
 

Ekainak > 5-11 > 2016 www.getxo.eus/asteberdea

Datorren ekainaren 5etik 11ra, Aste 
Berdearen edizio berri bat jarriko da 
martxan, “Inbertitu etorkizun ber-
deago batean” lelopean. Goiburu 
honek gure etorkizuna eta hurrengo 
belaunaldiena bermatzeko moduak 
ustiatzera gonbidatzen gaitu, garapen 
jasangarria sustatuko duten inbertsio 
estrategiko sakonak eta ingurumen 
arloan kostu oso altuak dakartzaten 
kontsumo jarrerak direla medio. 

Hiri jasangarrietan inbertitzera, gure 
gizartea beharrezko baliabideekin 
hornitzen duten oihanen, landa-ere-
muen, ibaien eta ozeanoen zentzuzko 
ustiapena eginez. Hondakin fosilen 
errekuntzan oinarritutakoak bezain 
kutsagarriak ez diren garraiobideak 
lehenestera. Ekonomia berdearekin 
lotutako aberastasuna eta enplegua 
sorrarazten duten negozioak susta-
tzera. Eta bere ingurunearekiko zein 
baliabideekiko egunez egun ardura-
tsuagoa eta zorrotzagoa den hiritar 
multzo baten prestakuntzan eta kon-
tzientzia mailan inbertitzera. 

Baina gure garapen paradigman ere 
inbertitu behar dugu, izan ere, ingu-

rumen kostuak barneratzen ditu eta 
ez dio mugarik jartzen banakako kos-
tuaren nahiari, baliabide mugatuko 
ingurune batean, gure planetan, bizi 
garela kontuan hartu gabe.

Jarduerak
Familia guztiarentzako birziklapen 
tailerrak, udalerriko flora eta fauna 
ezagutzeko ingurumen-ibilbideak, 
sukaldaritza eta landaretza tailerrak, 
ingurumen alderdien inguruko hitzal-
diak eta proiekzioak dira, besteren 
artean, Aste Berde honetako jardue-
ra-programa erakargarria osatzen du-
tenak. 

Getxoko Aste Berdeak proposatzen 
dizkizuen jardueretan parte hartzeko 
zuen aisialdiaren zati txiki bat inber-
titzera hala nola ingurumen arloko 
ohitura pertsonal adeitsuagoak eta 
jasangarriagoak zaintzera eta barne-
ratzen jarraitzera gonbidatzen zaituz-
tegu. 

Izan ere, nolanahiko ingurumen 
erronka ezberdinen aurrean, gero eta 
premiazkoagoa da gure etorkizuna 
klabe berdean irudikatzea eta 
diseinatzea. 

Etorkizun berdeago batean
INBERTITU 

Zer egin dezaket nik? 
Gure eguneroko zenbait ohitura zuzentzeko ekintza txikiak 
garrantzitsuak dira ingurumenarekiko eta honen zaintzarekiko 
errespetua hedatuz joateko.

Birziklatu, Murriztu eta Berrerabili 
Bereizi hondakinak eta lagundu birziklatzen. 
Kontsumo arduratsua egin eta ahal duzun 
guztia berrerabili. 

Hondakinak jaso 
Ez utzi zure hondakinak ingurune naturaletan, 
lurzorua kutsatzen dute eta desagertzeko 
urteak behar dira. 

Praktikatu ON / OFF
Egunaren amaieran erabat itzali gailu elek-
tronikoak. Stand by eran, elektrizitatearen % 
12raino kontsumitzen dute. 
Kargadoreen entxufea atera. Jarduerarik 
gabeko kargadore batek energiaren % 15a 
kontsumitzen du eta gutxiago irauten du.

Argia pizten baduzu, led izan dadila
LED bonbillek ez dakarte inolako elementu 
toxikorik eta pizten direnetik ez dira bere % 
100eko errendimendura heldu izaten.

Abian jarri motorra azeleragailua zapaldu gabe
Gidatu eraginkortasunez, aurreztu erregaia 
eta saihestu atmosferara eginiko CO2 
igorpenak. 

Erabili garraio publikoa edo bizikleta
Auto eta garraio publiko bidezko hiriko 
lekualdatze kopurua antzekoa da, baina 
garraio publikoaren CO2 igorpenek guztiaren 
% 2a soilik ordezkatzen dute. 

