
“Plastiko gutxiagorekin bizitzea erraza, osasungarria  
eta merkeagoa da”

Marion de La Porte. “sinplastico.com” kooperatiba

Getxo, gero eta berdeagoa eta bizitze-
ko eta lan egiteko leku hobea izan nahi 
duen hiria da, hiri batek ingurumenaren 
aldetik duen kalitatean eragina duten 
alderdi guztiak landuz: airea, ura, zara-
ta, natura, mugikortasuna, bioaniztasu-
na, hondakinen kudeaketa, etab. 

Horretarako, beharrezkoak dira gizar-
teko eragile guztien eta herritarren 
ekintza eta lankidetza. Ekainaren 5etik 
11ra, Getxoko Udaleko Ingurumen Sai-
letik zenbait informazio eta partaidetza 
ekintza antolatuko ditugu, ingurume-
naren aurreko gure sentsibilitatea eta 
kontzientzia garatzeko eta etorkizun 
iraunkorreko ikuspegia konpartitzeko. 

Ekainaren 5ean, asteartean, «Kutsadu-
ra plastikoa gaindituz» goiburupean 

egingo den Ingurumenaren Mundu 
Egunean, hondakin plastikoen arazoari 
aurre egiteko zenbait ekintza proposa-
tuko ditugu. Plastikoen gainprodukzioa 
eta kontsumoa gure ekosistema natu-
ralak arriskuan jartzen ari dira: erakus-
keta bat, dokumental baten proiekzioa 
eta plastiko gutxiagorekin bizitzen ikas-
teko tailer praktikoa. 

Horrez gain, Getxoko ingurune natura-
la hobeto ezagutzeko eta balioztatzeko, 
beste zenbait jarduera proposatuko 
dizkizuegu, pasealdiak, argazki irtee-
rak, ingurunea zaintzeko borondatezko 
ekintzak, eta baita landareei eta elika-
dura naturalari buruzko informazio 
tailerrak ere eta, umeei bereziki zuzen-
duta, birziklapenari eta ingurumenaren 
errespetuari buruzko eskulan tailerrak. 

Marion de La Porte, ekintzailetza arduratsurako “sin-
plástico.com” kooperatibako bazkide sortzailea da. 
Kooperatibaren xedea plastikoaren mugarik gabeko 
erabilera murriztea eta arazo horren aurrean kon-
tzientziatzea da. Informazio blog bat dute, eta ume 
txikientzako, zainketa pertsonalerako eta etxerako, 
sukalderako batez ere, plastikorik gabeko 500 pro-
duktu baino gehiago dauzkate euren online dendan.
Datorren ekainaren 8an, “Plastiko gutxiagorekin bi-
zitzen ikasteko” tailerra emango du Getxon, eta ber-
tan, aholkuak eta orientazio praktikoak eskainiko ditu, 
bere esperientzia pertsonaletik sortutakoak, euren 
eguneroko bizimoduan plastiko gutxiago kontsumi-
tzen hasi nahi duten pertsona guztientzat. 

Gure bizitzetatik kentzeko bezain txarra al da 
plastikoa? 
Plastikoa material bikaina da, asko atsegin dugu plas-
tikoa. Baina, arazoa da, gehiegi eta gaizki erabiltzean, 
naturan, animaliengan eta gure osasunean kalte la-
rriak ari garela sortzen. 

Zeintzuk dira plastikoaren gehiegizko produkzioak 
eta kontsumoak sortzen dituzten arazo nagusiak? 
Ez al da nahikoa birziklatzearekin? 
Arazo handia ari da sortzen, ondo kudeatzen ez diren 
eta, neurri handian, ingurumenean amaitzen duten 
hondakinak direla eta. Une honetan mehatxu han-
dia dira bioaniztasunerako. Milioi bat animalia baino 
gehiago hiltzen dira astiro eta minez urtero plastikoa 
irensteagatik edo plastikoan harrapatuta geratzeaga-
tik. Beste alde batetik, petrolioan edo beste lehen-
gai batzuetan oinarritutako gehigarri asko erabiltzen 
dira, eta gero eta argiago dakigunez, gehigarri horiek 
hainbat gaixotasunekin erlazionatuta daude.
Birziklapena ondo dago, baina ez du arazoa konpon-
tzen. Plastiko mota desberdin asko dago, bereizketa 
eta biltegiratzea konplikatuak eta garestiak dira eta, 
ondorioz, ekonomiaren ikuspegitik, askotan ez da 
bideragarria. Horrez gain, ezin daiteke behin eta be-

rriro, infinituraino, birziklatu, prozesuan propietateak 
galtzen baititu. 
Horrenbeste plastiko ekoizteari eta kontsumitzeari 
utzi behar diogu, ez baita beharrezkoa. Ekoizten den 
plastikoaren erdia, edukiontzietarako erabiltzen dena, 
batez ere, behin erabili eta bota egiten da. 

