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Azaroak 8
>> Azaroak 18

Hezetasuneko jaiak. Azaroak 9, ostirala,
17:00etan, txupinazoa botako dute Areneazpin.
Zenbait ekitaldi igandera arte.

Antzerkia. Azaroak 17, larunbata, 20:00etan, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Intensamente azules”, César
Sarachurekin. Egile eta zuzendaria: Juan Mayorga. 15€.

Beste 175.000€ hondakin organikoa birziklatzeari buruzko etxez etxeko kontzientziazio-kanpaina egiteko

327.000€ Bizkaia Zubia plazan, Gernika eta San Ignazio
parkeetan komun publikoak instalatzeko
Guken abstentzioarekin eta gainerako
talde politikoen aldeko botoekin, Udalbatzak ontzat eman zuen 327.000€-ko
kreditu gehigarria, Bizkaia Zubiko plazan, Gernika parkean eta San Ignazio
parkean komun publikoak instalatzeko. Horiez gain, gaur egun honako toki
hauetan daude komunak: Aixerrotako
pasealekuan; Areetako Kaiko pasealekuan, La Bola hondartzaren ondoan
(Tokiko Gobernu Batzarrak aurreko
astean adjudikatu zuen hura berritzea,
160.000€-tan); San Ignazio plazan; Ereagako Turismo Bulegoko eraikinean;
Bolueko landetan; eta Areetako hondartzan (bertan dagoena aldatu egingo da,
eta lizitazio-prozesuan dago aldaketa).
Komunak ezartzeko irizpide gisa,
92.000€-ko inbertsioa kalkulatu da ale
bakoitzeko (eraikinetan daudenak izan
ezik); halaber, toki bakoitzeko mantentze-zerbitzu integrala 3.000€-koa da urtean, gutxi gorabehera.
Bide publikoko komunak modernizatzeko emango den beste urrats bat da;
talde politikoek bat egin dute eskaera
hori egiteko, eta adinekoekin atsegina
den hiri bihurtzeko xedea daukan Getxo Lagunkoia proiektuak proposatu
berri du, baita parte hartzeko zenbait
prozesuk ere.

Hondakin organikoak birziklatzeari buruzko kanpaina

Udal-gobernuaren (EAJ/PNV eta PSE-

Kaiko komunak, Bola hondartzaren parean; horiek zaharberritzeko lanak iragan astean esleitu ziren

EE) eta EH-Bilduren aldeko botoekin,
PPren kontrako botoekin eta Guken
eta Ciudadanosen abstentzioarekin,
175.000€-ko beste kreditu gehigarri bat
ere onetsi zen, Getxon zati organikoaren
bilketa hobetzeko xedez etxez etxeko informazio- eta kontzientziazio-kanpaina
gauzatzeko (aipatutako hondakin organikoak edukiontzi marroian botatzen
dira). Hirigintzako zinegotzi den Joseba Arregik hauxe adierazi zuen: “Hondakinen Lantaldean ondorio garrantzitsu
hau atera dute: jatorrian hiri-hondakin
solidoen gaikako bilketan % 50era iristeko
erronka lortzeko hurrengo urratsa emateko
asmoz, ezinbestekoa da materia organikoaren bilketa bereizia ezartzea, hondakinen

% 50 inguru baita. Horretarako, edukiontzi
marroiak jada dauzkagunez, funtsezkoa da
herritarrak inplikatzea, hots, funtsezkoa da
erantzukizun partekatuak izatea”.
Aipatutako taldeak egindako eta erabilitako azterlanen arabera, ondorioztatzen da herritarrek hauxe jakin behar
dutela inplikatu ahal izateko: sortutako
hondakinei buruzko informazioa, eurengan nahiz gertuko ingurunean sortutako eragina, zerbitzuen kostuak, eta
birziklapenari buruzko alderdi praktikoei buruzko informazioa. Arregik esan
bezala, kanpainak ildo hori hartuko du.
Halaber, gogorarazi du azken bi urteetan, zerbitzu berriak eta edukiontzi
berriak jarri ondoren, gaikako bilketa

% 21tik % 30,5era igaro dela (hau da, ia
% 10eko aldea egon da). Ondorioz, isurketa-kanonagatik zenbateko txikiagoa
ordaindu behar izan da eta, hortaz, aurreztu da (235.000 euro 2016tik 2017ra).
Sortutako eztabaidan, hauxe ziurtatu
zuen PP alderdiak: “Zaborraren bilketazerbitzuaz arduratzen den enpresak kontratuaren plegua urratu du etengabe; izan ere,
eskaini ez diren zerbitzuak hartzen zituen
barne pleguak. Hori dela eta, diru asko aurrezten da eta, beraz, enpresa horrek ordaindu beharko luke aipatutako kanpaina”. Bestalde, Guk taldeak hauxe kritikatu zuen
“Hondakinen Lantaldea desaktibatu egin da
eta bere edukia hustu da, hauteskundeetarako sei hilabete soilik geratzen direnean”.
EH-Bildu, berriz, poztu egin zen gobernuaren apustu politiko horrengatik,
baina bere ustez ezinbestekoa da neurri
gehiago ezartzea, kontzientzia sortu eta
Europak jarritako erronka lortze aldera.

