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etorkizun berdeago baterako
Enplegu berdeak

Datorren ekainaren 5etik 11ra, Aste Berdearen 
edizio berri bat jarriko da abian, “Enplegu  
berdeak etorkizun berdeago baterako” 
goiburupean. 

Ingurumenarekiko eta gure planetaren baliabi-
de mugatuekiko ekonomia adeitsuagoa lortzeko 
ezinbesteko ekimenaren eskutik garatu da Eko-
nomia Berdearen kontzeptua, izan ere, Inguru-
menerako Estatu Batuen Programaren (PNUMA) 
arabera, gizakiaren ongizatea eta berdintasun 
soziala hobetzeko bidea ematen du, baita ingu-
rumen arriskuak eta gabezia ekologikoa nabar-
menki murrizteko ere. 

PNUMA-ren 2011ko ekonomia berdearen ingu-
ruko txostenaren arabera kalkulatzen da 2050. 
urtera arte BPG-aren % 2a munduko ekono-
miaren transformazio berderako erabiliko balitz, 
ekonomia marroian adina enplegurako eta haz-
kunderako bidea emango litzatekeela, halaber 
azken hori gainditzera helduz, epe ertainean eta 
luzean, gizarte eta ingurumen arloetan onura  
esanguratsuak ekoizteaz gainera. 

Beraz, ekonomia berdea merkataritza, hazkun-
de eta garapen jasangarrirako aukera progresibo 
berrietarako atari modura ulertzen da, bai maila 

globalean eta bai maila lokalean, izan ere, gure 
udalerriko ingurumen arloko enpresak hedatzen 
ari dira. 

Ekonomia berdeak lanerako eta enplegurako 
aukeren horizonte bat zabaltzen badu ere, hala-
ber agerian jartzen ditu lehiaren zuloa eta inber-
tsio publikoen beharra. Arduradun politikoen, 
gizarte solaskideen eta enpresen esfortzu bate-
ratuaren bidez, pertsonek ekonomia berdeago 
bat lortzeko gaitasunak eta laguntza egokiak es-
kuragarri dituztela bermatu ahal da. 

Jarduerak 
Getxoko Aste Berdea izendatuaren jardueren 
programak biztanleria osoa gonbidatzen du auzi 
horien inguruko gogoeta egitera, euren jarduera 
ingurumenaren arloan garatzen duten enpresa 
lokal ezberdinen arteko mahai-inguruaren eta 
dokumental saritu baten proiekzioaren eskutik, 
zeinetan ikuspuntu itxaropentsu batetik abiatuta, 
aukerak ezberdinak aztertuko diren gizarte, ener-
gia, ekonomia eta hezkuntza eredua aldatzeko. 
Eta beti bezala, Aste Berdean tailer eta jarduera 
ezberdinak jarriko dira eskuragarri, gure ingurune 
naturalaren ezagutza sakontzera hala nola ingu-
rumen arloko ohitura adeitsuagoak eta jasanga-
rriagoak eskuratzera eta mantentzera bideratuak. 

Udalerriaren ingurumen kalitatea eta estetika 
hobetzeko ekarpena egin nahian, Getxoko 
Udaleko Ingurumen Sailak IV. Getxoko balkoiak 
eta leihoak apaintzeko Lehiaketaren deialdia 
luzatu du, babeslea Getxoko Lorezaintza ABEE 
(Enviser ingurumen zerbitzuak eta Campezo 
Taldea barne hartzen dituena) izanik.  

Getxoko bizilagun guztiak partaide izan ahal 
dira; aurretiko inskripzioa ekainaren 5etik 
30era OAC-HAB batean edota email bidez egin 
daiteke “balkoiak” izenburuarekin, ondorengo 
helbidean:asteberdeagetxo@gmail.com 
zure izena, abizenak, telefonoa eta posta 
helbidea adieraztea ahaztu gabe. Ikastaroaren 
oinarriak eskuragarri daude web orrialde 
honetan: www. getxo.eus/asteberdea 

Lehenengo saria 250 eurokoa izango da eta 
bigarrena 150 eurokoa, lorezaintza produktue-
tan, baita diploma egiaztagiri sendoak ere. 