Plastikoa gure etxeko leku guztietan dago. Posi-
ble al da plastiko gutxiagorekin bizitzea?
Posiblea da, erraza da eta, gainera, merkeagoa eta 
osasungarriagoa da. Kontua gure kontsumoari buruzko 
gogoeta egitea da eta, pixkanaka, gure erosketa ohi-
tura batzuk aldatzea eta ohitura iraunkorragoak bar-
neratzea, ontzi berrerabilgarriak erabiltzea, ontziratu 
gabeko produktuak erostea, etab. Plastikoak, pro-
duktuaren kalitatea nabarmendu beharrean kanpoko 
aurkezpena azpimarratzera zuzenduta dagoen marke-
tinerako aukera ematen du. 

Zergatik ahalegindu behar dugu plastikoa mu-
rrizten? Hori ez al da erakundeen eta industriaren 
erantzukizuna? 
Neurri handian bai, baina ez eurena bakarrik. Norba-
nako gisa ere badugu erantzukizuna, sortu nahi dugun 
munduari buruzko gizarte eta ingurumen kontzientzia 
adierazteko aukera eta, horrez gain, gure kontsumo 
aukeren bitartez eragina izateko indarra daukagu. 
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Getxo, hiri berdea

Astebete 
Ingurumenaren alde

Plastiko gutxiago 
kontsumitzeko aholkuak 

Ez erosi plastikozko 
botiletan dagoen ura.

Berrerabil daitezkeen 
poltsak erabili erosketak 
egiteko. 

Plastikozko gehiegizko 
bildukinik ez duten 
elikagaiak aukeratu. 

Ontziratu gabeko 
produktuak erosi. 

Kartoian edo beiran 
bildutako produktuak 
aukeratu. 

Ahaztu plastikozko 
lastotxoak eta erabili eta 
botatzeko plastikozko mahai 
tresnak eta ontziak. 

Tupperren ordez kristalezko 
edo altzairuzko ontziak 
erabili.

Ez erabili plastikozko filmik 
sukaldean. 

Ez aukeratu erabili eta 
gero botatzen diren kafe 
kapsulak. 



Asteartea, 5 

Loreak plastikoaren truke
Gure eguneroko bizitzan dugun plastikoaren kontsumoari 
buruzko gogoeta egiteko eta gutxiago erabiltzeko ohitura 
berriak hartzeko «Kutsadura plastikoa gaindituz» goiburu-
pean egingo den Ingurumenaren Mundu Eguna dela eta, 
hondakin plastiko baten (poltsa, botila, bildukinak...) or-
dez denboraldiko landare bat emango da. 

12:00etan. Areetako Geltokia plaza. 

Plastikoaren arazoari buruzko erakusketa 
Ezagutu hobeto plastikoaren gain-produkzioa eta gehiegizko kontsumoa gure eko-
sistema askoren kutsaduran izaten ari diren eragina. 

12:00etan. Areetako Geltokia plaza. (Ekainaren 8tik aurrera Algortako Geltokia plazan egon-
go da.)

Fruta arboletan txertatzeak egiteko 
tailerra 
Txertatzearen teknikari buruzko tailerra. Partaideei hainbat 
txertatze motari buruzko azalpenak emango zaizkie, zer-
tarako egiten diren, txertatzeak egiteko baldintzak eta 
uneak, etab. Zenbait adibide praktiko ere egingo dira. 

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

Asteazkena, 6 

Inausketa eta lorategiaren zaintza 
tailerra 
Izeia haztegiak lorategiaren mantentze lan egokieta-
rako aholkuak eta jarraibideak (inausketa, denboraldiko 
landareak kentzea, lurra harrotzea, estaltzea…) eskai-
niko ditu eta bertaratuen zalantzei erantzungo die.

19:00etan. Romo Kultur Etxea-RKE. 
Derrigorrezko inskripzioa. 

Osteguna, 7

Gozogintza osasungarria eta ipuina 
Familia osoari zuzendutako tailer bitxia, osagai na-
turalak dituen pastel osasungarria egitea eta ipuin 
baten kontakizuna uztartzen dituena. Egindako 
tarta labean sartu eta tearekin, kafearekin, es-
nearekin edo kakaoarekin jaten dugun bitartean, 
plastikoaren kalteen eta itsasoan duen eragin kal-
tegarriaren berri ematen digun eta ingurumenean 
sortzen dugun eraginari buruz arduratsu jokatu 
beharra erakusten digun “El ovillo azul” ipuina 
kontatuko digute.