Ordainsarien gehikuntza

Lanaren esparruari dagokionez, alderdi
guztien aldeko botoekin (Guken aurkako botoa salbu), Udalbatzak onartu zuen udaleko langileen ordainsariak igotzea; hala, % 1,5ko gehikuntza
izango dute urtarriletik ekainera, eta
% 1,75ekoa uztailetik abendura. Proposamenak negoziazio-mahaiaren gehiengo absolutua zeukan.
Mozioak 2. orrialdean.

Ibilgailu eta erreminta elektriko berriak udal lorezaintza zerbitzua
hornitzeko

Udaleko lorezaintza zerbitzuak ibilgailu flota eta erreminta elektriko berriak
dauzka, Udala beren zerbitzuak garai berrietara egokitu eta ingurumena
etengabe hobetzearen alde egiten ari
den apustua indartzen dutenak. Tresna
isilagoak eta jasangarriagoak dira, hiritarrei zarata gutxiago eragiten dietelako
eta berotegi-efektuko gasen emisioak
txikiagotzen direlako eguratsean. Hain
zuzen ere, sei ibilgailu eta erreminta
berriak erosi dira, honako hauek: heskaiak moztekoak (10 ale), pertika erako
heskaiak inaustekoak (1), sasi-garbitzeko makinak (12), hosto-haizagailu (14),

motozerrak (4) eta jorratzeko tresnak (4).
Pixkanaka ari dira ibilgailu elektrikoak
gehitzen, udal Gobernuak egun ohiko
erregai fosilak kontsumitzen dituztenen
ordez, beste energia batzuk erabiltzen
dituztenak jarriko baititu, ingurumen
aldetik jasangarriagoak direnak: elektrikoa, hibridoa eta GNK (Gas Natural
Konprimatua).
Lorezaintza zerbitzua, 40 bat langile
biltzen dituena, modu oso positiboan
baloratzen dute herritarrek, gogobetetasun-maila ezagutzeko azken inkestak
ondorioztatu duenez; batez besteko
nota, 10etik 7,7 puntukoa da.

Hilaren 24ra arte.
Hitzaldia. Romo Kultur Etxearen
Areto Nagusian, 19:00etan, “La
Ciencia comenzó en Sumeria”.
Hizlaria: Santiago Fernández (Matematikatan lizentziaduna). Antolatzailea: Sinope Kultur Elkartea.
https://sinopeblog.wordpress.com/

AZAROAK 13 ASTEARTEA
AZAROAK 8 OSTEGUNA
Getxo zuzenean. Algortako The

Piper's Irish Puben, 20:00etan,
Daniel Merino (pop-rocka).

AZAROAK 9 OSTIRALA
Kontularien Kluba. Algortako Kul-

tur Etxean, 19:00etan, ipuin-kontalaria izan edo entzun nahi duten
nagusiez osatutako kluba. Sarrera
dohainik.
Cinema Paradiso. 2018/19 denboraldiaren hasiera. Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan,
21:00etan, azpitituludun jatorrizko bertsioan, “El Capitán”
filmaren proiekzio eta foruma.
Zuzendaria: Robert Schwentke.
Hizkuntza: alemanera. 16 urtetik
gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
Biotza Gazte, Azebarri Kultur
Txokoan, 20:30ean, Juan Jose
Eizmendi eta Xabier Zeberio bertsolariekin eta OXABIren musikarekin. Doako sarrera. ALBEk
antolatuta.
Kontzertu solidarioa San Martin
de Tours GKEaren alde, San Martin parrokian, 19:30ean, Armonia
abesbatza eta Ander Entziondorekin.
Hezetasuneko jaiak. 17:00etan
txupinazoa Areneazpin eta, ondoren, atletismo eta “ultimate frisby”
erakustaldia, diskofesta Iturgitxin,
kalejira Agurra-rekin, txorizo jana
txoznan eta pilota partiduak San
Nikolas Ikastolan. 22:00etan Love
Masacre eta Urrats Erromeria
taldeen kontzertuak Iturgitxiko
karpan.

AZAROAK 10 LARUNBATA
“Bakun” ikuskizuna. Areetako

Andrés Isasi Musika Eskolan,
18:00etan, Basabi taldearekin.
Sarrera: 5€ (3€ ikasleentzat).
Salmenta aldez aurretik Musika
Eskolan.
Hezetasuneko jaiak. 09:30ean
diana eta kalejira Agurra-rekin.
10:30etatik Aurrera, Areneazpin,
umeentzako marrazki lehiaketa,
umeentzako tailerrak, eta tiragoma eta igeltoka txapelketa.
14:30ean herri bazkaria karpapean, bakarrizketa eta mus arina
txapelketa. 18:00etan, San Nikolas ikastolan, fandango eta arin
arin-en erakustaldia eta aurreskulari txapelketa. 19:00etan zumba Rosirekin eta txapel jaurtiketa
txapelketa. 21:30ean, karpapean,
2Zio eta Gigatrón taldeen kontzertua.

