
                                   
 

                                                                               

Formazio Jardunaldia 

 

Elikatze- Autonomia Sustatzen Janaria alferrik galtzen den aroan 

 

Sortarazi GKE-ak eta Urban Elikak “Elikagai Autonomia Alperrik -galtze Garaian 

Sustatzen” izeneko jardunaldia elkarrekin antolatzen dute. Ekitaldia Leioako 

Kultur  Auditorium egoitzan izango da (2016ko Urriaren 6an). UPV/EHU eta 

Leioako Udalaren laguntasunarekin.   

 

Izen ematea zabalik da, plazak agortu arte. 

 

Aurkezpena 

Azken hamar urteotan bi fenomeno deigarriak garatu dira paraleloki gure gizarte 

urbanoetan elikadurari dagokienak. Alde batetik esponentzialki hazi dira alferrik 

galdutako elikagaien zenbakiak, 180 kg izateraino pertsona eta urteko EB-ean 

alferrik galdutako elikagaiak. Aldi berean, eta zoritxarrez, datu ofizialek adierazten 

dute europarren lautik batek zailtasunak dituela modu autonomoan elikadurak 

eskuratzeko. Hau da, ez duela diru iturririk modu jarraian elikagai seguruak eta 

egokiak eskuratzeko bere nutrizio beharretarako.  

 

Zein da erantzunik egokiena arazo honi? Biderik erabiliena eta zabalduena zera da; 

Soberan dauden janariak biltzeko sistemak antolatu, ondoren banatu ahal izateko 

eta batik bat karitatearen ikuspuntutik jotzen dute. Badago, hala ere, gero eta 

gehiago zabaltzen ari den gizarte eta instituzioen hausnarketa bat eredu horrek 

elikadura pobrezia duten jendearengan izan ditzaketen ondorioei buruzkoa. 

Janariak materialki horrela banatzea, egokia al da pertsonen eskubideen 

defentsaren ikuspuntutik? Gure inguruan dauden elikadura arreta ereduei 

begirada kritiko bat eginez uste dugu pertsona horien autonomia garatzen dutela? 

Zertan hobetu genitzake?  

 

Jardunaldi hau hausnarketarako foro gisa antolatu da; gai hauei eta beste batzuei 

buruzkoa. Parte hartzaileak, berriz, arlo publikoan eta pribatuan aritutakoak eta 

unibertsitateko ikerlariak izango dira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
 

                                                                               

 

 

 

 

PROGRAMAREN LABURPENA 

 (Osteguna, 2016ko Urriaren 6an) 

 

8:45-9:00 Izenemate akreditazioa eta dokumentazioa jasotzea.  

 

9:00-9:15 Irekiera 

 

9:15- 11:00 HITZALDIAK (I).  Ba al dago elikagai pobretasuna gure inguruan?  

 

• Alperrik -galtzearen kontrako borroka eta elikagai pobretasuna EBean: 

argiak eta ilunak. 

Leire Escajedo San-Epifanio.  URBAN ELIKA taldeko Ikertzaile Nagusia eta 

Irakaslea (UPV/EHU). 

 

• Pertsonen ongizatean elikadura segurtasun ezak dituen efektuak eta 

aurre egiteko martxan jartzen diren estrategiak 

Marta Llobet eta Paula Duran. Gizarte Langintzako Fakultateko Irakasleak. 

Bartzelonako Unibertsitatea.  

 

• Oinarrizko beharren asebetetzea Euskadin 

Ana Sofia Telletxea. Caritas Bizkaiako Analisi eta Garapeneko Sailaren ardunaduna.  

 

 

11:20-12.30 HITZALDIAK (II). Elikagaiak jasotzen dituzten pertsonekin 

sortzen diren harreman ereduen inguruko hausnarketak 

 

• Larrialdietarako bakarrik: Britainia Handiko elikagai bankuak ulertu eta 

erabilera gutxiagotu 

Jane Perry,  Ikertzailea. “Emergency Use Only” txostenaren egileetako bat. 

 

• Kritikarik gabeko elikagai elkartasuna eta dakartzan arriskuak   

Karlos Pérez de Armiño. HEGOAko zuzendaria eta “First World Hunger Revisited” 

liburuaren egileetako bat. 

 

 

12:30- 13:30 MAHAI INGURUA: 

Elikadura pobrezia egoeran dauden pertsonei ematen zaizkien arreten 

esperientziak eta praktika onak (I). 

Bizkaiko Elikagai Bankua. Patxi Mujica,  Gizarte Arloaren arduraduna. 

Karitateko Ahizpen Sukalde Ekonomikoa. Evelia Cantera Salvador, Zuzendaria. 



                                   
 

                                                                               

ZUGAZ jangela eta Tabgha elkartasun jakitegia. Mertxe de Renobales, BERAKAH, 

Gasteiz. 

 

13:30-15:00 ATSEDENA 

 

15:00- 16:30 MAHAI INGURUA: 

Esperientziak eta praktika onak elikagai pobretasuna jasaten duten 

pertsonen arretan  (eta II) 

- Jarduera egokiak, gizarte erakundeei prestaturiko soberako janariak 

donatzerakoan: Leioako Ostalaritza Eskola. Cristina Askorbe. 

- TAU Supermerkatu Soziala. Cruz Blanca Huesca Fundazioa 

- Hozkailu Solidarioa, Galdakaoko Boluntarioen Elkartea. 

- Sortaraziren Oinarrizko Beharren Asebetetzerako Programan egiten den 

Laguntasun Soziala. Paola Dapena, Hazia Programaren arduraduna. 

 

16:30-17:00  Itxiera 

 

Dña. Nagore Bilbao Aizpuru, Sortaraziren Idazkaria 

D. Juan Carlos Martínez Llamazares, Gizarte Zerbitzuen Zinegotzia, Leioa. 

  

 

 

Ekitaldiaren egoitza: 

- Kultur Leioa: Jose Ramón Aketxe Enparantza 11, 48940 Leioa (Bizkaia). 

- Informazio gehiagorako: sortarazi@sortarazi.org    edo     info.urban-

elika@ehu.eus 


