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PROGRAMA

Getxok ekainaren 5etik 11ra antolatuko du 2013ko Aste Berdea, “Pentsatu, elikatu, 

aurreztu” goiburuarekin. Askotariko ekintza ludikoak eta dibulgaziozkoak gara-

tuko dira herritarrei sortzen dugun hondakin kopuru handiari eta bizi eta kon-

tsumo-ohitura iraunkorragoak hartzeko beharrari buruz informatu eta sentsibilizatzeko.

Erakusketak “Aztarna ekologikoaren” berri emango digu, gizakiok Lurrean eragiten 

dugun inpaktuaren ingurumen-adierazlearen berri alegia. Elikagaiak biltzeko elkarta-

sunezko kanpaina bultzatuko dute eta “Guk mundua elikatzen dugu” dokumentala eman-

go dute, elikadura-baliabideak alferrik gal-tzeari buruzko hausnarketa bultzatzeko. 

Aprobetxamendua eta berrerabilpena susta-tzeko xedearekin bigarren eskuko objektuen 

eta erabilitako liburuen azoka antolatuko dute. Hegazti harraparien, narrastien eta ugaz-

tun txikien erakusketa eta erakustaldi erakargarriak animalia horien biologia eta ohiturak 

ezagutzeko aukera emango du eta txikienek ingurumenaren iraunkortasunari buruzko 

kontzeptu arruntak, baina garrantzi-tsuak ikasi ahal izango dituzte, hainbat tailerretan 

jolastuz. Ekitaldien programak herriko bioaniztasun handieneko eremuetan barrena 

ibilbide ekologikoak egitea ere proposatzen du, baita udalaren ingurumen-ikasgelara  

bisita, landareen banaketa eta argazki-lehiaketa ere. 

Ekainak 5, asteazkena
•	 “Aztarna ekologikoa” erakusketaren irekiera.
•	 Txokolatada solidarioa.
•	 Barazki-landareen banaketa.
Areetako Geltokia Plaza. 19:00ean.

Ekainak 6, osteguna
•	 Bigarren	eskuko	azokaren	irekiera.	(iganderarte)
•	 Barazki-landareen	banaketa.
Algortako Geltokia Plaza. 12:00etan.

Ekainak 8, larunbata
•	 Hegaztien	eraztunketa	Bolueko	hezegunean.	
Bolueko hezeguneko ponpa-etxea. 09:30ean.

Ekainak 9, igandea
•	 Azkorriko	hondartzan	zeharreko	ibilaldi	ekologikoa.	
Azkorriko hondartzako aparkalekua. 10:00etan.

•	 Hegazti	harrapari,	narrasti	eta	ugaztun	txikien	erakusketa.
•	 Bigarren	eskuko	eta	erabilitako	liburuen	azoka.
•	 Haurrentzako	ingurumen-tailerrak.	
Areetako Geltokia Plaza. 12:00etan.

Ekainak 10, astelehena
•	 “Guk	mundua	elikatzen	dugu”	dokumentalaren	emanaldia.
Algortako Kultura Aretoa. 19:30ean.

PENTSATU·ELIKATU·AURREZTU



Aberastasuna eta elikagaiak gaiz-
ki banatuta ez daude urruneko he-
rrialdeetan soilik, gure inguruan ere 
bada gabezia larriak dituenik. Eusko 
Jaurlaritzako datuen arabera milaka 
etxebizitza daude pobrezia-egoeran 
eta horrek 100.000 pertsona bai-
no gehiagori eragiten dio; gainera, 
egoera hori larriagotu egin du egun-
go krisi ekonomikoak. 

