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M U G a z  G a i n D i k o  l a n k i D e t z a
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lankiDetza, eUroPa 
Berriaren  
BUltzatzaile



euskal Elkargoak, lehen aldikotz, Mugaz Gaindiko Topaketak

antolatzen ditu Baionan, 2022ko urriaren 5etik 6ra. Hitzordu 

horri esker, mugaz gaindiko harremanak eztabaida politikoaren 

erdigunean jarriko dira, Euskal Herriko eta mugaz gaindiko 

beste lurraldeetako eragileekin batean. Lehen edizio honetan, 

Europa berriaren bultzatzaile gisara mugaz gaindiko lankidetzak 

duen eragina izanen dugu aipagai.

Izan ere, muga inguruko eskualdeen arteko elkarlana, beti euro-

partasun azkar batekin lotua izan da. Europako herrialde guztiek 

bizi dituzten demokrazia eta ingurune krisi handiei begira, lanki-

detza horrek erantzun erakargarri bezain egokiak eman ditzake, 

ekintza publikoaren egiazko laborategia bilakatuz. Nola bultza 

daiteke herritarren parte hartzea mugaz gaindiko proiektuetan? 

Zer rol izan dezakete mugaldeko hiriek kultura komun bat eta 

etorkizun desiragarri bat sortzeko? 

Nola ikas dezakegu elkarrengandik trantsizio energetikoaren 

desafio erraldoiari aurre egiteko? 

Galdera horiei erantzunen diete arduradun politiko eta adituek, 

biharko lankidetzak elkarrekin diseinatzeko.

Ekitaldia bi kazetarik gidatuko dute: Urdin Euskal Herri Irratiko zuzendaria den Ttotte 

DARGUY eta EITBko kazetaria den Oihane MATEOS.



>> 16:30
Parte hartzaileen harrera eta kafea, Michel 

Portal antzokiaren barneko atarian

>> 17:00
Mugaz gaindiko topaketen irekiera Baionako 

Michel Portal antzokian 

Irekitzea, Euskal Elkargoko Lehendakaria eta 

Baionako Auzapeza den Jean-René ETCHEGA-

RAYen eskutik

>> 17:15
1. IrekItze bIlaldIa: mugaz gaindiko lanki-

detza, europa berriaren bultzatzaile

Historian zehar, Europazaletasuna bertze inon 

baino azkarrago agertzen da muga ingurue-

tan. Lurralde horiek proiektu konkretuen bitar-

tez aurrera eramaten dute Europa “berdeago, 

integratuago eta sozialago” baten eraikuntza. 

Nola indartu mugaz gaindiko lankidetza Europak 

ezagutzen dituen krisiei erantzuteko, eta gure 

lurraldeak berrikuntzaren lehen lerroan kokat-

zeko etorkizun komun bat eraikitzeko?

