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Getxoko Udaleko Ingurumen Sailak hainbat tailer eta bestelako 
dibulgazio, informazio eta partaidetza ekintzak antolatu ditu 
beste urte batez, ekainaren 4tik 10era, ingurumenarekiko 
kontzientziazioa bultzatzeko eta etorkizun-sen ekologikoagoa 
zabaltzeko. 
Aurtengo Ingurumenaren Nazioarteko Eguna ekainaren 5ean, 
asteazkena, ospatuko da eta ingurumen-legeak izango ditu ardatz, 
eragin handia baitute gure eguneroko bizitzan.
Antolatutako ekintzek ingurumen-legeak ezagutzeko eta 
betetzeko beharraz kontzientziatzea dute helburu. Arau hauek ura 
eta airearen kalitatea hobetzen laguntzen digute, natura babesten 
dute eta birziklatzea eta hondakinen kudeaketa sustatzen dute. 
Nobedade ugari izango dugu aurten: “Ez gelditu. Ingurumenaren 
alde mugi zaitez” lelopeko MANNEQUIN CHALLENGE-a, aste 
osoan zehar Fadurako kiroldegian ikusgai egongo den Playmobil 
erakusketa eta gaueko txangoa, besteak beste.  
Halaber, hitzaldi interesgarriak eskainiko dizkigute ingurumenaren 
dibulgazioan eta hobekuntzan aritzen diren adituek. Haurrek, 
bestalde, hainbat tailerretan parte hartzeko aukera izango dute. 
Edukiontzi marroia zertarako erabiltzen den ikasiko dute, zuhaitz 
erraldoia egingo dute eta kontzertu batean joko dute birziklatutako 
musika-tresnekin.

INGURUMEN-LEGEAK, 2019KO ASTE 
BERDEAREN ARDATZ NAGUSIA 



MUSIKA TAILERRA*

Musika-tresnak egingo ditugu birziklatutako 
edo etxeko materialekin. Tailerra amaitzerakoan, 
kontzertu bat eskainiko dugu guk geuk egindako 
instrumentuak erabiliz. 

18:00ETATIK 19:30ERA - SAN NIKOLAS PLAZA

INGURUMEN ARETOAREN EGITARAUA Informazio gehiago: Tel. 688 883 596 - info@ingurumenaretoagetxo.eus 

EKAINAK 8 LARUNBATA EKAINAK 9 IGANDEA 

Duzun adina duzula, zure argazkirik onena atera eta Ingurumen 
Aretoaren sare sozialetara igo #ekogetxo traola erabiliz. 
Irabazleak produktu ekologikoen saskia jasoko du.

Zaborreta doktoreak Getxoko ingurumena suntsitzeko plana 
bururatu du. Hondamendia saihesten lagun iezaguzu! Iraupena: 
ordu eta erdia 6 pertsonetako taldeetan. Bi txanda: 10:15 
eta 12:15ean. Izen-ematea beharrezkoa da. Gutxieneko 
gomendatutako adina: 8 urte. 

Hezegunearen egoera eta historia ezagutzeko jarduera (zarata, 
ura, biodibertsitatea, mugikortasuna, etab.). Familia eta lagun 
taldeei zuzenduta. 11:00etatik 14:00etara egingo da. Izen-
ematea beharrezkoa da. 

EKAINAK 3-9
ASTE BERDEA ARGAZKI LEHIAKETA: GETXOKO HIRI-
EKOSISTEMARI BURUZKO ARGAZKI LEHIAKETA.

FAMILIENTZAKO ESCAPE ROOM-A: ZABORRETA DOKTOREA BOLUE ESPLORATZEKO IBILBIDE GIDATUA + GARBIKETA 
SAIOA FAMILIARTEAN BOLUEN

HEGAZTIEN ERAZTUNKETA

Bolueko hezegunean bizi diren hegazti-espezieak ezagutu. Hegaztien kopurua 
handiagoa da egunaren lehenengo orduetan. Jarduera bertan behera utziko da eguraldi 
txarra egiten badu. 

8:30ETIK 12:30ERA - BOLUEKO HEZEGUNEKO PONPA ETXEA  LARUNBATA 8

OSTIRALA 7

URARI BURUZKO HITZALDIA

Uraren garrantzia bizitza eta planetarako azalduko digu 
Alberto Santolariak, Itsas Biologian doktoreak, zientzia 
dibulgatzaileak eta ekintzailetza ingurumenaren arloan 
adituak. www.aguasinplasticosalud.es 

19:00ETATIK 20:30ERA - ROMO KULTUR ETXEA

TAILER EKOLOGIKOA 

Gure terrazan, balkoian edo patioan ortu 
ekologikoa jartzeko jarraitu beharreko urratsez 
jabetuko gara tailer honetan. Garaiko plantak ezagutuko 
ditugu, ureztatze-sistema sistema aproposenak aztertuko 
ditugu eta gure ortu ekologikoa zaintzen ikasiko dugu. 

ASTEAZKENA 5
18:00ETATIK 19:30ERA - VILLAMONTE KULTUR ARETOA  

HAURRENTZAKO TAILERRA*

Zuhaitz erraldoia egin nahi duzu gurekin? Paper-
biribilkiak, errotuladoreak, pegatinak, artaziak, zurezko blokeak 
eta paper bereziak erabiliko ditugu. Eta primeran pasako dugu!