Etxean hobe dutxatzea, hondartzan bainua hart-
zea 
Dutxatzean, bainua hartu ordez, 5 aldiraino 
aurrezten da uraren eta energiaren 
kontsumoa. Hondartzan, dutxatzen bazara, 
dutxa laburra izan dadila.

Edan behar ez duzun urik ez utzi irteten 
Itxi kanila ahal duzun bakoitzean dutxan, 
sukaldean, garbiketa jardueran...

Garbitu zure arropa hotzean
Zure garbigailuak bere energiaren % 80 eta 
85 artekoa erabiltzen du ura berotzeko soilik. 

Babestzaile 

UTE GETXOKO LOREZAINTZA

Antolatzaile



Udalerriaren ingurumen eta estetika 
kalitatea hobetzeko ekarpena egitea-
rren, Getxoko Udaleko Ingurumen Sai-
la, III. balkoien eta leihoen apainketa 
lehiaketarako deialdia luzatzera dator, 
Enviser ingurumen zerbitzuak eta Gru-
po Campezo partaide dituen Getxoko 
Lorezaintza ABEEren babesarekin. 

Partaidetza zabalik dago Getxoko bizila-

gun ororentzat, betiere ekainaren 5etik 
30era eginiko aurretiko inskripzioa 
dela medio, edozein HAB-etan edota  
ingurugiroa@getxo.eus e-posta ba-
ten bidez, balkoiak izenburuarekin, 
zure izena, abizenak, telefonoa eta 
helbidea zehaztuz.  Lehiaketaren oi-
narriak kontsultatu ahal izango duzu  
www.getxo.eus/asteberdea web 
orrialdean.

Lehenengo ordainsaria 250 eurokoa 
izango da eta bigarrena 150 eurokoa, 
lorezaintza produktuetan, eta horrez 
gainera diploma egiaztagiri bikainak 
banatuko dira.

Epaimahaiak balkoi eta leiho partai-
deak baloratuko ditu uztailan; erabakia 
hala nola sari banaketa uztailean gau-
zatuko dira Algortako Kultur Aretoan.

Paseo ecológico

 III. Getxoko balkoi eta leihoak apaintzeko lehiaketa

Igandea, hilak 5. 12:00etan. San Nikolas plaza 

Birziklatu Ingurumenaren alde

Aste Berdearen hasiera Ingurumenaren Mundu Mailako Egunarekin bat dator. 
San Nikolas plazan ospatuko dira haurrengana eta helduengana zuzendutako 
produktuen birziklapenarekin eta aprobetxamenduarekin lotutako eskulan tailer 
eta jarduera ezberdinak. 

•	 Eskulanen	tailerrak	haurrentzat	paperarekin eta plastikoarekin. 

•	 Ekocartucho	pintura	tailerra.	Papera, beira eta katutxoen birziklatzeko zikloa 
ezagutu. Inprimagailuko kartutxo erabiliak birziklazera ekarri. 

•	 Poltsak	eta	motxilak	egiteko	tailerra	eta	arropa	kustomizatzeko	tailerra.	
Zure arropa berriro diseinatu ehungintza materialekin eta txantiloiekin.

•	 Actibate	+	programaren	 informazio-gunea.	Bizikleta bat eta liburu sorta 
bat zozketatuko dira programan izena ematen duten pertsonen artean.

Bisita gidatua Azkorriko hareatzan barrena
Ezagutu  Azkorriko floraren ezaugarri esanguratsuenak gida botaniko baten 
eskutik. 10:00etan.	Aizkorriko	hondartzaren	aparkalekuan.	

Astelehena, hilak 6

Landare banaketa
Denboraldiko landare bat oparitzen dizugu zure etxean lo-
rategi bat eratzeko. Lagundu hiri-biodibertsitatea babesten 
zuhaitzak, loreak eta zuhaixkak landatuz, erleak bezalako  
intsektuak erakarriko dituztenak, planeta honetako bizitza-
ren iraupenerako hain beharrezkoak direnez.

12:00etan.	Algortako	Geltokia	plaza.	

Zereal osasuntsuen eta gozoen prestaketa
Ekodenda zereal eta hazi (kina, gari sarrazenoa,…) ezberdinak prestatzen erakus-
tera dator. Ezagutu zure osasunerako elikagai ezin hobeak bihurtuko dituzten 
propietateak eta abantailak. Gainera, zure dieta osatuko duten barazki batido 
gozo eta nutritibo batzuk prestatuko ditugu. 

