
TRANSMISIOA

eta INSTALAZIOAren 

HAMABOSTALDIA

Erretretatik hurbil diren laborarientzat eta 
proiektu eramaileentzat

Behar duzun informazioa biltzeko, 
esperientziak trukatzeko, 
bakotxak igurikatzen duena hobeki ulertzeko

Azaroaren 23tik
Abenduaren 6ra

ZURKAITZAK sareko partaideekin : 
APFPB, AFOG, BLE, AFI & ELB Gazte, 
ARRAPITZ, LURZAINDIA  

AITA programaren laguntzarekin



Azaroaren 23a, osteguna, 9.30-13.00, Ainiza Monjolose : ERRETRETA 
PRESTATU

Erretretara hurbiltzerakoan, galde anitz baditu laborariak. Noiz hartzen ahalko dut erretreta ? 
Zonbat hunkiko dut ? Zoin dira egin behar diren desmartxak ? Lur puska bat eta kabalak 
atxikitzen ahal dituzta ? Zonbat ? Etab.

MSAko aholkurari batek behar diren argitasunak ekarriko ditu, erretreta aitzinetik untsa 
prestatzeko.

Azaroaren 28a, asteartea, 20.30, Gabadiko herriko gelan: ZINE-SOLASALDIA

Transmisioa aipatuko da zine-solasaldi huntan, beren etxaldea transmititu duten laborari 
batzuen lekukotasunak entzunez.  

Abenduaren 5a, asteartea, 9.30-17.30, Ainiza Monjolose : TRANSMISIO 
PROIEKTUA ARGITU 

Association Tarnaise d’Agriculture de Groupe (ATAG) elkarteko Chantal Tresserra soziologoak 
trukaketa egun hau animatuko du galde hauen inguruan : zoin baldintzetan transmititu nahi 
dut ene etxaldea ? zer igurikatzen dut ene etxaldean segituko duen laborariaz ?

Abenduaren 6a, asetazkena, 9.30-17.30, Ainiza Monjolose : BAKOTXAREN 
BEHARRAK ULERTU

Erretreta laster hartuko duten laborarieri bezala, laborantzan instalatu nahi duten proiektu 
eramamaileeri zuzendua da formakuntza. ATAG elkarteko Chantal Tresserrak animatuko du.

Etxalde baten transmisio proiektu batetan, etxaldea transmititzen duena eta proiktu 
eramailea adostu behar dira. Hortarako, bakotxak igurikatzen duena ulertu eta kondutan 
hartzea beharrezkoa da.

Horren ulertzeko gakoak emanen eta komunikatzeko moldeak aipatuko dira formakuntza 
denboran.

Izen emaitea :  Camille Vignerot
05 59 37 18 82
camille@ehlgbai.org 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Zuentzat – 64220 Ainiza Monjolose
www.ehlgbai.org

BAITA ERE

Abenduaren 15a, ostirala, 9.30 – 17.30, Izura
Baratzezaintzan plantatzeko xedea duzu ? 
BLE elkarteak informazio eta formakuntza egun hau 
proposatzen dautzu, instalatzea kausitzeko gakoak 
taldean aipatzeko.

Izen emaitea : 06 27 13 32 31, 
maite.goienetxe@wanadoo.fr

Instalazio kafea, abenduan, Lapurdin
Laborantza lurrak aipagai ELB Gazte Taldeak 
animatuko duen trukatze denboraldi huntan.

Kontaktua: Mirentxu Auzqui, 05 59 37 19 88
mirentxu.elb@gmail.com
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