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d Hurrengo tailerrak:

ERREPORTAJEA Tailer ekologikoak Garberan
Eta, inguruan, askotariko
materialak: hariak, pintzelak, orriak, artoa, koloretako margoak, lekaleak, guraizeak,
ureztatzeko ontzia, jogurt potoak, eta hainbat
eta hainbat material gehiago. Gehienak birziklatutako materialak, eta batzuk,
«material naturalak edo
iraunkorki ekoitzitakoak»,
argitu du Alvarezek.
Material horiez baliatuz, euskal kulturarekin, ekologiarekin,
naturarekin eta kontsumo
iraunkortasunarekin loturiko
jarduerak egiten dituzte astero. Lantzen dituzten gaiak askotarikoak dira: energia, ura,
baratzea, animaliak, udaberria
eta beste. Kutxa Ekogunean
bertan lantzen dituzten gaiak
direla zehaztu du Alvarezek.

Naturaren

etxean
A

dute ingurumena zaintzeko konpromisoa.
Oraingoan, indarrak
batu dituzte, «gaztetxoenek ingurumenari buruz
kontzientzia hartzeko», zehaztu du
Maitane Alvarez Kutxa
Ekoguneko kide eta tailerren dinamizatzaileak.
Elkartu, eta tailerrak antolatzen hasi dira. Garberak tailerrak egiteko eremua ﬁnkatu
du, merkataritza gunean bertan, eta Kutxa Ekoguneak jarduerak antolatzen ditu.
Helburuak betetzeko asmoz,
ostiralero-ostiralero Garberako plaza nagusian biltzen dira
4 eta 12 urte bitarteko haurrak
eta hiru begiraleak, Media
Markt dendara igotzeko eskaileren ondoan. 17:00etan hasten dira lanean, eta 20:00etan
amaitzen dute. Bi metro luzeko
bi mahaik eta beste bi txikik
osatzen dute jolas eremua.
EKOGUNEA

ARGAZKIAK: EKOGUNEA ETA DAVID VICENTE

FITXA

bat. Lehen egunean, Lur bizia izeneko tailerra egin zuten, «hazi bat ohiko lekutik
kanpo ere haz daitekeela ikas
zezaten haurrek», zehaztu du
Alvarezek. Hala, askotariko lurretan erein zituzten haziak:
koloretako arkatzei punta ateratzean sortzen den zerrautsean, kotoian, harean eta abar.
«Haurrek ikasi zuten ura eta
mineralak dauden edozein ingurunetan sor daitekeela bizia,
baita hormigoian ere».
Jolastu eta ikasi
Ttuntturroa edo Miel Otxi«Tailerrei testuinguru bat ema- nen kapela sortzeko aitzakiarekin, inauterien jatorriari butea gustatzen zaigu. Ekintza
ruz eta udako solstizioari buegin eta ongi pasatzeaz
ruz jardun zuten, beste egun
gain, haurrek zerbait
batez. Eta, informazio orri zaharkituekin, udaberriko loreak
sortu zituzten. Komuneko paikastea nahi
peraren kartoizko tutuekin,
dugu; zerbait
berezia edo be- berriz, baratzeko barraskiloen tankerakoak egin zituzten.
rria egin eta
Horiek, baina, orain arte
ikastea, alegia»,
argitu du Ekogu- egindako hiru tailer baino ez
neko dinamizatzai- dira, «ongi pasatzeko eta enleak. Eta gaineratu tretenitzeko» beste jarduera
batzuk ere egin baitituzte.
du: «Tailerretan,
gaztetxoenen gara- Eta, ekainaren 9ra bitartean,
pen kognitiboa, psi- beste hainbat eta hainbat
tailer egingo dituzte: ipurtarkomotorra, afektiboa eta soziala susta- gia, mantangorria, zikoina,
mendiko makilak eta txori
tzeko lanak egiten
habiak, besteak beste.
dira; ingurumenaren
Tailer batzuk begiraleek gierrespetua indartzen da, eta
hura zaintzeak duen garrantzia datzen dituzten jarduerak
dira, baina badira tailer askeerakusten da».
ak ere, «haurrek euren kabuz
Orotara, hamabi tailer preslan egiteko eta euren sormena
tatu dituzte, aste bakoitzeko

