
BILBAO BBK LIVE JAIALDIKO POLTSEK PLANETA ZAINTZEAZ GAIN, PERTSONEI LAGUNTZEN
DIETE

Bilbao BBK Live jaialdiaren 2019ko edizioan erabilitako 1.780m2 olanekin poltsa
jasangarrien bilduma bat egin dugu , arrazoi on baten alde 

Pandemia hau dela-eta, jaialdietara joatea zaila izango dugunez, Eguberri hauetan jaialdia
soinean hartuko dugu. Horixe pentsatu zuen Bilbao BBK Live jaialdiko lantaldeak poltsen
bilduma hau egun berezi hauetan kaleratzea erabaki genuenean, opari perfektuaren bila
baikabiltza denok. Beste urte batzuetan, gure jarraitzaileen oparia jaialdirako bonua izaten
zen. Aurten, gainera, jaialdiaren zatitxo bat etxera eramatea nahi genuke eta, aldi berean,
planetari ez ezik, gure inguruan egoera zaila bizitzen ari diren pertsonei ere lagundu. 

Jaialdiaren 2019ko edizioa amaitu zenean hasi ginen bilduma hau diseinatzen, Bilbao BBK
Live jaialdiko hamabi agertokiak apaintzeko erabili genituen olanen 1.780m2 genituela
konturatu ginenean. Ingurumenean ahalik eta inpaktu txikiena eragiteko konpromisoari
jarraikiz, material horri bigarren bizitza bat ematea erabaki genuen eta, horretarako, bigarren
urtez jarraian, modan hasiberriak diren talentuei laguntzeko BIAAF (Bilbao International Art
& Fashion) nazioarteko plataformarekin bat egin genuen.  Prozesuan, xehetasun txikienaz ere
arduratu gara, prozesu osoa modu arduratsuan burutu zedin; horrela, bada, material guztiak
jaialditik birziklatutako elementuak dira; 19-30 Studio-ko Daniel Santos artista bilbotarrak
egin du diseinua, eta Peñascal kooperatiba tailerretan egin ditugu poltsak; tailer horretan,
bazterkeria-egoeran edo bazterkeria-arriskuan dauden pertsonak gizarteratzearen alde lan
egiten dute. Oparia jasotzeko moduari ere erreparatu diogu, birziklatutako paperez egindako
bilgarria baitarama. Horretaz gain, poltsarekin batera edizio hartako kartel bat ere aurkituko
duzu: birziklatutako eta garbitu daitekeen PVCzko etiketa bat, agertokietan egon ziren eta
gure oroimenetik nekez ezabatuko diren hainbeste emozio sentiarazi zizkiguten 100dik gora
artisten izenekin: Rosalía, Weezer, Liam Gallagher, Thom Yorke, The Strokes, Suede...  

Modelo bakoitza bakarra eta esklusiboa da, ez baitaude bi olana zati berdin; unisex da, eta
poltsa moduan edo bizkar-zorro moduan erabil daiteke. Poltsa salduta lortzen diren etekin
guzti-guztiak Bizkaiko Elikagai Bankuari emango dizkiogu, baliabide gutxi dituzten familiei
laguntzeko. 

#BilbaoBBKLive LOVES the planet LOVES People bilduma
Bilbao BBK Live x Bizkaiko Elikagai Bankua
Abenduaren www.bilbaobbklive.com webgunean
 