AZAROAK 11 IGANDEA
Hezetasuneko jaiak. Miki Egu-

na. 10:00etatik aurrera, lapikoko
txapelketa txosnan, krosa, puzgarriak, artisautza erakusketa
eta trompalari eta graffiti erakustaldia. 12:00etan kalejira dantza
taldeekin Agurra-ren eskutik eta
12:30ean, dantzen erakustaldia
ikastolan. 17:30ean, Areneazpin,
herri kirolak eta umeentzako txokolate jana. 20:00etan Martintxo
erreketa.
San Martineko kontzertua. Algortako Tourseko San Martin elizan,
20:00etan, Irutasun abesbatzarekin. Sarrera dohainik.

AZAROAK 12 ASTELEHENA
Odol-ematea. Algortako Geltokia
plazan. Goiz eta arratsaldez.
Erakusketa. Algortako Kultur
Etxean, Fair Saturday dela eta, “Un
viaje con compromiso: el valor de
la prevención en la lucha contra
la mutilación genital femenina”,
Munduko Medikuak GKEren eskutik. Asier Alcortaren argazkiak.

Mendi Tour. Bilbao Mendi Film

Festival-eko onena. RKE-Romo
Kultur Etxean, 19:30ean. Sarrera
dohainik.

AZAROAK 14 ASTEAZKENA
Mendi Tour. Bilbao Mendi Film

Festival-eko onena. RKE-Romo
Kultur Etxean, 19:30ean. Sarrera
dohainik.
Hitzaldia. Algortako Kultur Etxean,
Villamonten, 18:30ean, "Lo que
nos ocultan sobre las pensiones".
Hizlaria: Nekane Jurado (ekonomilaria). Sarrera dohainik. Antolatzailea: Getxoko Pentsionisten
Plataforma.
Hitzaldia. Musika barrutik zikloa.

Areetako Andrés Isasi Musika
Eskolan, 11:30ean, Move your
fingers. Hizlaria: Andoni Elías. Sarrera: 3€.

AZAROAK 15 OSTEGUNA
Mendi Tour. Bilbao Mendi Film

Festival-eko onena. RKE-Romo
Kultur Etxean, 19:30ean. Sarrera
dohainik.
Ipuinaren ordua. Villamonteko
haur-liburutegian,
18:00etan,
“Euskaraz gozatzeko hamaika
kontu”, Sorgina Txirulinarekin. 3-8
urte. Sarrera dohainik edukiera
bete arte.
Getxo zuzenean. Kirol Portuko
Silver´s Tavern puben, 20:00etan,
Bea´s Beat Jazz (jazz).
Gizatiar. Erromo-Areetako Emakumeen elkarte socio-kulturala. Hitzaldia: "Ekologia emozionala eta
emakumenak". Hizlaria: Karmele
Urquijo (psikologoa). 18:15ean,
Romoko San Jose parrokiako lokaletako ekitaldi aretoan. Izena
ematea zabalik, azaroak 14 Guggenheim museoa bisita egiteko.
Bake Eder. Ate irekien jardunaldia. 18:00etatik aurrera Bake Eder

185.000€ gehiago GLLak ordaintzeko
Udalak 2018an eskatutako GLL
Gizarte Larrialditarako Laguntzen eskakizunak ordaindu
ahal izateko zuzendutako diru
kopurua handitu berri du. Aurten Eusko Jaurlaritzak 679.002€
eman ditu Gexon aurkeztutako
laguntza eskaeren artean bana-

tzeko. Horri gehitu behar zaizkio
Udalak aurreikusitako 320.998€
eta orain 185.000€ gehiago bideratzea onartu berri du, aurtengo eskakizun guztiei erantzuna
eman ahal izatea esperoz.
Aldizkakoak ez diren laguntza
horiek Eusko Jaurlaritzaren kon-

Azaroaren 19ra arte zabalik egongo da udalerriko Garapenerako
Gobernuz Kanpoko Erakundeak
indartzen laguntzeko eskaerak
aurkezteko epea. Diru-laguntza
horietarako Udalak 18.720€ zuzenduko ditu eta, besteak beste,
egoitzen mantentzen eta langileen eta heziketako gastuak ordaintzen laguntzeko izango dira.
Diru-laguntza eskatu ahal izango dute Eusko Jaurlaritzaren Elkarteen Erregistroan eta Getxoko
Erakundeen Udal Erregistroan
erregistratuta dauden dirua ira-

bazteko asmorik gabeko elkarteek. Bere xedeen artean nazioarteko garapen lankidetzarako
ekintzak, garapenerako hezkuntzako ekintzak, edo/eta sentsibilizazio ekintzak egitea daude eta
udalerrian egoitza edo ordezkaritza finkoa eduki beharko dute,
eskabidea aurkeztu baino bi urte
baino lehenagotik gutxienez.
Eskabideak eta beharrezko agiriak bulego elektronikoaren bitartez aurkeztu beharko dira: http://
www.getxo.eus/eu/cooperacional-desarrollo/subvenciones

