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2.6.1. KULTUR PROGRAMAZIOA

Getxo nabarmentzen da kultur ekimen
handiko udalerria izateagatik. 2012tik
Kulturari buruzko Plan Estrategikoa
dauka eta horrek Getxo kokatu nahi du
kultur prozesuari laguntzeko erreferente
gisa; arreta berezia jarriz musikan eta
arte eszenikoetan.
Getxoko Kultur Etxea da udalerriko
kultur programazioa kudeatzeko eta
diseinatzeko ardura duen erakunde
autonomoa. Programazioaren barruan
ekimen handiak sartzen dira (musika
jaialdiak, merkatuak, azokak) eta,
besteak beste, erakusketen, zinearen,
antzezlanen, haurren ikuskizunen,
ikastaroen
eta
tailerren
ohiko
programazioa ere prestatzen da. Kultur
Etxea ere arduratzen da liburutegien eta
Udal
Euskaltegiaren
zerbitzua
kudeatzeaz eta zenbait lokal ere
kudeatzeaz, horietan Kultur Etxeak
berak edo udalerriko kultur eta gizarte
kolektiboek antolatutako kultur jarduerak
aurrera eramaten baitira.

Jarduerarik gehienak egiten diren
kultur guneak honako hauek dira:

Kultur Etxeak zenbait argitalpen
kaleratzen ditu; horien artean, GK
aldizkaria nabarmentzen da, hilero
argitaratzen dena kultur
programazioaren berri emateko.
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2.6.1. KULTUR PROGRAMAZIOA

Zehaztu beharra dago ezinezkoa izan zaigula
ekintzetan parte hartu duten pertsonen sexuaren
araberako daturik lortzea, besteak beste, ekintza
handietan zenbaketa zenbagailu automatiko bidez
garatzen delako. Oro har, bereizitako datuen batuketa
sistematikorik ez dugunez eta kultur programazioaren
azterketa zehatzik ez dagoenez (adibidez,
emakumezkoei zuzendutako ekintzak, egileak, gaiak
eta abar), nekez balora daitezke azken urteotan
genero ikuspegia sartzeko izandako aurrerapenak.
Hori dela eta, 2012an, Berdintasunerako III. Planaren
markoan, sexuaren arabera sailkatutako azterketa
kuantitatiboa eraman zen aurrera 2009-2011ko kultur
programazioaren zati handi batean. Halaber, 20122015eko kultur programazioaren bigarren azterketa
batek, diagnostiko honen testuinguruan aurrera
eramandakoak, antzeko ondorioetara iritsi da:

3

2.6.1. taula. Kultur Etxeak antolatutako kultur jarduerak 2013-2015. (Azterlan honetarako prestatua,
2013, 2014 eta 2015eko memorietan oinarrituz)
JARDUERA MOTA

EKINTZAK
2013

EKINTZA
K 2014

EKINTZAK
2015

Kontzertuak/musika

87

90

86

Antzerkia

33

36

44

Zinema

60

54

79

Erakusketak

49

55

52

Dantza

9

10

10

Tailerrak

35

35

35

Bertsolariak

4

3

2

Hitzaldiak/Mahainguruak

5

4

4

Liburuen aurkezpenak

8

11

9

Ipuin kontalariak

36

30

37

Ekintza handiak-bestelakoak

57

35

30

Bestelakoak

4

4

19

Jazz, folk eta blues jaialdiak eta pop/rock kontzertuak: emakumezkoen presentzia minoritarioa da.
Antzerki programazioa: emakumezkoen presentzia, zuzendari gisa, urterik urte hobetuz do, nahiz eta gizonezkoena baino txikiagoa izan.
Emakumezko eta gizonezkoen arteko presentzia antzezleen artean antzekoa izan ohi da.
Zinema: oso txikia da emakume zuzendarien presentzia programatutako filmetan.
Getxoarte: emakume sortzaileen presentziak gizonena gainditzen du urtez urte.
Liburu azoka: emakumeen presentzia minoritarioa da izenpetzera gonbidatutako egileen artean.
Komiki eta Manga aretoak: emakumezkoen presentzia minoritarioa. 2015ean honako hitzaldia nabarmendu behar da: “Hurbilketa komiki
feministara”, Marika Vilak emandakoa eta Berdintasun Zerbitzuaren laguntzaz antolatutakoa.
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2.6.1. grafikoa. Gertxoko Kultur Etxeak programatutako erakusketen
artistak, sexuaren arabera. 2012-2015 (Azterlan honetarako prestatua,
Kultur Etxearen datuetan oinarrituz)

