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‘Elikadura jasangarri batetaruntz, landa eremuko elikagaien kontsumoa eta eskaera’ udako ikastaroan 
izena emateko epea zabaldu da
EHUko Udako Ikastaroak eta Landaola federazioaren arteko elkarlanari esker, ‘Elikadura jasangarri batetaruntz, landa 
eremuko elikagaien kontsumoa eta eskaera’ ikastaroa antolatu da. Ikastaroa ekainaren 15ean izango da, Azpeitiko Soreasu 
antzokian, eta izena emateko epea zabaldu da dagoeneko.

Matrikulazio epea ikastaro eguna arte zabalik izango den arren, maiatzaren 31a bitartean izena ematen dutenek, beherapena 
izango dute. Horrela, prezio orokorra 40 eurokoa den arren, hil honen amaiera baino lehen matrikulatzen direnek 34 euro 
ordainduko dute. Hala, ikastaroan parte hartu nahi duten interesatuak izena ahalik eta azkarren ematera animatzen dira.
Ikastaroak helburu hirukoitza izango du; Landa inguruko elikagai ekoizpenaren kontsumoa eta eskaeraren inguruan 
ezagutza partekatzea, tokiko elikadura sistema jasangarriak garatze aldera, Tokiko sozio-ekonomia sustatu eta landa 
garapen jasangarriaren alde egitea, garapen ekonomiko, soziala, kulturala eta ingurumenari dagokionez hausnartzea eta 
Tokiko elikadura sistema jasangarriak garatzeko, landa eremuko entitate eta administrazio publikoaren elikadura politiken 
inguruan hausnartzea.

“Etengabeko eraldaketa batean murgildurik dagoen garai honetan, elikadura eta kontsumo eredu eta ohituren transformazioa 
horren adierazle dugu. Errealitate honen aurrean, estrategikoak bilakatu dira tokiko elikadura sistema jasangarriak garatzeko 
egitasmoak, tokiko garapen ekonomiko, soziala, kulturala eta ingurumena aintzat hartuz. Bertako nekazal elikagaien 
ekoizpena, jatorriari loturikoa eta hauen kontsumoa zer nolakoak diren ezagutu eta hausnarketa partekatua egin nahi da 
ikastaro honetan. Esperientzia estrategikoak trukatuz eta ezagutzaren partekatzea ikaskuntzarako bide izanik, elikadura 
sistema jasangarriak garatzeko aukera izango dugu”.

PROGRAMA
09:00 - 09:30  Harrera instituzionala

09:30 - 10:30  “Egungo kontsumitzaileen joerak: ohitura eta eskaerak” Sonia Riesco AZTI - Arduraduna

10:30 - 11:30  “Bertako produktuen balio erantsia, komertzializazio zirkuitu laburretan”

 Teresa Fuentes ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT - Kudeatzailea-arduraduna

 Alba Secanell ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT - Gustum proiektua

11:30 - 12:00  Geldiunea

12:00 - 13:00  “Eusko Jaurlaritza: Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekimena”

  Mikel Azpiri Eusko Jaurlariza. - Osasun Saila arduraduna

13:15 - 14:30  Geldiunea

14:30 - 17:00  Udal elikadura politikak eta esperientziak:

 a. Elikagunea. Iosu Labaka. Azpeitiko UDALA - Zinegotzia

 b. Jangela kolektiboak. Ibon Goitia. Bizkaia, LEA ARTIBAI LGE - Teknikaria

 c. Nafarroa, Parlamenturako bidea. Jaxinto G.Viniegra Nafarroa.

 MUNDUBAT FUNDAZIOA - Arduraduna

17:00 - 18:00  Mahai ingurua

18:00 - 18:15 Itxiera

Izen-ematea
eta informazio gehiago

https://www.uik.eus/eu/elikadura-jasangarri-batetaruntz-landa-eremuko-elikagaien-kontsumoa-eta-eskaera