Uztailean zehar epaimahaiak balkoi eta leiho 
partaideak baloratuko ditu, beraz, ezinbeste-
koa da dekorazioa mantentzea epe horretan 
zehar; epaia eman ostean, sari banaketari ekin-
go zaio Algortako Kultura Aretoan.

IV. Getxoko 
balkoi eta leihoak 
apaintzeko 
Lehiaketa

Paseo ecológico



Astelehena, hilak 5 

Landare banaketa
Ingurumenaren Munduko Eguna dela eta denboraldiko lan-
dareak banatuko dira, gure ingurune hurbila eta hirigintza-
ren biodibertsitatea zaintzearen garrantzia gogorarazteko, 
gure zuhaitzak, zuhaixkak eta loreak mantenduz eta erres-
petatuz, gure planetaren biziraupenerako oreka naturala 
zaintzeko ezinbestekoa izateagatik.

12:00etan. Algortako Geltokia plaza.

Nola apaindu zure balkoia
Izeia Lorezaintza Zentroak tailer bat eskainiko du, balkoi bat landareekin apain-
tzeko orduan kontuan hartu beharreko oinarrizko kontzeptuen ingurukoa, multzo 
ederra, orekatua eta harmonikoa lortzera heltzeko. 

12:00etan. Algortako Geltokia plaza. 

Konpost tailerra eta zizare humusa
Konposta eta zizare humusa elaboratzeko oinarrizko ezagutzak 
irakatsiko dira. Konposta substantzia bat da, jatorri ezberdine-
tako (sukaldaritza, lorezaintza) materia organikoen bakteria ae-
robikoak digeritzean sortzen dena. “Lombricultura” izendatuan 
zizare gorria erabiltzen da laneko tresna modura; material orga-
niko mota oro birziklatzen da, emaitza lehen mailako ongarria 
den humusa izanik.

19:00etan. Algortako Villamonteko Kultura Aretoa. 
Derrigorrezko aurretiko inskripzioa. 

 

Asteartea, hilak 6 

Xaboia fabrikatzeko tailerra
Tailer praktikoa zeinetan partaideek garbitasun 
orokorrerako eta erabilera kosmetikorako artisau 
xaboia elaboratuko duten, osasunerako olioak, 
esentzia naturalak eta agente onuragarriak abia-
puntutzat hartuta.
19:00etan. Fadura ostalaritza eskola. 
Derrigorrezko aurretiko inskripzioa. 

Asteazkena, hilak 7

Landare banaketa
12:00etan. Areetako Geltokia plaza. 

Nola apaindu zure balkoia
12:00etan. Areetako Geltokia plaza. 

Argizari hutsezko belak eta  
parafinak elaboratzeko 
tailerra
Tailer honetan argizari mota ezberdinen eza-
gutza eta erabilera landuko dira, funditze eta 
moldekatze teknika, metxak fabrikatzeko 
tenperaturak eta denborak, tinteen eta per-
fumatzeko esentzia naturalen erabilera hala 
nola elaboratu ostean kontserbatzeko modua 
ezagutzeko.
19:00etan. Fadura ostalaritza eskola.
Derrigorrezko aurretiko inskripzioa. 

INSKRIPZIOAK. 652 77 17 02 telefonoan edo ondorengo emailean: 
asteberdeagetxo@gmail.com hautatutako jarduera, izena, abizenak eta 
telefono mugikorra zehaztuz. Jarduera guztiak doakoak dira.

Osteguna, hilak 8

Hitzaldia: “Jarduera berdea etorkizun berde 
baterako”
Ingurumen arloan jarduten diren enpresa lokal ezberdinek sektore honetako 
ekintzailearen inguruko euren esperentzia azalduko dute eta ekonomia berdeaz, 
bere etorkizunaz eta eskaintzen dituen lanerako aukeraz eztabaidan arituko dira. 
19:00etan. Getxolan. Ogoño kalea,1. Areeta.  