Erakusketak: 2009-2011ko epean programatutako erakusketen
artean, emakumezko artistak gehiengoa ziren, 2011n artista
guztien %72 izatera iritsiz. Kultur Etxeak 2012-2015erako
emandako datuak aztertuta, ikusten da epe horretan ordezkaritza
orekatuagoa izan dela: programatutako 197 erakusketetatik, 43
emakumeenak ziren, 40 gizonenak eta 114 mistoak (Oharra: ez
dago daturik erakusketa mistoetan parte hartzen duten emakume
eta gizon kopuruen inguruan).

Tailerrak (2015): Emakumezkoak dira oso modu nabarmenean
Kultur Etxeak antolatutako tailerretan; guztira partaideen %87
dira. Tailer batzuetan ez dago matrikulatutako gizonik (adibidez,
arte aplikatuetan, ehoziri lanean eta patchwork-en). Gizonak
animatzen dira areto dantzen eta argazkien tailerretan eta kopuru
mugatuagoan larrugintzan, idazketa sortzailean, irakurketa
klubean eta emozioen ezagutzan.
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2.6.2. grafikoa. Getxoko Kultur Etxeak antolatutako tailerretan parte
hartzen duten pertsonen artean gizon eta emakumeen banaketa. 2015
(Azterlan honetarako prestatua, Kultur Etxearen datuetan oinarrituz)

2.6.3. grafikoa. Getxoko Kultur Etxeak antolatutako tailerretako partehartzaileak, sexuaren eta ikastaroaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako
prestatua, Kultur Etxearen datuetan oinarrituz)
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2.6.4. grafikoa. Getxoko Kultur Etxeak antolatutako ikastaroetan
parte hartu duten pertsonen artean gizon eta emakumeen banaketa.
2015 (Azterlan honetarako prestatua, Kultur Etxearen datuetan oinarrituz)

Ikastaroak (2015): emakumeak dira Kultur Etxeak
programatutako ikastaroetan gehien parte hartzen dutenak, nahiz
eta gizonezkoekin oreka handiagoa dagoen: 2015eko
ikastaroetan parte hartutako pertsonen artean %77
emakumezkoak izan ziren eta %23 gizonezkoak. Emakumeak
ikastaro antolatu guztietan izan ziren gehiengo, honako honetan
izan ezik: “Gorbeialdea mito eta esaundak baselizen historian”.

2.6.5. grafikoa. Getxoko Kultur Etxeak antolatutako ikastaroetako parte-hartzaileak, sexuaren eta ikastaroaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako
prestatua, Kultur Etxearen datuetan oinarrituz)
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Azkenik, emakume sortzaileen presentzia eta emakumeen partaidetza aktiboa agerian jartzen eta
bultzatzen duten zain ekimen positibo identifikatu dira:

Gainera, emakume etorkinen eta kultur elkarteen arteko komunikazio eta lankidetza sustatzen duten ekimenak daude: Identibuzz Getxo,
Munduko Terrazak, Zubiak lehiaketa, zurrumurruen kontrako proiektua eta abar
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Udalaren Liburutegi Zerbitzuak kontagailu automatikoaren bidez emandako datuak ez daude sexuaren, jatorri/nazionalitate eta adinaren arabera
sailkaturik; hori dela eta, ezinezkoa da ezagutzea liburutegiek antolatutako jardueretan parte hartu duten pertsonen profila. 2015eko memoriaren
arabera, 357.888 pertsonak parte hartu zuten udalerriko liburutegien jardueretan eta 293.413k bisitatu zituzten, eta goranzko progresioa agerikoa
izan da 2010etik (240.000 pertsonak parte hartu zuten jardueretan eta 162.440k bisitatu zituzten liburutegiak). Ez dira sartzen liburutegiek
antolatutako jarduerak, euren instalazioetatik kanpo egin badira.
2.6.6. grafikoa. Getxoko liburutegietako bazkideen artean gizon
eta emakumeen banaketa. 2015. (Azterlan honetarako prestatua,
liburutegi zerbitzuak emandako datuetan oinarrituz)

