
 

 

Aktibatu + programako hitzaldi ziklo interesgarria 

Aktibatu + Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimena da, herritarren parte-hartzea sustatzeko 

ingurumen iraunkortasunaren alde, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergo, Bizkaiko Garraio 

Partzuergo , Energiaren Euskal Erakunde (EEE), Eroski Talde eta Garbiker Sozietate 

Publikoaren lankidetzarekin. Duela hilabete batzuk jarri zuten abian Arratia eta Nerbioi-

Ibaizabalgo udalerrietan. 

Global Action Plan (GAP) Nazio Batuek babestutako nazioarteko programa bat da, ikuspegi 

positibo, ideia arrunt eta ekintza praktikoetan oinarritutakoa. Xedea pertsonen ohiturak aldatzen 

laguntzea da. Baliabideen erabileran eraginkortasuna hobetzea du helburu, eta planetarekiko 

eragin negatiboa murriztea, etxeko eta tokiko ekonomiaren mesedetan lan egiten den bitartean.   

Jarduera horretan parte hartu nahi duten familiek eskura dute webgune espezifikoa, tresna sinple 

eta eraginkorrekin, erosketa-hondakinak, ura, energia eta mugikortasuna bezalako gaiei 

heltzeko.Gai bakoitza hiru astez lantzen da, modu praktiko eta errazean. Hortaz, programak hiru 

hilabete irauten du, izena ematen den egunetik.Webgune honetara parte hartzen duten udalerri, 

Arratiako Udalen Mankomunitate , Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal eta bestelakoen 

webguneetatik sartzen da, edo bestela, www.bizkaia21.net webgunetik, Aktibatu + atalera 

joanda. 

Aktibatu + plataformari laguntzeko, hitzaldi programa antolatu du 2013-2014 edizioan parte 

hartzen duten bi eskualdeetan: Arratian eta Nerbioi-Ibaizabalen.Programaren oinarria diren bost 

gaiak modu praktikoan landuko dira: ura, energia, erosketa, hondakinak eta mugikortasuna. 

  



 

	
	
	

	 	

 

Izenburua Udalerria Helbidea Data eta ordua Hizlaria 

¿Quieres aprender a 
ahorrar energía en el 

hogar? 
Arrigorriaga 

Arrigorriagako  
kultur etxea 

Urgoiti Pasealekua 8 

Martxoaren 13 
Osteguna 

19.00  

¿Quieres aprender a 
ahorrar energía en el 

hogar? 
Galdakao 

Gandasegi 
ikastetxea (Kurtzeko 

Plaza 10-A) 
Erabilera anitzeko 
aretoa (1.solairua) 

Martxoak 19 
Asteazkena 

18.00  

¿Qué se hace con los 
residuos que llevas a los 

Garbigunes? 
Basauri 

Pozokoetxe kultur 
etxea 

Erronkari Ibarra, s/n  
 

Martxoaren 26 
Asteazkena 

19.00 
 

 

¿Quieres aprender a 
ahorrar energía en el 

hogar? 
Etxebarri 

Etxebarriko 
Udaletxeko osoko 

bilkura 
Sabino Arana 1A  

Martxoaren 31 
Astelehena 

18.30  

Cómo hacer tu consumo 
más responsable 

Galdakao 

Gandasegi 
ikastetxea (Kurtzeko 

Plaza 10-A) 
Erabilera anitzeko 
aretoa (1.solairua) 

Apirilak 9 asteazkena 
19.00 

 

Ur kontsumoa murrizten 
ikasi nahi duzu? 

Zeanuri 
Kultur etxea 

Plaza auzoa, 1 

Apirilaren 10 
Osteguna 

19.00  

Cómo hacer tu consumo 
más responsable Etxebarri 

Etxebarriko 
Udaletxeko osoko 

bilkura 
Sabino Arana 1A  

Maiatzak 5 
Astelehena 

19.00  

¿Quieres aprender a 
ahorrar energía en el 

hogar? 
Bedia 

Eskoletan 
Agirre Lehendakaria 

enparantza  

Maiatzaren 8 
Osteguna 

18.00  

El Transporte público y la 
sostenibilidad en Bizkaia 

Arrigorriaga 
Arrigorriagako  
kultur etxea 

Urgoiti Pasealekua 8 

Maiatzaren  28 
Asteazkena 

19.00 
 

 
 

 

 