11:30ETIK 13:00ETARA - AREETAKO GELTOKIA PLAZA

HITZALDIA ETA ERAKUSKETA

Bizkaiko hondakinen kudeaketaren berri emango digu Jose 
Ramón Otegik, EHUko Industria Ingeniaritza irakasleak eta Ekologistak 
Martxan elkarteko kideak. Halaber, ingurumenari buruzko aholkuak 
bilduko dituen erakusketa izango da ikusgai.

19:00ETATIK 20:30ERA - ELKARTEGIAOSTEGUNA 6

HAURRENTZAKO JOLASAK*

18:00ETATIK 20:00ETARA - ALGORTAKO GELTOKIKO PLAZA  
Bostgarren edukiontziaren bereizgarritasunak eta bertan bota 
daitezkeen produktuak zeintzuk diren era dibertigarrian azalduko diegu 
udalerriko txikienei. Etor zaitez jolastera… Primeran pasako dugu! 

%100 kotoizko poltsak doan banatuko dira berriz ere 
plastikozko poltsa bat birziklatzeko ekartzen duten pertsona 

POLTSAK POLTSEN TRUKE
12:00ETAN - ALGORTAKO GELTOKIA PLAZA

IRABIAKI BERDEEN TAILER PRAKTIKO 
ETA ERAKUSGARRIA (Energetikoa, Arazgarria eta 
Omega-3)
18:00ETATIK 19:30ERA - HAMAIKETAKO TXOKOA (Errekagane, 
16, Romo, Areeta eta Gobelako geltokietatik minutu gutxira)

Sukaldaritza osasuntsuan aditua den chef baten eta Biologian 
doktore baten eskutik. Egunero 5 barazki-fruta 
kontsumitzen ikasiko dugu tailer honetan. 

“BEFORE THE FLOOD”
 DOKUMENTALA 
19:00ETATIK 20:30ERA - ROMO KULTUR ETXEA 

ASTELEHENA 10
Nazio Batuetako Bakearen Mezulari izendatua izan ostean, 
bere bizitzaren bidaia garrantzitsuenetako bati ekingo dio 
Leonardo DiCapriok. Bere itzalaz baliatuko da aktibistak, 
zientzialariak eta munduko liderrak elkarrizketatzeko , hala 
nola Barack Obama, Elon Musk eta Frantzisko Aita Santua.   

MANNEQUIN CHALLENGE*

“Ez gelditu. Ingurumenaren alde mugi zaitez” 
lelopeko erronka biral honekin bat egin ezazu. Jardueraren 
agerikotasuna handitzeko, zuk zeuk idatzitako mezua ekarri 
ahal izango duzu, edo guk prestatutakoen artean bat aukeratu. 
Etor zaitez eta zure lagunekin posatu nahi duzun bezala. 

20:00ETAN - SAN NIKOLAS PLAZA 

GAUEKO BISITA 

Gaueko ibilaldia apo lasterkariaren 
habitatetik: zure linterna prest izan apo lasterkaria 
urmaelean aurkitzeko eta bere kantuak eta koroak 
entzuteko. Beste espezie batzuk topatuko ditugu agian 
ere, hala nola uhandreak eta bestelako apoak. 

22:00ETATIK 23:30ERA - AZKORRIKO APARKALEKUA    
IZEN-EMATEA 

IGANDEA 9 AZKORRIKO TXILARDIAK 
BERRESKURATZEN 

PLASTIKORIK GABEKO JARDUERA LIBREA: EKARRI 
ZURE KANTINPLORA. Espezie exotiko inbaditzaileak 
kontrolatzeko ingurumenaren aldeko boluntariotza 
jarduera honetan parte hartu. Azkorriko txilardiak 
berreskuratzeko proiektuaren berri emango dizugu eta 
lunch batekin amaituko dugu ekintza eguerdian. 

9:00ETATIK 13:30ERA - AZKORRIKO APARKALEKUA

IZEN-EMATEA 

IZEN-EMATEA 

IZEN-EMATEA 

TXANGOA AZKORRIKO 
ITSASLABARRETARA ETA 
GORRONDATXEKO DUNETARA 
10:00ETATIK 12:00ETARA - AZKORRIKO APARKALEKUA
Itsaslabar maldatsu baten babespean dagoen duna 
berdetako eta harea beltzeko bazter zoragarri hau 
ezagutuko dugu. Aparteko Harribitxi geologiko eta 
biologikoa. 

IZEN-EMATEA 

IZEN-EMATEA 

IZEN-EMATEA 

IZEN-EMATEA 

 IZEN EMATEAK: Telefonoz: 605 74 90 64. E-postaz: 

getxoasteberdea@gmail.com, hautatutako jarduera, izen-abizenak eta 

telefono mugikorra adieraziz. Jarduera guztiak doakoak dira.  
* Euria egiten badu, jarduerak lekualdatuko dira. Kokapen berriaren berri www.getxo.eus/asteberdea webgunean emango da. 

Plastikoek izugarri kutsatzen dutela jakina da. Horrexegatik, 
Aste Berdea abiarazteko, %100 kotoizko poltsak doan 
banatuko ditugu plastikozko poltsa bat birziklatzeko 
ekartzen duten pertsona guztien artean. 

POLTSAK POLTSEN TRUKEASTEARTEA 4
12:00ETAN - AREETAKO GELTOKIA PLAZA 

ASTEARTEA 4 - ASTELEHENA 10
Playmobilek Ingurumena zaintzen dute 
ere. Erakusketa aste osoan zehar izango 
da ikusgai Fadurako Kiroldegian. 

PLAYMOBIL ERAKUSKETA

ASTE BERDEKO JARDUERAK