2.6.7. grafikoa. Getxoko liburutegietako bazkideak sexua eta adina
kontuan hartuz. 2015 (Azterlan honetarako prestatua, liburutegi zerbitzuak
emandako datuetan oinarrituz)

2.6.8. grafikoa. Getxoko liburutegietan bazkidetutako pertsona berriak, sexuaren eta
adinaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua, liburutegi zerbitzuak emandako
datuetan oinarrituz)

Bazkideen bolumenari dagokionez (2.6.7. grafikoa), liburutegi zerbitzuak
emandako datuek erakusten dute 2015eko 29.762 bazkideetatik %58 emakumeak
direla eta %42 gizonak. Neska eta mutilen arteko ratioa, ordea, oso antzekoa da.
2015ean 1.194 bazkide berri izan ziren (465 haur eta 729 heldu) (2.6.8. grafikoa).
Haurren artean, neska-mutilen kopurua oso antzekoa da, baina helduen artean
emakumeen kopurua (%57,89) gizonena baino handiagoa izaten jarraitzen du
(%42,11).
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Irakurle aktiboei dagokienez (mailegu zerbitzua urtean behin gutxienez
erabili dutenak), guztira 7.496 pertsona ditugu; horietatik %62 emakumeak
dira eta %38 gizonak. Maila horretan, aldeak igartzen hasten dira haurren
artean: %46 mutilak eta %54 neskak.

2.6.9. grafikoa. Gizon eta emakumeen banaketa, Getxoko liburutegietako
irakurle aktiboen artean, sexuaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua,
liburutegi zerbitzuak emandako datuetan oinarrituz)

2.6.10. grafikoa. Getxoko liburutegietako irakurle aktiboak sexuaren eta
adinaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua, liburutegi zerbitzuak
emandako datuetan oinarrituz)
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Maileguaren datuak aztertuta, horiek adierazten digute emakumeen
kopurua handiagoa dela adin guztietan (emakumeen %59 eta gizonen
%41), hizkuntza guztietan (“bestelako hizkuntzetan” izan ezik haurren
artean) eta euskarririk gehienetan. Gizonezkoak gehiengoa dira soinu
euskarrietan eta ordenagailuaren artxiboetan. Argi dago zein den gizonek
eta emakumeek egiten dituzten maila motak.
2.6.11. grafikoa. Getxoko liburutegietako maileguak sexuaren eta adinaren
arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua, liburutegi zerbitzuak emandako
datuetan oinarrituz)

2.6.12. grafikoa. Getxoko liburutegietako maileguak sexuaren eta
adinaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua, liburutegi zerbitzuak
emandako datuetan oinarrituz)
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2.6.2. taula. Getxoko liburutegietako maileguak, sexu, adin eta hizkuntzaren arabera.
2015 (Azterlan honetarako prestatua, liburutegi zerbitzuak emandako datuetan oinarrituz)

HAUR eta GAZTEEN atala
Gizonak

Emaku
meak

Euskara

1.526

1.867

Gaztelania

6.350

Beste
hizkuntzak

195

Guztira

2.6.3. taula. Getxoko liburutegietako maileguak, sexu eta
euskarriaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako prestatua,
liburutegi zerbitzuak emandako datuetan oinarrituz)

HELDUEN atala

Gizonak

Emakumeak

Monografiak

28.815

45.326

Gizonak

Emaku
meak

Guztira

3.393

2.322

4.461

6.783

6.526

12.876

29.308

45.155

74.463

Ikusentzunezkoak

11.300

14.180

187

382

1.707

2.351

4.058

Soinuzkoak

1.153

833

119

92

Ordenagailuko
artxiboak

Euskarri mota batzuetan sexuaren arabera sailkatutako daturik ez dagoen
arren, interesgarria da agerian jartzea EAEko liburutegi batzuetan honako
joera hauek azaltzen direla:
Prentsa eta gaurkotasuna gizonezkoei dagokie nabarmen; aitzitik,
emakumezkoek bestelako aldizkariak irakurtzen dituzte, etxearekin,
zainketa pertsonalarekin eta gizarte gertakariekin zerikusia dutenak.
Era berean, material informatikoaren hazkunde azkarra ari da gertatzen,
bai eta wifia eskuratzeko eskaerena ere; hori dela eta, interesgarria litzateke
datu horiek sexuaren arabera sailkatzea etorkizunean.