Partaideak: umeak (6 urtetik gorakoak) helduekin.

18:30ean. Hamaiketako txokoa. Errekagane 16. 
Romo. Derrigorrezko inskripzioa. 

Ostirala, 8

Loreak plastikoaren truke
Hondakin plastiko baten (poltsa, botila, bildukinak...) ordez denboraldiko landare 
bat emango da. 

12:00etan. Algortako Geltokia plaza. 

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

Plastiko gutxiagorekin bizitzen 
ikasi 
Kontsumo arduratsuaren eta kontzientziazioaren al-
deko “sinplastico.com” kooperatibak, plastiko gutxia-
gorekin bizitzen ikasteko tailer praktikoa eskainiko du. 
Gure kontsumoa murrizten eta plastikozko hondakin 
gutxiago sortzen oso modu errazean hasteko aholkuak, 
alternatibak eta esperientziak. 

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

Larunbata, 9

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

Getxoko zuhaitzak ezagutzeko ibilbidea
Duela denbora gutxi “Getxoko zuhaitzak eta zuhaixkak” liburua argitaratu duen 
Basozaleak mikologia eta botanika elkartearen eskutik, hiri barruko ibilbidea egingo 
da, udalerriko zuhaitzak ezagutzeko eta bereizten ikasteko. 

11:00etan. Areetako Geltokia plaza. (irteera nagusia). Derrigorrezko inskripzioa. 

Umeentzako birziklapen tailerrak
Birziklapenarekin eta botatzen diren produktuak berriro erabiltzearekin erlazionatu-
tako umeentzako tailerrak. 

18:00etan. Algortako Geltokia plaza. 

Igandea, 10

Azkorriko txilardiak 
berreskuratzea
Hartu parte espezie inbaditzaile exo-
tikoak deuseztatzeko ingurumeneko bo-
luntariotza ekintza honetan eta ezagutu 
Azkorriko txilardiak berreskuratzeko egi-
tasmoa. 

09:30ean. Azkorri ondartzako 
aparkalekua. Derrigorrezko inskripzioa. 

Pasealdi geologikoa 
Pasealdi gidatua Aixerrotatik Azkorrira, geologiako garai lutetiarra aztertzeko nazioar-
teko erreferentzia den guneko aberastasuna eta sekretuak ezagutzeko. 

10:00etan. Aixerrotako aparkalekua. Derrigorrezko inskripzioa. 

Argazki pasealdia
Pasealdia gure kamerekin Iñaki Oñate argazkilari profesionalak (www.inakionate.
com) lagunduta, Algortako Portu Zaharretik, Arriluzetik, Zubi Eskegiraino, paisaien 
eta naturaren argazki hobeak egiten ikasteko. Urari argazkiak zeta efektuarekin ate-
ratzen eta beste gauza asko ikasiko ditugu.

10:30ean. Etxetxu plaza. (Portu Zaharra). Algorta. Derrigorrezko inskripzioa.

Astelehena, 11

Dokumentala: “Bag it” 
“Bag It: Zure bizitza plastikoegia al da?” 
dokumentalaren emanaldia. Plastikozko 
poltsen eta beste kontsumo produktu 
batzuen ondorioak eta lurreko ekosiste-
metan, itsasoko ingurumenean eta giza-
kion gorputzean dituen eraginak azaltzen 
dituen dokumental estatubatuarra.

19:00etan. Romo Kultur Etxea-RKE. 

INGURUMEN ARETOAREN EGITARAUA
Getxoko Ingurumen Aretoak jarduera egitarau zabala 
prestatu du ekainerako: 
Hilabete osoan, naturari eta ingurumenari buruzko 
umeentzako mikro-kontakizunen lehiaketan parte hartu 
ahal izango da. 
Ekainaren 2an Geocaching izango dugu, altxorraren 
bilaketa GPSarekin. 3an, 10:30etik 13:30era, Bego-
nia aldaxken tailerra. Ekainaren 5etik 8ra, 16:00eta-
tik 17:00etara, ingurumenari buruzko zenbait do-
kumental eskainiko dira. 9an, 10:30etik 13:30era, 

itsasoko izakiak egiteko umeentzako eskulan tailerra 
proposatzen da. 10ean, familientzako ginkana autogi-
datua Bolueko hezegunetik. Jarduera hori 24an erre-
pikatuko da. 16an eta 17an argazki rallyan parte hartu 
ahal izango duzue, hori ere Boluen. 23an, familiak eta 
adiskide taldeak altxorraren bila arituko dira, eta ekai-
naren 30erako, astronomia behaketa eta hitzaldia 
programatu dira. Jarduera guztiak doakoak dira. 
Informazioa: Tel. 688 883 596  
info@ingurumenaretoagetxo.eus