GGKEen mantentze gastuei aurre
egiteko laguntzak

1. Getxo Shop&Music
Getxo Enpresa elkarteak 1. Getxo Shop&Music jarduna antolatu du ostiral honetarako, hilak
9, 18:30etik 20:30era, eta larunbat
honetarako, hilak 10, 12:00etatik
14:00etara. Musika emanaldiak
izango dira, dohainik, Algorta, Romo eta Areetako hainbat
merkataritza-zonatan. Izan ere,
Europa erdialdeko zenbait hiriburutan dagoeneko egin den
ekimena da; eta bere helburua
da auzoetako bizitza soziala

eta merkataritza dinamizatzea.
Horrez gainera, sari zozketetan
parte hartu ahalko du jendeak
(aipatutako egunetan erosten
edo kontsumitzen dutenek eta
Facebooken (getxoenpresa) eta
Twitteren (getxo_enpresa) ekimenari buruzko argitalpenak
partekatzen dituztenek).
Musika emanaldiak egingo diren toki eta orduak zein zozketetako oinarriak, hemen: www.
getxoenpresa.com.

jauregian (Zugatzarte Etorb. 32).
Ekainiaren ezaugarri historiko eta
arkitektonikoei buruz aurkezpena eta bisita gidatua. Izena aldez
aurretik eman behar da: biscayti-

k10urte@bizkaia.org

AZAROAK 16 OSTIRALA
Konpositore getxotarren III. abesbatzaren kontzertua. 20:00etan,

Areetxo Ganbara Abesbatzaren
emaladia Areetako Andres Isasi
Musika Eskolan. Sarrera dohainik.

AZAROAK 17 LARUNBATA
Ipuin kontaketa. Storytime.
11:00etan, Algortako Kultur
Etxean, “Trick or treat” Kids&Us
Algorta-Getxoren eskutik. Ingelesez. Familia osoarentzat. Sarrera
dohainik.
Antzerkia. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 20:00etan, “Intensamente azules” antzezlana,
César Sarachurekin. Egile eta zuzendaria: Juan Mayorga. Sarrera:
15€.
Ingurumen aretoa. 10:00etatik
aurrera Altxorraren bila. Informazio gehiago: www.ingurumenare-

Esker ona pertsona zaintzaileentzat
Elena Coria Gizarte Zerbitzuetako zinegotziak, Udalaren izenean, esker ona eskaini zien mendetasun egoeran dauden pertsonen 50 bat zaintzaileri, Romo
Kultur Etxean astelehenean antolatutako I. Topaketan, hurrengo egunean, azaroak 6, Nazioarteko Zaintzaileen Eguna izan zela eta. San Ignazio ikastetxeko
hainbat ikaslek ere parte hartu zuten jardunaldian.

toagetxo.eus

AZAROAK 18 IGANDEA
Mendi irteera. Saioa mendia. Belate Mendatea-Okolin (1.354m)Saioa (1.416m)- Artesiaga Mendatea zeharkaldia. 13-1 etapa.
Euskal Herrian barrena Zeharkaldi
Handia. Informazioa: etorkizunamt@gmail.com edo 606 63 71
28 (whatsapp).
Ingurumen aretoa. Familientzako tailerrak: pintxo osasuntsuak.
Beharrezkoa da aldez aurretik
izena ematea. Informazio gehiago:
www.ingurumenaretoagetxo.eus

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111

Udaltzaingoa kultura arteko ikastaro batean
Udaltzaingoak parte hartu du Polizia komunitarioa: hiri segurtasunaren kultura
arteko ikuspegiari buruzko heziketa ikastaro batean, Fuenlabradan, Europako
Kontseiluak antolatuta, Kultura arteko hiriak programaren barruan. Horretan
Udalak parte hartzen du. Topaketan, besteak beste, segurtasun sistema eta babes publikoaz eta gorroto delituen kontrako udaltzaingoaren jardunaz mintzatu
ziren partaideak.

turako prestazioak dira, gastu
arrunt eta ezohikoei aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten
pertsonentzat, gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzeko edo
saihesteko. Udal Gizarte Zerbitzuek bideratu, gestionatu eta ordainketak gauzatzen dituzte.

