
 

 

  

 

PRENTSA-OHARRA 
 

 

Klimagune Workshop: “Aukerak, Erronkak eta Oztopoak Iraunkortasunerako 
Trantsizioetan Klima Aldaketaren Testuinguruan” 

 

Euskal zientzialariak trantsizio-eredu lokalen alde 
agertu dira klima-aldaketaren erronken aurrean 

 

 BC3k, Basque Center for Climate Change-k, Klimagune Workshop-aren 

laugarren edizioa antolatu du UPV/EHUrekin batera abenduaren 19rako 

Bilbon  

 

 

(Bilbo 2013ko abenduaren 19a).- Gaur izan da Klimagune Workshop-a, BC3k, 

Basque Center for Climate Change, eta Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) 

elkarrekin antolatutako topaketa, Bilboko Bizkaia Aretoan. Jarritako helburuarekin bat 

eginez, Euskal Zientzia eta Teknologiako sareko ikertzaileek, gizarte-eragileek eta 

administrazioko ordezkariek klima-aldaketaren testuinguruan jasangarritasuneranzko 

trantsizioek dituzten aukera, erronka eta oztopoei buruz eztabaidatu dute. 

Osoko saioarekin hasi da Workshopa, Daniel Innerarity Ikerbasque irakaslea, 

Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta Gobernantza Demokratikoko Institutuko 

zuzendariaren, eta Vanesa Castán doktorea, University College London-eko The 

Barlett Development Planning Unit-eko ikertzailearen eskutik. Klima-aldaketari lotutako 

arazoen konplexutasuna jorratu du Innerarity Irakasleak, eta klima-justiziaren zenbait 

dimentsio aipatu ditu. Nabarmendu duenez, "epe luzeko pertzepzio politikoaren bidez 

bakarrik kudeatu daiteke arazoa", eta azpimarratu du irtenbideak elkarlanean garatu 

behar direla, eta politikoki pragmatikoak, ekonomikoki zentzuzkoak eta berme 

zientifikodunak izan behar dutela. 

Bestalde, munduko hainbat hiritan martxan jarritako ekimen lokalen garrantziaz 

aritu da Vanesa Castán Broto doktorea. Adierazi duenez, ekimen puntualak dira, baina 

estrategikoak, eta batez ere hiri-azpiegituren alorrean egiten dira. Gainera, aurrera 

egin ahala, gizartea eraldatzeko aukera ematen dute. Horrenbestez, ondorioztatu 

duenez, "ez daude klima-aldaketara egokitzeko irtenbide jakin batzuk bakarrik. 

Esperimentu bakoitzak, txikia bada ere, eraldatzeko potentziala du".  

 

 



 

Hiri-sistemak, nekazaritza-sistemak eta energia  

Osoko saioaren ondotik, hiru saio paralelo izan ditu Klimagune Workshopak. Saio 

bakoitzean jorratu den gaian adituak diren Euskal Zientzia eta Teknologia Sareko 

ikertzaileak aritu dira. 

Hala, hiri-eremuen saioan, batetik, hiri-garapeneko eta -eraldaketako gaiak landu 

dituzte. Bere hitzaldian, Igor Calzada doktoreak nabarmendu du zer garrantzitsua den 

gobernuek zientzialariekin batera esperimentuak egitea trantsizio jasangarriak martxan 

jartzera bideratuta, eta, horri lotuta, euskal "hiri-eskualde" deritzonaren abantailak 

aipatu ditu. Dena den, azpimarratu du, halaber, kontzeptu hori ez dela behar bezala 

erabili iraganean. Bestalde, Joseba Azkarraga doktorearen eskutik, Trantsizio 

Mugimendua deritzona jorratu dute: Erresuma Batuan sortu zen 2005ean, eta 

gizartearen parte-hartze aktiboa sustatzen du jasangarritasunaren alde. "Banako-

mailan, ez dira nahikoak izango ahaleginak, eta, politika-mailan, ez dira garaiz iritsiko. 

Joan gaitezen, bada, erdiko bidetik, hau da, gizarte-mailara". Fernando Mijangos 

doktoreak EAEko hondakinen kudeaketaren gai konplexua eraman du mahaigainera. 