 ///  Gobernuburuen europarI  

buruzko IkuspeGIa,  

muGaz GaIndIko IkuspeGItIk /// 

> iñigo urkuLLu renteria,  

Euskadiko Lehendakaria

> alain rouSSet, Akitania Berriko eskualdeko 

Presidentea 

> Jean-Jacques LaSSerre, Pirinio Atlantikoetako 

Departamenduko Presidentea 

> Jean-rené etCHeGaraY, Euskal Elkargoko 

Lehendakaria

Urriaren 5a, 
asteazkena

 ///  adItuen Ikusmoldea /// 

> Michel CaMDeSSuS,  

Frantziako altxorreko Zuzendari nagusi 

ohia, Frantziako Bankuko Gobernadore ohia, 

eta nazioarteko Diru Funtseko Zuzendari nagusi ohia

Europak bere historiaren une kritiko bat bizi duen une 

honetan, Michel CAMDESSUS nazioartean ospe handia 

duen ekonomialariak, mugaz gaindiko lurraldeek Europaren 

eraikuntzan egiten duten ekarpena aztertuko du

> Jean-Pierre HaLkin, interreg unitateko burua, 

Mugaz Gaindiko Lankidetza, Barne Mugak, europar 

komisioko DG reGio-n. Jean-Pierre HALKINek Europako 

Batzordearen ikuspegia eta mugetako eskualdeak 

garatzeko Europako politikak aurkeztuko ditu

> karl-Heinz LaMBertZ, europako Mugako eskualdeen 

elkarteko Presidentea eta Belgikako Germaniar 

erkidegoko Parlamentuko Presidentea

Hiru estaturekin – Alemania ekialdean, Herbehereak 

iparraldean, eta Luxenburgo helgoaldean –  muga 

duen eskualde batetik datorren Karl-Heinz LAMBERTZ 

aitzindaria da mugaz gaindiko eskualdeen europar 

integrazioan

> ana urkiZa, eusko ikaskuntzako Presidentea, 

Deustuko unibertsitateko irakaslea eta idazlea 

Eusko Ikaskuntzak 1918tik Euskal Herriko eztabaida 

politikoak elikatzen ditu. Bere Presidenteak azalduko du 

mugaz gaindiko kohesioa bere erakundearen pentsamendu 

zientifikoan zertan barneratua dagoen

 ///  konklusIoak /// 

> alain LaMaSSoure, Frantziako europako eta 

aurrekontuetarako Ministro ohia, eurodiputatu ohia 

Alain LAMASSOURE lurralde honetako mugaz gaindiko 

lankidetzaren arkitektoetako bat da eta Mugaz Gaindiko 

Misio Operatiboaren sortzaileetako bat. Haren ibilbide 

politikoak eta Europarekiko engaiamenduak agerian uzten 

dute mugaz gaindiko lurraldeei eman garrantzia   

>> 19:00
interludio artistikoa: Mugetatik at Bilakaren 

eskutik



Urriaren 6a, 
ortzegUna
>> 9:00
Parte hartzaileen harrera eta kafea, Michel Portal 

Antzokiaren barneko atarian

>> 9:30
egunaren irekitzea

Joseba ERREMUNDEGUY, Euskal Elkargoko 

Mugaz gaindiko, Europako eta Nazioarteko 

Kontseilari Ordezkaria

>> 9:45
2.mahaI-InGurua: mugaz gaindiko herri-

tarra, mugaz gaindiko politiken aktorea

Azken urteetan erakundeek gero eta ekimen 

gehiago sortzen dituzte herritarrek ekintza 

publikoan parte har dezaten. Zer toki ematen 

ahal zaie gure mugaz gaindiko politika publikoen 

eraikitzeko orduan? Irudika daiteke mugaz gain-

diko gizarte zibil baten sorrera?

 ///  sarrera /// 

> Christian DuPeSSeY, annemasse-ko auzapeza, 

Pôle métropolitain du Genevois français 

elkargoko Presidentea eta  Mugaz Gaindiko Misio 

operatiboaren Presidentea

Mugaz Gaindiko Misio Operatiboaren buru, Christian 

DUPESSEY Mugaz Gaindiko Herritarrentzako Europako 

Aliantzaren ekimenaren sustatzaileetako bat da. 

Aliantza honek Europa eta Estatuen aurrean defendatzen 

du mugaz gaindiko herritarren aldeko tokiko politikak 

hobeki kontuan hartzea.

> eider MenDoZa, Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Gobernantza diputatua eta bozeramailea

> Loïc DeLHuVenne, Lille-Kortrijk - 

Tournai Eurometropoliako zuzendaria

> Joseba erreMunDeGuY, Departamendu 

Kontseilaria, Herritar Berrikuntzetako ordezkaria 

> Philippe VoirY, Gobernu arteko batzordeen,  

Mugetako lankidetzen eta gaien enbaxadorea,  

Europako eta Atzerri Arazoetako Ministerioa

> elisabeth CHarriau, Ipar Euskal Herriko Garapen 

Kontseiluko bulegoko kidea

> Leyre aZCona, Akitania Berria Euskadi Nafarroa 

Euroeskualdearen bitarteko zuzendaria

>> 10:45 - 11:00 
atsedenaldia

>> 11:00
3.mahaI-InGurua: hiriek nola indartu deza-

kete mugaz gaindiko atxikimendua eta europar 

kultura baten sorrera?

Osasun krisiak eta krisi identitarioak etsipena 

elikatzen duten unean, herritarrek konfiantza 

mantentzen dute herrien eta auzapezengan. 

Egunerokoa eta konkretua lantzen dute 

mugaldeko hiriek herritarrei kultura komun bat 

garatzea eskaintzen ahal diete. Mugako herriek 

edota muga eskualdeetako hiriburuek, nola 

indartu dezakete mugaz gaindiko nortasuna? 

Zer zerbitzuk erraztuko dute mugako pertsonen 

eguneroko bizitza eta aldatuko dituzte lurralde 

horien errealitatera egokitzeko behar diren 

administrazio zurruntasunak? 