Osoko
bilkuraren
mozioak

Testigantza izaerarekin, bost
mozio onetsi zituen udalbatzak
bere azken saioan.
*Lehenengoa PPk aurkeztu
zuen eta horren bidez Neguriko
Cristóbal Colón kalearen hasieran dauden zenbait gune ilun
egokitzeari buruzko azterlana
egiteko eskatu zuen, taldeak
uste baitu “herritarrentzako
arriskutsuak eta desatseginak”
direla.
*Era berean, ontzat eman zen
Guk
taldeak
aurkeztutako
mozio bi: bata, EUDELen gomendioei jarraituz, herritarren
arretarako bulegoei atxikitako
langileen kopurua handitu dadin, herritar guztiei aurrez aurreko arreta eta arreta elektronikoa bermatzeko, eta bestea, eta
bestalde, besteak beste, egitea
lehenbait lehen aniztasun funtzionalak ordezkatzen dituzten
taldeekin eta eraginpeko herritarrekin elkarlanean, eraikinetako irisgarritasunari buruzko
baldintza teknikoak jasotzen
dituen gida erabilgarri bat edo
eskuliburu bat, berriztatze eta
eraikin berri bakoitzari aplikatzeko baliagarria izango dena,
herritarrentzako irisgarritasun
erreala bermatuz.
*Era berean EH-Bilduren mozio
bat ere onartu zen Calistenia
(gorputzaren mugimenduan,
elastizitatean eta hobekuntza
aerobikoan oinarritutako entrenamendu mota) parkeak udalerriko hainbat tokitan sortzeko,
eta konkretuki datozen 6 hilabeteetan mota honetako 3 parke martxan jartzeko proiektua
abiarazteko. Udal gobernuak
erantzun zuen Areeta-Txurrukako aldean, Ereaga hondartzan (Igeretxe eta Terrazaren artean), Portu Zaharreko zelaian
eta Aixerrotan abian jartzeko
plana dagoela aurreikusita, eta
ez soilik Calistenia praktikatzeko baizik eta eskatutako beste
kirol batzuetarako ere, esate baterako Parkuor, Nord-walking,
edo ibiltzeko tokien arteko distantzien seinaleak ere.
*Azkenik, Ciudadanos-Herritarrak taldearen mozio bat aurrera atera zen, udal gobernuak
zeharkatutakoa, eta horren
arabera, Udalak konpromisoa
hartu zuen ludoteka zerbitzuaren plaza kopurua handitzeko
beharrezkoak diren ahaleginak
egiteko.

Argazki-erakusketak
Algortan
eta Romon

Hiru egunez, iazko Bilbao Mendi Film Festivalen ekoizpen onenak
hurbilduko ditu RKEra

Mendi Tour-ek mendi, eskalada eta
abenturari buruzko 10 film proiektatuko ditu
Azaroaren 13tik 15era, Mendi Tour zine-zikloa izango
da Romoko Kultur Etxean, 2017ko Bilbao Mendi Festival zinemaldian mendi, eskalada eta abenturari buruzko hautatutako hainbat film, hain zuzen. Guztira, 10
pelikula proiektatuko dira bertan jatorrizko bertsioan,
azpitituludunak (euskaraz edota gaztelaniaz). Saioak
19:30ean hasiko dira eta doako gonbidapenak azaroaren 5etik aurrera jaso daitezke Algortako eta Romoko
Kultur Etxeetan. Ekimen hori Itxas Argia elkarte getxotarrak antolatzen duen Nazioarteko Mendi Astea dela
eta antolatu du Itxas Argiak Udalaren laguntzaz.
Asteartean, hilak 13, The Time Within (zuz.: Ben Sturgulewski) eta Aurrrera (zuz.: Mikel Peña) film laburren eskutik zabalduko da saioa. Ondoren, Bonnington
Mountaineer (80 min.; zuz.: Brian Hall / Keith Partridge) dokumentala hasiko da, Britainia Handiko alpinismoaren izen handi nagusietako bat den Chris Boningtonen bizipenak bildu dituena. Film honek Mendi
Pelikula Onenari emandako saria irabazi zuen 2017ko
BMFFn.
Biharamunean, asteazkenean, iazko jaialdian Kultura
eta Naturaren Film Onenaren saria irabazi zuen The Last
Honey Hunter (35 min; zuz.: Ben Knight) film ertainarekin abiatuko da saioa. Horretan Himalaiako erle erraldoiaren ezti-uztaren erritua islatu da. Kulung herriko
hautatuek labar malkartsuak eskalatu behar dituzte hori
lortzeko, ikaragarri arriskutsua den lana eginda. Horren

ondoren Uruca II-Bugaboos edition (zuz.: Erick Grigorovski) eta Pshycho Vertical (64 min.; zuz.: Jen Randall)
dokumentala, Andy Kirkpatrick idalze eta alpinistaren
autobiografian oinarrituta dagoena. Zortzi egunean
grabatu zen dokumentala, Kirkpatricken Yosemiteko
(AEB) parke nazionalean dagoen El Capitán izeneko haitza bakarrean eskalatu zuenean. Filmak Gidoi Onenari
emandako saria irabazi zuen zinemaldian.
Azken egunean proiektatuko dira: Where the Wild Things
Play (zuz.: Krystle Wright) eta 2017an Epaimahaiaren
saria eta Zuzendari Onenari eta Eskalada Film Onenari emandako sariak irabazi zuten filmak. Lehenengoa
ZeSxaVG7 Mama (44 min., zuz.: Wotjek Kozakiewicz)
dokumentala da. Kinga Ociepka-Grzegulska da horren
protagonista, Poloniako eskalatzaile ospetsuenetariko
bat, hain zuzen ere. Bi haurren ama, orain helburu berri
bati ekitekotan da: aurrez emakume bakar batek eskalatu ezin izan duen bide bat egitea.
Jarraian The Frozen Road (24 min.; zuz.: Ben Page) proiektatuko da. Zuzendariak berak da film ertainaren protagonista eta Kanadako Artikoan barna, negu minean
egindako bizikleta zeharkaldia kontatu du horretan eta,
azkenik, Safety Third (28 min.; zuz.: Cedar Wright / Taylor Keating), Brad Gobright gaztea du protagonista eta,
nahiz eta inork gutxik hari buruz entzun duen, era askeko munduko eskalatzaile onenetakoa da.