Esperimentu "oso interesgarritzat" jo du konposta sortzea hondakinen primerako 

kudeaketa gisa. Azkenik, Marta Olazabal ikertzaileak Bilboko energia-trantsizioaren 

adibidea erabili du hiri-gobernantza beste ikuspuntu batetik heltzeko; eragileen parte-

hartze aktibo handian dago oinarrituta Bilboko trantsizioa.  

Klimagune Workshopeko beste saio paraleloetako batean, nekazaritza-

inguruneari lotutako gaiak izan dituzte hizpide. Beren hitzaldietan, nekazaritzako 

elikagaien sistemarekin zerikusia duten kontuak jorratu dituzte hizlariek. Adibidez, 

Agustín del Prado doktoreak elikagaiei, pentsuei eta nekazaritza-sistemei buruzko 

ikerketa lokal batzuk azaldu ditu, besteak beste. Nabarmendu duen ikerketa batean 

ondorioztatu zuten elikagai-laboreen kalorien heren bat animaliak elikatzeko erabiltzen 

direla, heren bat galdu egiten dela, eta % 6 bioerregaiak sortzera bideratzen dela. 

Gerardo Besgak agerian utzi duenez, bestalde, "ezagutza asko dago metatuta 

ikerketa-mailan", eta elkarlanean aritzea proposatu du "nekazaritzako elikagaien 

sisteman prozedurak ezartzeko, eta erakundeen funtsak erabiltzea nekazaritza-ekimen 

jasangarriak sustatzeko". Beste alde batetik, Daniele Conversi Ikerbasque irakasleak 

eta Joseba Arregi ikertzaileak agerian utzi dute, orobat, beharrezkoa dela eragileen 

arteko elkarlana, unibertsitateetatik hasi eta herri indigenetaraino, trantsizio-bideak 

martxan jartzeko; "ezagutza eta sormen guztia mobilizatu behar da, gizartearen 

erronka handienetako bati erantzuteko", nabarmendu dute. 

Hirugarren saio paraleloan energiaren kontsumo eta ekoizpenari buruzko hainbat gai 

landu dira. Iñigo Capellán EHUko ikertzaileak energia fosilei eta hauek sortzen dituzten 

CO2 emisioei aurre egiteko karbono emisio baxuko sistemetarantz eman beharreko 

trantsizioak izan ditu hizpide. Energiaren Euskal Erakundeko Álvaro Pérez Labordak, 

bestalde, etorkizuneko Euskadirako balizko hainbat energia-agertokiren analisia 

landu du, eta hauxe nabarmendu du: "2050ean ez da petrolio kontsumorik izango, eta 

hori ez da helburu bat, mugalde-baldintza bat baizik". Bukatzeko, EHUko Gabriel 

Ballesterosek energiaren arazo konplexuaren lege-eremua aztertu du, eta baita 

energia-auzietan epaileen konpetentziek dituzten mugak ere. 



 

 

  

 

 

Ondorio gisa, Klimagune 2013 Workshopeko koordinatzaile eta Ikerbasque irakasle 

Unai Pascualek agerian utzi duenez, "irtenbideak ez dira teknologikoak bakarrik 

izango; beharrezkoa da ikuspuntuak partekatzea, eta gizarte zibil antolatuak, 

administrazioaren maila guztiek eta zientzia-komunitateak elkarlanean ahaleginak 

egitea. 

 

 BC3 

Eusko Jaurlaritzak, zientzia eta ikerketa bultzatzeko asmoz, klima-aldaketaren 

diziplinarteko ikerketa egiteko sustatutako nazioarteko ikerketa-zentro bat da Basque 

Center for Climate Change (BC3); Bilbon du egoitza. BERC (Basque Excellence 

Research Center) deritzen zentroetako bat da, eta bere bazkide dira, besteak beste, 

Ikerbasque, Euskal Herriko Unibertsitatea eta IHOBE, Ingurumena Kudeatzeko eta 

Kontserbatzeko Euskal Sozietatea.   

 

 