Ostirala, hilak 9

Dokumentala: “Bihar” 
“Bihar” dokumentalaren proiekzioa, 2015 Ce-
sar Saria. Egungo ekoizpen ereduaren ondoriozko 
krisi ekologikoa, ekonomikoa eta politikoa ebaz-
teko aukera zehatzen bila Mélanie Laurent akto-
resak eta Cyril Dion aktibistak hamar herrialde 
zeharkatu zituzten, Europatik Indiaraino, Estatu 
Batuetatik mundu berri batera iristeko: etorki-
zuneko mundua. 
19:00etan. Algortako Villamonteko 
Kultura Aretoa.

Larunbata, hilak 10

Hegaztiak eraztuntzea
Ezagutu Bolue hezegunean bizi diren hegazti espezie ezberdinak eta ekarpena 
egin horien azterketa eta kontrola egiteko. Lehenengo orduetan hegaztien pre-
sentzia ugariagoa izaten da. Eguraldi txarra eginez gero, jarduera etengo da.
Bolue hezeguneko ponpa etxea. Etengabeko partaidetza irekia 08:30etik 
13:00etara.

Landaretarako, lorategirako eta orturako 
tratamendu fitosanitario ekologikoen tailerra 
Teknika fisiko, biologiko eta kimiko nagusienak azal-
duko dira, produktu fitosanitario ekologikoen bidez, 
gure ortuetako eta lorategietako landareek jasaten 
dituztenak; baita animalien, belarren, onddoen eta 
bakterien bidez sortutako afekziorik komunenak ere. 
11:00etan. Algortako Villamonteko Kultura Aretoa. 
Derrigorrezko aurretiko inskripzioa. 

Igandea, hilak 11

Birziklapenerako haurren tailerrak
Produktu baztertuen birziklapenarekin eta aprobetxamenduarekin lotutako hau-
rren tailerrak. 
11:30etan. Algortako Geltokia plaza. 

Bisita gidatua Azkorriko hareatzan zehar
Ibilbide gidatu bat zeinetan pertsona partaideentzat azalpenak eskainiko diren, 
hain zuzen Getxoko bereziki ospetsua den Aizkorri hareatzako floraren ezaugarri 
nagusien inguruan. 
Topaketa Aizkorriko hondartzaren aparkalekuan egingo da, 10:00etan.

INGURUMEN ARETOA ASTE BERDEAN
Aste Berderako, Getxoko Ingurumen Aretoak on-
dorengo jardueren programa diseinatu du:

Aste Berdearen sarrera modura, hilaren 4an, 
igandea, goizez eta etengabeko ordutegiarekin 
10:00etatik 14:00etara, ingurumen erakusketa 
berri bat zabalduko da Gin cana familiar batean 
parte hartzeko; pisten joko bat da, Bolue hezegu-
nearen aberastasuna modu dibertigarrian ezagu-
tzeko bidea emango duena, baina oraingoan Geo-
catching aplikazio mugikorraren bidez hezegunea 
zeharkatu egingo da, ezkutuko “altxorra” aurki-

tzeko. Hilaren 5ean eta 9an, 10:00etatik 17:30era, 
eta hilaren 10ean eta 11n, soilik goizez. 

Hilaren 10erako, larunbata, pertsona helduen-
tzako ortu eta lorezaintza tailer bat aurreikus-
ten da eta 11rako, igandea, haurrei zuzendutako 
lorategi bertikal baten eraikuntza material baz-
tertuak erabiliz.  

Jarduera guztiak doakoak dira. Derrigorrezkoa da 
aurretiko inskripzioa egitea 688 883 596 telefo-
noan edo ondorengo emailean: 
ingurumenaretoagetxo@gmail.com