19.00etan.	Fadura	ostalaritza	eskola.	Beharrezko	inskripzioa.	

Eztia ateratzeko eta 
ontziratzeko tailerra
Eztiaren zikloaren inguruko sarrera egin ostean, 
partaideek abaraska errealetan nektarra, polena 
eta eztia dakarten taulak identifikatuko dituzte; 
bestalde, eztia ateratzeko, zentrifugatzeko, ira-
gazteko eta ontziratzeko prozesua ezagutu ahal 
izango dute. 

19.00etan.	Fadura	Ostalaritza	Eskola.	
Beharrezko	inskripzioa.	

Asteartea, hilak 7  

Landare banaketa. 12:00etan.	Areetako	Geltokia	plaza.	
Ingurumena eta sare sozialak 
Cervezas La Salve Aste Berdearekin bat egitera dator sare sozialetan inguru-
menari buruzko hitzaldi bat antolatuz, Areetako Ibericus Novelty Tabernan. Alex 
Fernández Muerza kazetariak, gaur egun ingurumenaren eta ekonomiaren ingu-
ruko Ballena Blanca aldizkariko sustatzailetako bat denak, hitzaldi bat eskainiko 

du, sare sozialen erabilerari buruzkoa, ingurumen arloko gaien hedapena egiteko 
orduan. Bertaratuak gonbidatuta daude La Salve garagardo gozoa dastatzera. 

19.30ean.	Casa	Ibericus	&	Cía	taberna.	Nagusi	kalea,	7.		Areeta

Asteazkena, hilak 8

Sendabelarren ABC-a
Sendabelarren arloko sarrera moduko tailer praktikoa. Ikas horiek identifikatzen 
eta bere propietateak zein aplikazioak ezagutzen.    

19.00etan.	Getxolan.	Ogoño	1.	Areeta.	Beharrezko	inskripzioa.	

Osteguna, hilak 9

“Trantsizio energetikoak” hitzaldia
Hitzaldia eta mahai-ingurua Iñaki Barcena UPV-
EHU-ko Politika Zientzia eta Administrazio De-
partamentuko irakaslearen, Ekologistak Mar-
txan-eko kidea eta Transiciones energéticas: 
sostenibilidad y democracia energética liburuaren 
koegilearen eskutik,  zeinetan egungo eredu energe-
tikoa eta aukera jasangarriagoen eta bidezkoagoen 
bilaketa esperientziak aztertuko diren, ingurumen 
eta gizarte ikuspuntuak kontuan hartuta. Aldez au-
rretik Transiciones energéticas: enciende el cambio 
(39 min.) dokumentala proiektatuko da.

19.00etan.	Villamonteko	Kultur	Etxea.	

Abrako hegaztien topalekua
Itsasaldeko espezieak eta alboko lorategiak bistaratuko dira. Teleskopioak jarriko 
dira eskuragarri eta zenbait gidarik azalpenak eskainiko dituzte ornitologia-ma-
terialarekin.

19:00etan.	Topagunea	Bola	Hondartzan.	Beharrezko	inskripzioa.	

Ostirala, hilak 10

Landareak zaintzeko eta zentro bat elaboratzeko 
aholkuak
Izeia Lorategi Gunea barruko eta kanpoko landare zaintzaren inguruko tailerra 
ematera dator, baita dekorazio-zentro ezberdinak elaboratzen irakastera ere, for-
matu erakargarrietan. 

19.00etan.	Villamonteko	Kultur	Etxea.	 Beharrezko	inskripzioa.	

Larunbata, hilak 11

Hegaztien eraztun ipintzea
Bolue hezegunean bizi diren hegazti espezie ez-
berdinak ezagutu, horien azterketa eta kontrola 
bultzatzen den bitartean. 

Topalekuari	 dagokionez,	 Bolueko	 hezeguneko	
Ponpa-etxean	bilduko	gara.	Parte-hartzea	zaba-
lik	egongo	da	9:30etik	13:30	arte.

Ilustrazio eta herbario tailerra
La Casa del Arbol-ek emango du Ilustrazio / 
Herbario Tailerra Getxoko parkeekin ilustratua. 
Ilustrazioan eta naturan interesatutako pertso-
nengana zuzendua da. Partaide bakoitzak la-
mina batzuk ilustratuko ditu, estanpazioaren 
teknikaren bidez, dagozkion jatorrizko zigilue-
kin, ohiko zuhaitz eta landare sorta bateko lo-
reen eta hostoen ilustrazioekin, Getxoko par-
ketakoak.12 urtetik aurrera.