Bihotza Gazte saioaren beste edizio bat

ALBE Algortako Bertsolari Eskolak antolatutako Bihotza Gazte izeneko bertso ekitaldia izango da ostiral honetan, azaroak 9, 20:30ean hasita, Algortako Azebarri
Kultur Txokoan. Tradizio handiko bertso saio honetako protagonistak aurten Juan Jose Eizmendi, Loidisaletxe II.a, eta Xabier Zeberio, Zeberio I.a, izango dira. Biek

bertsokera klasikoaren erakustaldia eskainiko dute eta
bertso horiez gain, euskal doinuak ere tartekatuko dira
saioan zehar, Oxabi taldearen eskutik. ALBEko gaztetxoek ere hartuko dute parte, bertsolariei puntuak
eta gaiak jarriz. Sarrera doakoa izango da. Informazio
gehiago webgunean: www.albe.eus

Munduko Medikuak
GKEk eta Kultur
Etxeak argazki-erakusketa
aurkeztu
dute: Un Viaje con
Compromiso: el valor
de la prevención en la
lucha contra la Mutilación Genital Femenina izenekoa.
GKEren proiektu hau sortu da biztanleak prebentzioaren garrantziaz kontzientziatzeko asmoz, emakumeengan hainbeste sufrimendu eragiten duen
praktika hau saihesteko. Erakusketa azaroaren 12tik
24ra bitartean egongo da Algortako Kultur Etxean.
Argazkiak Asier Alcortarenak dira. Hilaren 24an,
Fair Saturday dela eta, bisita gidatua ere egongo da,
eragin sozial handiko kultur mobilizazioa, hain zuzen.

Areeta-Plentzia trenbidearen 125. urteurrena

Beste alde batetik, hilaren 30era bitartean, Romo
Kultur Etxea-RKEn bisitatu ahal izango da AreetaPlentzia trenbidearen 125. urteurrena argazki-erakusketa. Gertakari baten memoria historikoa omendu
nahi da, pertsonen ohiturak eraldatu zituena, linean
lan egin zutenen esfortzu ekonomiko handia suposatu zuena, Romoko Casas Baratas-en bizi zirenena.
Erakusketa honetan jasotzen dira trenbidearen gertakariak, collage bat,
objektu
originalen
bilduma bat (txartelak, bonetak, faroltxoak, uniformeak…)
eta irudi historikoak
dituen
antzinako
tren baten kopia.

“Bakun”, dantza- eta herriko
musika

Datorren larunbatean, azaroak 10, 18:00etan, Bakun ikuskizuna eskainiko du Basabi taldeak Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan. Gure kulturako elementuak erabiliz eta herri-musikaz lagunduta, ñabarduraz beteriko ikusmen-bidaia
sortuko dute, ikuslearen irudimena piztuko duen bidaia, hain
zuzen ere. Biolina, biola, kontrabaxua, arpa eta txalaparta
elkartuz sortuko den soinu paregabea oinarria da protagonistarentzat, hau da, dantzarentzat. Sarrera: 5€ (3€ ikasleentzat). Salmenta aldez aurretik Musika Eskolan.

BERRILABURRAK
* San Martineko kontzertua. * Errezitaldi solidarioa Algor- * GinTonic Musika Eskolan. * Euskaraldian parte hartzeIrutasun abesbatzaren kontzertua izango da tan. Armonia abesbatzak eta Ander En- Datorren ostegunean, azaroak 15, rock pro- ko gonbitea. Euskaraldia Getxo baigandean, hilak 11, Algortako San Martín de
Tours elizan, 20:00etan, Pedro Guallar Otazuak
zuzenduta. Abesbatza 1978an sortu zen Algortako Irutasun Txit Santuaren elizaren baitan.
35 ahots mistok osatzen dute taldea eta bere
polifonia-errepertorioan musika koraleko mota
anitzak biltzen dira, hala nola, eliz-musika, musika klasikoa eta herri-musika. Errezitaldiak
egitarau anitza eskainiko du koralak, besteak
beste, euskarazko herri-kanta tradizionalak, Alberti eta Lorcaren lanetan oinarritutako piezak,
musika irlandarra, habanerak eta gospela.

