadura-mailak jasaten ditugu, eta 
ikusten dugu itsasoko plastiko mordoak nabigazioari, arrantzari, turismoari eta 
biodibertsitateari eragiten diola. Gero eta bero handiagoa egiten du, lehorteak gero 
eta luzeagoak dira, klima aldaketak bortitzagoak dira, etab.

Mundu osoan, oro har, klima-gertaerak gero eta muturrekoagoak dira: bero-boladak, 
uholdeak eta ekaitz izugarriak sarriagoak eta bortitzagoak dira munduko leku 
askotan.

Beroketa globala nabaria da eta haren ondorioek oihartzun handiko erabaki 
pertsonalak eta kolektiboak hartzera behartzen gaituzte.

Dena dela, kezka sortzen digun hori guztia aukera gisa har dezakegu, gizartea 
hobetzeko, ekonomia sustatzeko, osasuna suspertzeko eta babesa, airea, ura, 
elikagaia, edertasuna eta BIZITZA deitzen dugun gauza oro ematen dizkigun natura 
hori zaintzeko.

Bidegurutzean gaude: etsipenez hartu eta etorkizun ezezagun horri men egin ahal 
diogu, edo mundua aldatzea eta hobetzea erabaki, guretzat eta datozen belaunal-
dientzat.

Alabaina, etsipenez hartzea ez da aukera bideragarria. Hortaz, zer egin dezakegu?

Munduko biztanleen erdia baino gehiago hirietan bizi da, eta negutegi-efektuko gasak 
igorri eta hondakin ugari sortzen dituzte. Horiek eraldatzean, bertako biztanleen 
bizi-kalitatea hobetuko genuke eta beroketa globalean duten eragina txikiagotu.

Aktibatu+ Aste Berdean, hiria birnaturalizatzeko, klima-aldaketan duen eragina 
murrizteko eta bizi-kalitatea hobetzeko irtenbideetan sakonduko dugu, dokumentalen 
eta adituen hitzaldien bitartez.

Gutako bakoitzaren esku dago irtenbide horiek hedatzea, gure egunerokora egokitzea 
eta egunez egun eredutzat jokatzea.

Bat egin sortzen ari den gizarte berri honekin, natura suntsitzen ez duen kutsadurarik 
eta hondakinik gabeko gizartea, alegia. Ez da utopia bat, errealitatea baizik, eta zu 
errealitate horren partaide zara.

Konponbide berritzaileak hiria naturara hurbildu, 
klima aldaketan duen eragina murriztu 

eta bizi-kalitatea hobetzeko

UNAI BASURKO · JOAN CLOS · PANAGIOTA KOTSILA  · ALBERTO SANTOLARIA
MARIAN BARQUÍN · ANGEL CANO · SARA GANDARA · ANA GALARRAGA · PILAR KALTZADA

ALEJANDRO MARTÍNEZ · OIHAN VEGA · DANIELA VELTE   
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BABESLEAK:

BABESLEAK:

Zergatik Aktibatu+?

LAGUNTZAILEAK: 

www.bizkaia21.eus

SARRERA DOAKOA
Ikusle-kopuru mugatua 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FolletoA5_ACTIVATE+Euskera.pdf   2   26/04/18   12:22