12:00etan.	 La	 Casa	 del	 Árbol.	 (Basagoiti	
Etorbidea,	40.	Mª	Cristina	Parkea).
Beharrezko	inskripzioa.	

INSKRIPZIOAK. 944	66	01	91 telefonoan edota e-posta bat bidalita 
helbide honetara: ingurugiroa@getxo.eus hautatutako jarduera, izena, 
abizenak eta telefono mugikorra adierazita. Doakoak jarduera guztiak.



www.ge  txoaktibatu.com
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EKAINA

2016PARTE HARTU
IKASI, IRAKATSI, ZAINDU, GOZATU

PARTICIPA
IKASI, IRAKATSI, ZAINDU, GOZATU APRENDE, ENSEÑA, CUÍDATE, DIVIÉRTETE

“Kafe ona konpainia 
onean dastatuz”

Iván Izquierdo eta Blanca 
PARTE-HARTZAILEAK 
KAFEZALEKO DASTAKETAN

“GETXOAKTIBATU! programak 
aukera eman dit nire 
liburuak Algortako gune 
ezberdinetatik mugitzeko”  

Begoña Salazar
IBILBIDE KOMERTZIALA GETXOREN 
ARGAZKI BIDEZKO IRAGANEAN ZEHAR

“GETXOAKTIBATU! 
programari esker 
hemengo artistak 
ezagutu ditut”

Ana Martínez
NEXT MODA JOVEN

Informazio gehiago behar izanez gero edo zure proposamenak bidali nahi badizkiguzu, gure web orrialdea (www.getxoaktibatu.com) edo posta elektronikoa 
 (getxoaktibatu@getxo.eus) erabil ditzakezu.

#Ge txoBiziEzazu

JARDUERA AGENDA. Ikusi www.getxoaktibatu.com webgunean 

EKAINAK

3
Frantseseko hastapen-tailerra
Antolatzailea:
BonjourGetxo! Frantses-zentroa

LEKUA: Algortako etorbidea 84, 1 
(Algorta) 

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 18:30-20:00 INFO 946 039 371  
info@bonjourgetxo.com

EKAINAK

4
Dantza-eskolak
Antolatzailea:
Getxoaktibatu

LEKUA: Eskoletako plaza (Areeta)  IZEN -
EMATEA:: Sarrera librea

ORDUA: 11:30 INFO: getxoaktibatu@getxo.eus 

EKAINAK

7
Praktikatu ingelesa bertako 
irakasleekin 
Antolatzailea:
Pianamul eta Mc Grogan’s School of English

LEKUA: Pianamul, Eskoletako plaza 3 
(Areeta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 19:45 INFO: 606 985 243 (Ana) 

EKAINAK

8
Bizikleta-bidaiak 
Antolatzailea:
Taller Bici Bilbao 

LEKUA: Mariandresena 1, atzeko lonja 
(Algorta)

IZEN -
EMATEA::

Aurretiazko izen-ematea. Edukiera 
mugatua

ORDUA: 18:00 INFO: tallerbicibilbao@gmail.com

EKAINAK

8
Kokedamak nola egin
Antolatzailea:
Flores Arantza

LEKUA: Bidezabal 13 (Algorta) IZEN -
EMATEA:: Sarrera librea

ORDUA: 18:30 INFO: 944 602 030 
floresarantza1987@gmail.com

EKAINAK

9
Kirol-nutrizioari buruzko  
jardunaldiak
Antolatzailea:
Centro de Bienestar Algorta

LEKUA: Juan Bautista Zabala 12 - 5. 
3B depart. (Algorta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 18:30 INFO 622 388 650  
mikelrodr@gmail.com 

EKAINAK

9
Grafologia: idazkera eta  
pertsonalitatea
Antolatzailea:
Gabinete Grafotec eta Aremuna kafetegia

LEKUA: Aremuna kafetegia. Reina Mª 
Cristina 3 ( Areeta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 18:30 INFO 608 610 352 (Alicia)  
grafotec@gmail.com

EKAINAK

9
Pasaportea Indiako hegoaldera
Antolatzailea:
Viatamundo bidaiak eta La Casa del Árbol

LEKUA: La Casa del Arbol. Basagoiti 
etorbidea 40 (Algorta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 19:30 INFO 616 109 017 / 946 751 578  
info@viatamundo.com

mailto:getxoaktibatu@getxo.net
http://www.facebook.com
https://twitter.com/GetxoUdala