tziondo gitarrista eta abeslariak kontzertu solidario bat eskainiko dute ostiralean,
azaroak 9, San Martin de Tours Gobernuz
Kanpoko Erakundearen alde, izen bereko Algortako parrokian. Udalak eta elkarteak antolatuta, kontzertua 19:30ean hasiko da eta
bertan Brahms, Laboa eta Entziondo beraren
obrak entzun ahal izango dira. Kontzerturako sarrera doakoa izango da eta bildutako
dirua aipatutako GKEa Kongoko Errepublika
Demokratikoan aurrera eramaten ari den
hezkuntza proiekturako izango da.

gresiboko Gintonic bandak kontzertu didaktiko
bat eskainiko du Areetako Andres Isasi Musika Eskolan. Ekitaldiak Nola dihardu Musika
Moderno talde batek izenburua darama eta
19:30ean hasiko da. Sarrera dohainik da, eta
asmoa da publikoa musikara gerturatzea, adina edo aurretiko ezagutzak edozein direla ere.
Helburua musika modernoa aktiboki entzuten
ikastea da. GinTonic taldeko kideak dira Mario Clavell Larrinaga, flauta eta EWIa; Aurkene
Núñez, teklatuak eta ahotsa, Oscar Andollo,
bateria eta Marcelo Hormaechea, baxua.

tzordeak (Udalak, EGIZU eta Bizarra Lepoanek osatutakoa) udalerriko kirol eta
kultur elkarteetara eta establezimenduetara jo du, azaroaren 23tik abenduaren
3ra bitartean euskararen erabilera areagotze aldera, hizkuntza ohiturak aldatzea
sustatuko duen Euskaraldia ekimenean
parte hartzera animatzeko. Hori dela eta,
Euskaraldia batzordeak 55 kirol elkarteri
eta 64 kultur elkarteri eskutitz bana bidali
die, eta baita beste 2.000 bat gutun udalerriko establezimenduei ere.

Udal Hiri Kiroldegian sartu eta irteteko biribilgunea

V-etan sartu eta irteteko biribilgunea

Udal Kirol-Hirian sartu eta irteteko biribilgune bat eta V-etan beste bat eraikitzea aurreikusten du

Makaletako etorbidea, Fadura eta Salsidu arteko zatian,
birmoldatzeko proiektuari buruzko jendaurreko erakusketa
Jendaurreko bi erakusketetan erakutsiko
zaie hiritarrei Makaletako etorbidea birmoldatzeko proiektua, Fadura-Salsidu arteko zatian, Udalari emandako antzinako
foru-errepideko azken tartea. Azaroaren
7tik 19ra erakutsiko da proiektua Fadurako Udal Kiroldegian eta Algortako Kultur
Etxean (Villamonte). Egitasmo horren jarduketa nagusiari dagokionez, bi biribilgune eraikiko dira, bat Udal Kirol-Hirian
sartu eta irteteko (igerilekuetako eraikinera, pilotalekura, tenis eta padel pistetara… sartzeko egungo bidegurutzearen
parean), eta bigarrena Las Uves aldean,
Mª de Ybarra plazaren parean. Proiektuan jasotzen denez, jarduketa-eremua
22.536 m2-koa da, lanak egiteko epea 10
hilabetekoa da eta beren aurrekontua
1.900.000€ (horietatik, 1.380.000 Foru Al-

dundiak jarriko ditu).
Tarte horretan erabiliko den soluziobidea
Eduardo Coste (Areeta) eta Ollarretxe
(Algorta) kaleetan egindakoen antzekoa
da. Horietan kontuan hartu dira honako
irizpide hauek: trafikoa arintzea eta etxebizitzetatik urruntzea, kaleen irisgarritasuna hobetzea eta herrian integratzea,
oinezkoentzat atseginagoak eta seguruagoak izan daitezen. Hartara, oinezkoak
ahaldunduko dira ingurune horretan, oinezkoentzako eta egoteko alderdiak handituko baitira.

Proiektuaren ezaugarriak

Aipatutako tartean zehar, espaloiak zabalduko dira hainbat tokitan (egungo
3.670 m2-tatik 4.687 m2-tara gehituko da
espaloien azalera), bidegorria luzatu-

ko da Ollarretxe kaleraino (537 m2-tatik
2.115 m2-tara pasako da), Makaleta etorbideko 92. zenbakian dagoen autobus-geltokia aldatuko da, irisgarria izan dadin
-horrela, kale horretako geraleku guztiak
irisgarriak izango dira-, eta aparkalekuen
kopurua areagotuko da, proiektuan 70
aurreikusten baitira, egun gune horretan
dauden 57ren ordez.
Galtzadaren azalera 3.000 m2 inguruan
murriztuko da (Faduran sartzeko egungo
errotondaren eta frontoietako eraikinera
sartzeko egingo den berriaren artean errei
bikoitza bere horretan utziko da zirkulazioaren bi noranzkoetan, eta Salsidurantz
errei bakarra, joan-etorrikoa, izango da,
biribilguneetako elkarguneetan ezik, horietan bi errei izango baitira).
Era berean, V-etan egun lurpean dagoen

