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URTEURREN TRISTEA BAINA KONPROMISOA 
BERRITUA 

 

Beste urri bat itxiko da gaur, eta hilabete honek  garrantzi berezia izango du beti Euskal Herriko 

federalistontzat,  gure Autonomia Estatutua onartu zeneko urteurren berri baten bezperan, hain zuzen 

duela bi urte urriaren 24 batean Adierazpen Federalista aurkeztu ondoren sortu baitzen gure elkartea. 

Eta urteak betetzen ditugu une hartan imajinatu ere ezin ziren baina bizi ditugun une zail hauetan.  

     Pertsonen osasuna eta bizitza bera arrisku larrian daudenean, ekonomiak pandemiaren aurrean 

izugarri sufritzen duenean, are beharrezkoagoa da politikak modu eraginkor eta integratzailean balio 

izatea, egoera larri hori gainditzeko neurri erabilgarri eta bideragarriekin. Eta hausnarketa eta 

alternatibak ekarriko dituen beharrezko eztabaida horretan, Euskal Herriko Federalisten Elkartea 

sortzera eraman gintuen konpromisoa berritzen dugu. 

     Ildo horretan, jakinarazten dizuegu Federalisten eta Europazaleen Batasunarekin lanean ari garela 

eztabaida federala zabaltzeko, eta hurrengo Urteko Batzarra prestatzen ari garela abenduaren 

16rako. Bi gai horien berri emango du hurrengo newsletterrak. 

     Elkartearen webgunean eztabaida horiek jasotzen dituzten testu berriak eta gogoeta hori sustatzen 

duten jardueretarako estekak aurki ditzakezu. Hurrengoa, telematikoa, ostegunean, azaroak 5 egingo 

da, Espainia Federal baten aldeko Elkarteak (zeinetako parte baikara), Alternativas Fundazioarekin 

batera antolatzen duen lehen mintegiarekin. Honako programa hau izango du: 

     10:00-10:10 Ongietorria eta ekitaldiaren aurkezpena 

 Jesús Ruiz-Huerta, Alternativas Fundazioko Laborategiko zuzendaria eta Madril Federalaren 

presidentea. 

 Nicolás Sartorius, Espainia Federalaren aldeko Elkarteko presidentea. 

     10:10-11:30: Mahai-ingurua 

 Rodrigo Gutiérrez Fernández, medikua eta Lanbide  Antolamenduko zuzendari nagusia 

Osasun Ministerioan. 

 Eva Sáenz Royo, Zuzenbide Konstituzionaleko irakasle titularra Zaragozako Unibertsitatean. 

 Joaquín Santos Martí, Gizarte Zerbitzuen Aragoiko Institutuko (IASS) zuzendari kudeatzailea. 

 Miquel Porta Serra, Ikerketa Medikoen Itsasoko Ospitaleko eta Bartzelonako Unibertsitate 

Autonomoko Osasun Publikoko katedraduna. 

     Moderatzailea Eloísa del Pino izango da, CSICeko Politika eta Ondasun Publikoen Institutuan 

titularra den zientzialaria. Ekitaldia jarraitu ahal izango duzu Alternativas Fundazioaren webguneko 

esteka honen bidez. 
     Agur bero bat Euskadiko Federalisten elkarteko kide eta Manifestu Federalistaren sinatzaile  guztiei, 
eta animo. 
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