EKAINAK

10 eta 11
Street Culture jaialdia (kirol 
anitzetako jarduerak kalean)
Antolatzailea:
Getxoaktibatu 

LEKUA: Biotz Alai plaza eta Telletxe IZEN -
EMATEA:: Sarrera librea

ORDUA: 18:00 (ostirala) eta 12:00 
(larunbata) INFO getxoaktibatu@getxo.eus 

EKAINAK

10
Rock tailerra
Antolatzailea:
El Taller Escuela de Música

LEKUA: El Taller Escuela de Música. 
Aldapa, 1 (Algorta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 18:30 INFO: 946 751 578 / 616 109 017

EKAINAK

10
Automasaje-saioa.  
Ikasi tentsioak askatzen 
Antolatzailea:
Psicología y Salud Inckorpora

LEKUA: Illeta 8 (Algorta) IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 19:30 INFO: 627 443 232 (mezua bidali)

EKAINAK

11
Hezkuntza-robotika 
Antolatzailea:
Aprenditeka eta Tatami4All

LEKUA: Tatami4All. Jolastokieta 2 
(Areeta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 10:00 INFO: 667 267 855  
aprenditeka@gmail.com

EKAINAK

11
Udarako entrenamendu 
osasungarria
Antolatzailea:
Irie Pilates

LEKUA: Alonso 2 (Areeta) IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 11:30 INFO: 686 814 734 (Ander)  
(izena eman Whatsapp bidez)

EKAINAK

14
Aurpegi-forma ezberdinak.  
Atera etekina zeureari
Antolatzailea:
Her

LEKUA: Algortako etorbidea 53 
(Algorta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 20:30 INFO 944 040 680  
heralgorta@gmail.com 

EKAINAK

15
Lurrinen ikastaroa
Antolatzailea:
Mary Kay-ren edertasun-aholkulari 
independenteak

LEKUA: Ganeta plaza 10 (Romo) IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 19:30 INFO 676 738 287 (izena emateko mezua 
bidali edo deitu) 

EKAINAK

16
Energia unibertsaleko tailerra
Antolatzailea:
Ainara Iturregi eta Asociación Cultural 
Anahata

LEKUA: Anahata Kultur Elkartea. 
Iturgitxi 8 (Algorta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 19:00 INFO 610 268 858  
ainara@reikiaumi.com

EKAINAK

17
Jar zaitez eder kafe bat hartu 
bitartean
Antolatzailea:
Itziar Pascuas (edertasun-aholkularia) eta Kafezale

LEKUA: Kafezale. Basagoiti etorbidea 
57 (Algorta)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 18:00 INFO 617 853 071 (Itziar)  
itzidiez34@gmail.com

EKAINAK

18

Paseoa haurtxoak eramateko  bizkar-
zorroekin (bizkar-zorroak uzten dira. Ale 
mugatuak) 
Antolatzailea:
Muxuz Muxu

LEKUA: Algorta etorbidea 53 (Algorta) IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

ORDUA: 10:45 INFO muxuzmuxu@muxuzmuxu.com 
94 400 35 74

EKAINAK

18

Konstelazio familiarrak, María  
Escribanorekin  
Antolatzailea:
Lamiak Zentroa (Hurbilekojaleak) eta María 
Escribano

LEKUA: Lamiak zentroa. Los Puentes 
7, behea (Romo)

IZEN -
EMATEA:: Sarrera librea

ORDUA: 11:00 INFO
946 561 348/ 638 24 53 50.  
info@centrolamiak.com.  
www.centrolamiak.com

EKAINAK

18
Paddle surf eskolak
Antolatzailea:
Northwind Kite Surf kluba

LEKUA:
Ereagako hondartza (hon-
dartzako sarrera-blokeen 
aldamenean)

IZEN -
EMATEA:: Aurretiazko izen-ematea

INFO getxoaktibatu@getxo.eus 
ORDUA: 11:30

EKAINAK

25
Arrantza-eskolak
Antolatzailea:
Getxoko Ipar Arrantza

LEKUA: Areetako kaia IZEN -
EMATEA:: Sarrera librea

ORDUA: 11:30 INFO getxoaktibatu@getxo.eus 