igarobidea kendu egingo da segurtasunarengatik, udalerriko puntu beltz bat kenduz; eta udal zerbitzuek erabiliko dute
toki hori (azpiegiturak)…. Argiteria publikoa eta eraginkortasun energetikoa hobetuko dira eta baliabide hidriko naturalak
ureztatzeko aprobetxatuko dira. Aipatutako tartean, Makaletako etorbide bertako
arbolak landatzeko lanekin jarraituko da,
eta egun diren 3.159 m2-etatik 3.556 m2-ra
pasako da. Hobekuntza estetikoa lortzeaz
gainera ingurumenari ere mesede egingo
zaio.
Erakusketak aipatutako bi udal ekipamenduen ordutegian bisitatu ahalko dira.
Proiektua jendaurrean izan eta horri buruzko iradokizunak jaso eta aztertu eta
gero, lizitaziora aterako da ondoren lanak
esleitzeko.

Erantzuna 4. Euskara Planaren
proposamenak jasotako
ekarpenetarako
2018 eta 2022ra arte indarrean izango
den Getxoko 4. ESEP Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren proposamena
ikusgai dago udal webgunean, herritar
ugarik aurkeztutako ekarpenekin batera. IV. Euskara Planaren hiru helburu
nagusi dira hizkuntza-gaitasuna handitzea, erabilera sustatzea eta euskara
eta bakoitzaren hizkera aberastea. Horiek lortzeko hainbat esparrutan eragitea proposatzen da, horien artean,
familian, irakaskuntzan, helduen euskalduntzean,
kulturartekotasunean,
administrazioan, aisialdian, kirolan,
lan-munduan, kulturgintzan, komunikabideetan eta teknologia berrietan.
Esparru hauetarako neurri ugari (140)
proposatzen dira, batzuk urtero arrakastaz garatzen direnak, Getxoz gaindiko egitasmo garrantzitsuak eta egoera
soziolinguistikoak eskatzen dituenak,

izan ere, ezagutzen den EUSTATen azken azterketaren arabera, 2016ko azterketaren arabera, getxotarren %33a elebidunak dira, %43 elebakarrak eta %23
elebidun hartzaileak.
Euskara Plana bi sozializazio fasetatik
pasa da. Lehenengoan hainbat esparrutako eragilerekin (udalerriko kultur, kirol, Gizarte Zerbitzuak, Gazte,
Berdintasun, arduradun politiko …)
eztabaidatu zen eta bigarrenean, jendaurrean jarri zen eztabaidagai udal
webgunean. Horren ondorioz, 61 proposamen, galdera edo ekarpen jaso ziren eta une honetan horiei erantzuten
ari zaizkie.

Aurreko planaren betetze maila

Bestalde, 3. Euskara Planak (20132017) proposatutako 285 neurritatik
227 burutu ziren, hau da, %79a, aurrekoetan baino gehiago, lehenengoan
eta bigarrenean %72a bete baitzen.
Neurri gehienak bete ziren euskara
belaunaldiz belaunaldi (irakaskuntza,
euskalduntzea, familia eta kulturartekotasuna) eta etenik gabe transmititzea
helburu zuten esparruan, (77 neurritatik 60) eta gutxienak euskararen elikadura bilatzen zuten atalean (59tatik 45),
hau da, kulturgintzan, komunikabideetan eta teknologia berrietan. Informazioa: http://www.getxo.eus/eu/euskara/servicios/planes-euskera

Ostalaritza-zentroak 11 pertsona kontratatu ditu

Fadura Jatetxea ireki dute berriro,
elikadura osasungarria nagusi
izango duen eskaintzarekin
Fadura Jatetxeak berriro ireki ditu ateak,
bere kudeaketaren titulartasuna aldatzeko hiru astez itxita egon ondoren.
Hemendik aurrera Suspertu elkarteak
kudeatuko du jatetxea. Fadurako kiroldegiko ostalaritza-establezimendu
honek bere izaera soziolaboralari eusten jarraituko du, enpresa berria EDE
Fundazioak eta Suspergintza Elkarteak
sustatzen baitute; izan ere, bi erakunde
horiek ostatu sare bat kudeatzen dute,
eta ostatu horien tartean aurkitzen da
Fadurako Kirolarien Egoitza.
Proiektu berriak ostalaritza-eskola izateari utziko dio, Peñascal Kooperatibaren esku egondako 8 urtetan izan den ez

bezala; horrenbestez, kafetegi eta jatetxe
zerbitzuak eskainiko ditu. Horretarako,
11 pertsona kontratatu dituzte, gehienak
lanaldi osoko ordutegian.
Etapa berri honetan, Fadura Jatetxeak
hainbat zerbitzuri eutsiko dio: barrakoak, pintxoak, eguneko menuak eta
menu hitzartuak mantenduko ditu. Halaber, elikadura osasungarriaren ildoa
sakonduko du, Getxo Kirolak-en eta
Getxoko Udaleko Ekonomia Sustapen
arloaren estrategiarekin elkarlanean.
Jatetxe berriaren ordutegia aurrekoaren antzekoa izango da: asteko egun
guztietan egongo da zabalik, 08:30etik
21:00etara.

