
 

 

Otra economía está en marcha 2023 jardunaldiak 

Ostirala, apirilaren 14a, eta larunbata, apirilaren 15a 

La Maliciosa Ateneoa. Peñuelas kalea 12, Madril 
 

Programa 
 

 

Apirilaren 14an eta 15ean, Otra Economía Está en Marcha ekimenaren jardunaldiak bueltan dira Madrilgo La 
Maliciosa Ateneoan 

Aurten ere, Economistas sin Fronteras erakundean ekonomia-eredu bidezkoagoak eta jasangarriagoak 
irudikatzeko konpromisoari eutsi diogu; bizitza erdigunean jartzen duten ereduak irudikatzeko, hain zuzen, 
planetaren finitutasunarekin bateraezina den etengabeko hazkunde baten ereduaren ordez. Hala, aurten, 
denon artean kapitalismoaren osteko etorkizunak irudikatzen saiatuko gara. 

Gaur egun, gero eta krisi gehiago daude, elkarrekin gero eta estukiago lotutakoak eta gero eta agerikoagoak 
(Davoseko Foroak ere egoera horretaz ohartarazi gaitu 2023ko txostenean). Horrenbestez, inoiz baino 
beharrezkoagoa da sistema ekonomiko hegemonikoari heltzea, ezinbestean jorratu beharreko gaia den aldetik, 
denon artean kapitalismoaren osteko etorkizunak eraikitzeko, errealismo kapitalistari maskara kentzeko eta 
alternatibarik badagoela erakusteko; bizitzeko eta ekonomia egiteko beste modu batzuk ere badaudela, 
bizitzaren jasangarritasuna oinarri dutenak eta interdependentziaren zein ekodependentziaren kontzeptuak 
integratzen dituztenak. 

Otra Economía Está en Marcha ekimenaren IX. edizio honetan zehar, paradigma benetan aldatzeko 
beharrezkoak diren balioei buruz hausnartuko dugu Luis Arangurenekin batera, eta aukera izango dugu 
imajinario eta desira utopikoak eraikitzeko moduei buruz hitz egiteko, Postfuturear elkarteko Elisabeth Roselló 
Románen eta Garúa kooperatibako José Luis Fernández Casadevante Kois jaunaren eskutik. Etorkizun utopiko 
horien diseinuan aurrerapausoak ematen jarraitu ahal izateko jadanik jorratzen ari diren zenbait proposamen 
teorikori helduko diegu (desazkundea, partaidetzazko ekonomia, ekosozialismoa eta ziberkomunismoa). 
Horretarako, hainbat aditu izango ditugu laguntzaile: Izquierda Unida alderdiko Ingurumen Arlo Federalaren 
koordinatzaile Eva Sampere; Euskal Herriko Unibertsitateko Jon de las Eras; Anticapitalistas erakundeko 
Ekosozialismo Arloko militante eta Zaragozako Unibertsitateko ikertzaile Martín Lallana, baita Cibcom taldeko 
kide bat ere. 

Jardunaldiak bukatzeko tailer bat egingo dugu, ECOEMBEDEDNESS ikerketa-proiektuko talde baten eskutik. 
Bertan, egungo krisi ekosozialeko testuinguruan dauden askotariko ekonomia eraldatzaileei lotutako 
jardunbideak, diskurtsoak eta erronkak landuko ditugu. 

Hona hemen programaren nondik norakoak: 

 
OSTIRALA, APIRILAREN 14a 
 
18:30-20:00. Imajinario eta desira utopikoak eraikitzeko elkarrizketak. 
 

● Elisabet Roselló Román, Postfuturear 
● José Luis Fernández Casadevante “Kois”, Garúa kooperatiba 



 

 
LARUNBATA, APIRILAREN 15a 
 
Goizean 
 
10:00-11:30. Kapitalismoaren osteko etorkizunak irudikatzeko balioak. Luis Aranguren Gonzalo 
 
12:00-14:00. Kapitalismoaren osteko proposamen-ekonomikoei buruzko eztabaida: desazkundea, 
ziberkomunismoa, ekosozialismoa eta partaidetzazko ekonomia. 
  

● Eva Sampere, Izquierda Unida alderdiko Ingurumen Arlo Federalaren koordinatzailea 
● Jon de las Eras, Euskal Herriko Unibertsitatea  
● Martín Lallana, Anticapitalistas erakundeko Ekosozialismo Arloa 
● Rodolfo Monico, Cibcom-eko ordezkari.  

 
Arratsaldez 
 

16:00- 18,00. Tailerra Gure paradoxak aztergai: ekonomia eraldatzaileei eguneroko praktikak eta erronkak. 
ECOEMBEDEDNESS ikerketa-proiektuko kideak 

 

 
 