 ///  sarrera /// 

> Miren eStenSoro, senior ikerlaria, lehiakortasunari 

eta lurralde-politikei buruzko euskal institutua den  

orkeStraren baitan. Miren ESTENSOROk euskal 

metropoliak garapen-eredu berri baten definitzen 

laguntzen ditu, zeina mugaz gaindiko polizentrismoaren 

kontzeptuan oinarritzen baita 

> Gorka urtaran aGirre, Gasteizko Auzapeza

> Maider aroSteGuY, Biarritzeko Auzapeza

> kotte eCenarro,  Hendaiako Auzapeza

> aizpea otaeGi, Errenteriako Alkatea

> Juan Manuel raMon iPaS, Jakako Alkatea 

> Xole aire, Urepeleko Auzapeza 

> Jean-rené etCHeGaraY, Baionako Auzapeza

> oihane aGirreGoitia, Bilboko Herritar Parte Hartzeko 

eta Nazioarteko zinegotzia

> Jon inSauSti MaiSterrena, 

Donostiako Kulturako eta Euskarako zinegotzi ordezkaria
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 eGitaraUa alDa Daiteke 

>> 12:30
Besta tradizionalak berriz elkarrekin bizi» 

erakusketaren bisita eta estreinaldia

Lehenbiziko Mugaz Gaindiko Topaketei gorputza 

emateko, gure besta tradizionalei buruzko 

erakusketa honek gure mugaz gaindiko eremuko 

hiriburu nagusien arteko loturak ilustratzen ditu. 

Erakusketa honen sorkuntzak, bertan ikusgai 

dauden argazkiek bezainbat, Iruña, Baiona, 

Bilbo… hirien arteko harremanen garrantzia eta 

mugaz gaindiko dimentsioa erakusten dute.

>> 14:30
4.mahaI-InGurua: gure mugaz gaindiko

lurraldeak nola hartzen du trantsizio energe-

tikoaren erronka, bere aniztasunean?

Larrialdi klimatikoak mugarik ez duenez, mugaz

gaindiko lurraldeek erronka energetiko berei

aurre egin behar diete, eta Europako engaia-

mendu berberak obratzen dituzte. Trantsizio

energetikoaren kultura komun bat partekatzen

ote dute, edo gaiari buruzko ikuspegi espe-

zifikoak ote dituzte? Zer ekintza bideratzen

dituzte beharrezkoa den urritasun energetikoa

erdiesteko? Zer tresna daude gaur egun Europa

mailan ekintza horiek egiaztatzeko eta ebaluat-

zeko?

 ///  sarrera /// 

> emmanuel BeJanin, aDeMeko eskualde 

zuzendariordea – «trantsizio ekologikoarekin* 

engaiaturiko Lurraldea» labelaren arduraduna

European Energy Award ziurtagiri europarraren 

Frantziako deklinabidearen ardura du ADEMEk, trantsizio 

energetikoaren eragile bat da. Emmanuel BEJANINek 

azalduko du erakundeek nola eraman dezaketen trantsizio 

hori «Trantsizio Ekologikoarekin Engaiaturiko Lurraldea» 

labelaren bidez  

> Martine BiSauta, Euskal Elkargoko Lehendakariordea, 

Trantsizio Ekologiko eta Energetikoaren eta Hirigune 

herritarraren arduraduna 

> uxue itoiZ MariÑeLarena,  

Nafarroako Gobernuko Industriaren, Energiaren eta S3 

Proiektu Estrategikoen Zuzendari Nagusia

> ana oreGi BaStarrika,  

Eusko Jaurlaritzako sailburu ohia, Gasteizko 

alkateordea, Lurraldearen, Klimaren aldeko Ekintzaren, 

Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Arloko 

arduradun politikoa

> Guillaume riou, Akitania Berriko Lehendakariordea, 

Trantsizio Ekologiko eta energetikoaren, eta Neo Terraren 

arduraduna 

 ///  konklusIoa /// 

> Gil VauQueLin, urraldeen Bankuko trantsizio

ekologiko eta energetikoko zuzendaria

>> 16:00
bururatzea

thierry MaLanDain, Biarritzeko Frantziako 

koreografia Zentroko zuzendaria eta Frantziako 

arte ederretako akademiako kidea

Thierry MALANDAINen ibilbide artistiko bikainak, 

koregrafiaren sailean hautatutako Arte Ederren 

Akademiako lehenbiziko kidea izatera eraman 

du. Bere lan eta lankidetzek Malandain Balle-

taren mugaz gaindiko engaiamenduaren lekuko 

dira. Ballet-T-ren sorrera, Europako mugaz gain-

diko lehen zentro koreografikoa, horren froga 

argia da. Nolako begirada du mugaz gaindikoa-

rekiko? lurralde honetako kultur berezitasunek 

bere artea Nola elikatzen dute?