Haurrak ingurumenaren inguruan hezteko eta hura zaintzeak
duen garrantziaz ohartarazteko, tailerrak egiten dituzte
ostiralero Garbera merkataritza gunean. Kutxa Ekoguneko
begiraleek gidatzen dituzte tailerrak. Ekainaren 9an egingo
dute udako oporren aurreko azken saioa.
ma lurra maitatu
eta errespetatu
egin behar da,
hura gabe ez baikara deus. Horretarako, baina,
ezinbestekoa da natura ezagutzea, eta, bereziki, gure egitea;
ezagutzen ez dena nekez maitatzen baita. Hala, inguruneko
mundu sekretua erakusteko,
eta Kutxa Ekoguneak egunerokoan egiten duen lana ezagutarazteko, tailerrak antolatzen
dabil Ekogunea azken asteetan, Donostiako Garbera merkataritza gunean. Martxoaren
erdialdean hasi ziren tailerrekin, eta ekainaren 9an egingo
dute azken ekintza.
Heziketa da irakasgairik eraginkorrena. Eta ingurumena
ezagutzeko, maitatzeko, errespetatzeko eta zaintzeko modu
eraginkorrena: gaztetxoak txiki-txikitatik heztea. Kutxa Ekoguneak eta Garbera merkataritza guneak aspalditik hartua

Maiatzak 5: Ipurtargia.
Maiatzak 12: Pandereta.
Maiatzak 19: Mantangorria.
Maiatzak 26: Mendiko makila.
d Zer: ekologiarekin loturiko
Ekainak 2: Txori habia. Ekainak 9:
tailerrak. Tailer gidatuak eta gidatu
Zikoina. Tailer gidatu gabeetan,
gabeak ematen dituzte.
ﬁscher tip-ekin marrazkiak
d Non: Garbera merkataritza guneko plaza
egingo dituzte.
nagusian, Media Markt dendaren azpian.
d Nork gidatua: Kutxa Ekoguneko
begiraleek.
garatzeko», zehazd Noiz: ostiralero, ekainaren 9ra
tu du Alvarezek.
arte.
Hala, mozorroak, kolod Ordua: 17:00etatik
retako margoak, plastili20:00etara.

na, ﬁscher tip-ak edota
bestelako materialak erabiliz, marrazkiak, mozorroak eta
bestelako eskulanak sortzen
dituzte.
Ostiralero, une entretenigarri
bat pasatzeko aukera dute nahi
duten haur guztiek. Naturaren
etxera sartzeko, baina, Garberako VIP txartelaren jabe izatea
beharrezkoa da. Txartela doakoa da, eta unean bertan egin
daiteke.
Orain arteko ekintzetan haur
ugarik parte hartu dutela dio
tailerren dinamizatzaileak: «Lehen egunean, 60 haur inguru
ibili ziren. Eta hurrengo asteetan ere, haur ugari ibili dira,
nahiz eta eguraldi ona egin eta
ekintzak leku itxian izan; denera, 200 haur inguru pasa dira jolas eremutik. Dena den, orain
arte parte hartu duten haurrak
«oso-oso gustura» ibili direla aitortu du Alvarezek, eta gaineratu du «asko arratsalde osoan»
geratuko liratekeela. Ongi pasatzen dute, eta, oharkabean, inguruneari buruzko gauzak ikasten dituzte. Ingurunea maitatzen hasteko ezinbesteko pausoa.
Ingurumena zaintzea denon
ardura da. Ardura handia da,
bai, baina ez da hain zaila. Eguneroko ohitura txikietatik abiatuta, lorpen handiak egin daitezke; ahalegintzea eta kontzientzia hartzea da kontua.
Ahalegin horren erakustaldi bat
baino ez dira ostiralero Ekoguneak antolatuta Garberan egiten diren tailerrak.
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