Aste Berdeak iraun artean, Bizkai-
ko Elikagaien Bankuarekin lankide-
tzan, behartsuenentzako elikagaiak 
biltzeko elkartasunezko kanpaina 
garatuko da. Asteazkenean, hila-
ren 5ean, hasiko da doako elkarta-

sunezko txokolatadarekin, Areetako 
metroaren plazan. Getxotar guztiei 
dei egiten diegu ekitaldi horretan 
parte har dezaten eta galkorrak ez 
diren elikagaiak ekar ditzaten; mota 
guztietako egoskariak behar ditu-
gu bereziki. Horrez gain, ekainaren 
11 arte elikagaiak ekarri ahal izan-
go dira udal-bulego, kiroldegi eta 
ikastetxeetara. Kontsultatu hemen 
non eta noiz entrega daitezkeen:  
www.getxo.net/asteberdea

Gure ongizatea natur baliabideen 
ustiapenetik dator. Baliabide horiek 
mugatuak dira, ordea. Galdetu al 
diozu noizbait zeure buruari zenbat 
kostatzen zaion naturari zure bizi-
modua eta hori iraunkorra ote den? 
Aste Berdeak irauten duen bitartean, 
Areetako plazan zabalik egongo da 
goiz eta arratsalde herritarrei Aztar-
na Ekologikoaren kontzeptua hurbil-
duko dien azalpen-modulua. 

Aztarna ekologikoa pertsona, hiri 
edo herrialde batek Lurrean eragiten 
duen inpaktuaren adierazlea da eta 
erakusketan aztarna hori murrizteko 
denok har ditzakegun neurriak ikusi 
ahal izango ditugu. Giza komunitate 
bateko herritarrak batez beste kon-
tsumitutako baliabideak ekoizteko 
eta hark sortutako hondakinak xur-
gatzeko beharrezkoa den azalera da 
aztarna ekologikoa. 

Euskadiko aztarna ekologikoa 
biztanleko 4,66 hektareakoa da, eta 
iraunkorra izateko, 1,9 hektareakoa 

Bigarren eskuko azoka
Objektuei bizitza luzeagoa ematea da Emausek ostegunetik igandera Aree-
tako Geltokia plazan, goiz eta arratsaldez, antolatutako Erabilitako Objektuen 
eta Trukearen Azokaren helburua. Egoera onean dauden altzariak, arropa eta 
askotariko objektuak erosteko edo trukatzeko aukera bikaina. 

Gainera, erabilitako liburuak doan eraman ahal izango dituzu eta dagoene-
ko irakurrita dituzunak utzi, beste norbaitek goza ditzan.   

“Guk mundua elikatzen dugu” 
dokumentalak gure janariaren 
produkzio-prozesuaren ikuspe-
gia eskaintzen du eta guk guztiok 
munduan gosea izatearekin du-
gun erantzukizuna planteatzen du. 
Hauei guztiei buruzko dokumen-
tala: janaria, globalizazioa, arran-
tzaleak eta nekazariak, kamioila-
riak, korporazioetako exekutiboak, 
produktuen eta diruaren zirkula-
zioa eta oparotasunaz inguratu-
tako eskasia.

Kalkulatu zure aztarna ekologikoa

Hegazti harrapariak 
eta 

ingurumen-tailerrak

Hilaren 8rako, larunbata, Bolueko 
hezegunera bisita gidatua antola-
tu dute, txorien eraztunketan parte 
hartzeko. Hezegune horretan bizi 
diren hegazti-espezieak ezagutzeko 
eta horien azterketan eta kontrolean 
laguntzeko aukera ematen duen es-
perientzia erakargarria. Topagunea 
Bolueko hezeguneko ponpa-etxean 
izango da, 09:30ean. 

Hegaztien eraztunketa
Igandean, hilaren 9an, ibilaldia an-
tolatuko dute Azkorriko hondar-
tzan zehar. Gidariak ekosistema ho-
rretako fauna, flora eta geologiaren 
ezaugarri nagusiak azalduko dizkie 
bertaratutakoei. Getxoko ekosiste-
ma nagusia da hori eta apo lasterka-
ria nagusitzen da bertan. Topagunea 
Azkorriko hondartzako aparkale-
kuan izango da, 10:00etan.
Ingurumen-gela
Gainera, Getxoko Ingurumen Gelak, 
Aste Berde osoan, doako hainbat 
ibilbide antolatuko ditu Getxoko 
bioaniztasuna ezagutzeko. Izena 
emateko telefono-zenbaki hauetara 
deitu behar da: 946 45 00 23/ 600 927 
035. Bisiten ordutegia astean zehar 
16:00etatik 18:00etara izango da, eta 
asteburuetan 10:00etatik 14:00etara.

Ibilbide ekologikoak eta hegaztien eraztunketa

Dokumentalaren 
emanaldia

Ekainak 10, astelehena. 19:30ean.
Getxoko Kultura Aretoa

Mugikorrarekin 
egindako  
argazki-lehiaketa
Aste Berdeak ingurumenari buruz-
ko telefono mugikor bidezko ar-
gazki-lehiaketa antolatu du. Ar-
gazkiak Getxoko ingurumenaren 
kontserbazioari buruzkoak izango 
dira. Irudiak gai hauei buruzkoak 
izan daitezke, esate baterako: ura, 
bioaniztasuna, klima-aldaketa eta 
hondakinak.

Bi kategoria egongo dira: 14 urte 
artekoak eta 14 urtetik gorakoak. 
Argazkiak aurkezteko epea ekai-
naren 25a arte izango da. Bi kate-
gorietako irabazleei saria emango 
zaie.

Kontsultatu oinarriak eta sariak hemen: 
www. getxo.net/asteberdea

Ekainaren 6etik 9ra. 
Areetako Geltokia plaza 

Ekainaren 5etik 11ra. 
Areetako Geltokia plaza  
11:30-14:30 eta 17:30-20:30

Ekainak 5. 19:00etan.
Areetako Geltokia plaza 

Ekainak 9, igandea. 12:00etan.
Areetako Geltokia plaza 

Hilaren 9an, igandean, inguru-
men izaerako hainbat ekintza 
antolatuko dira Areetan. Biologo 
adituen eskutik, hegazti harra-
pari, narrasti eta ugaztun txikien 
erakusketa erakargarriak anima-
lia horiekiko errespetua eta jakin-
tza sustatuko du, ume eta helduen 
artean. Parte hartuko dutenek, 
animaliak ikusi ahal izango dituz-
te, kontsultak egin, haiekin argaz-
kiak atera eta hegazti harraparien 
hegaldiaren erakustaldia ikusi, 
non txikienak zuzeneko lagun-
tzaileak izango diren.
Haurrentzako tailerrak
Horrez gain, haurrentzako hain-
bat tailer antolatuko dira, haurrek 
jolasten duten bitartean inguru-
men-iraunkortasunari buruzko 
kontzeptu arrunt, baina esangu-
ratsuak ikas ditzaten. 

behar luke izan kontsumo horrek. 
Erakusketan, bizi eta kontsumo ohi-
turetan oinarrituta, interesa dutenek 
beren aztarna ekologikoa kalkulatze-
ko galdeketa egin ahal izango dute.

Txokolatea zure 
elkartasunaren truke

Barazki-landareen 
banaketa

Gero eta handiagoa den hiri-in-
gurunean murgilduta, natur eta 
landa ingurunea gero eta arro-
tzagoa iruditzen zaigu egunetik 
egunera. Barazkien bizi-zikloari 
buruzko ezagutza bultzatzeko, 
barazki-landareak banatuko di-
ra bi egunetan. Etxeko baratza 
baliabide hezigarri oso balio-
tsua da, elikagai osasungarri eta 
iraunkorrak ematen dizkigu eta 
elikagaien jatorriarekin eta ba-
lioarekin konektatzen gaitu.  

Ekainak 5, asteazkena. 19:00etan.
Areetako Geltokia plaza 
Ekainak 6, ostirala. 12:00etan.
Algortako Geltokia plaza