Aldizkariak
E-reader-ak
(tresnak)

1.664
15

125

Eramangarriak

3263

Pad eta
tabletak

128

Eskarner
eramangarriak

127

Aurikularrak

428

Liburu
elektronikoak

1789
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2.6.2. UDAL LIBURUTEGIAK
2015ean liburutegiek antolatutako ekimen iraunkorrei dagokienez,
egiaztatzen da emakumezkoen partaidetza askoz zabalagoa izan dela,
gutxienez sexuaren araberako datuak ditugun ekimenetan.
2.6.4. taula. Getxoko liburutegietako ekimen iraunkorretan parte
hartutakoak, sexu, adin eta hizkuntzaren arabera. 2015 (Azterlan honetarako
prestatua, liburutegi zerbitzuak emandako datuetan oinarrituz)
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Emakume
ak
46

6

55

Gizonak
Idazketa sortzaileko tailerra
Literatur hitzaldiak
Irakurketa klubak
Terraza literarioak-Haurrak
Terraza literarioak–Helduak
Bertsoak–Poesia Kluba

Guztira
56
161
61
38.427
11.496
49.923

Nabarmendu beharra dago 2010etik 2015era emakumeekin eta genero
berdintasunarekin erlazionatutako ekintzak egin direla gero eta modu
sendoagoan.
2.6.5. taula. Emakumeekin eta berdintasunarekin erlazionatutako jarduerak
Getxoko liburutegietan. 2010-2015 (Azterlan honetarako prestatua, liburutegi
zerbitzuak emandako datuetan oinarrituz)
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2016ko otsailaren 26an jasotako datuek adierazten dute 2015-2016ko ikasturtean 1.027 pertsona matrikulaturik daudela (462 gizon/mutil eta 565
emakume/neska). Emakumeen kopuruak gizonena gainditzen du adin guztietan, bi egoitzetan (Areetan eta Algortan), eta, bai ikasle autoktonoen artean nahiz
atzerriko ikasleen artean. Hala, 10 urtera arte kopurua orekatuta dagoen arren, 11 urtetik 18ra aldea oso adierazgarria da (%62,84 emakumezkoak eta %37,16
gizonezkoak). Adin tarte horretan ikasleen kopurua bi sexuetan jaisten da eta modu esanguratsuan mutilen kasuan; hala ere, 18 urtetik aurrera haziz doa, nahiz
eta 10 urtetik beherako mailetara iritsi ez.
Altak eta bajak dituen zentroa denez gero, datuak egunik egun alda daitezke, baina ez modu esanguratsuan, Musika Eskolak adierazi bezala.
2.6.13. grafikoa. Getxoko Musika Eskolan matrikulatutako ikasleak,
sexuaren arabera. 2015-2016ko ikasturtea (Azterlan honetarako
prestatua, Musika Eskolaren datuetan oinarrituz)

2.6.14. grafikoa. Getxoko Musika Eskolan matrikulatutako ikasleak,
sexuaren eta adinaren arabera. 2015-2016ko ikasturtea (Azterlan
honetarako prestatua, Musika Eskolaren datuetan oinarrituz)

2.6.7. taula. Getxoko Musika Eskolan matrikulatutako ikasleak, egoitzaren, sexuaren eta jatorriaren
arabera. 2015-2016ko ikasturtea (Azterlan honetarako prestatua, Musika Eskolaren datuetan oinarrituz)

Atzerritarren kopurua oso txikia da; ikasle guztien
%1 baizik ez dira. Hori ez zaie lotzen udalerriko
atzerritarren kopuru orokorrei. Hori azal liteke
atzerriko jatorria duten neska-mutil eta gazte
askok Espainiako nazionalitatea dutelako;
gainera, kasu askotan, ikasketak eta musika
tresnak ordaintzeko baliabide ekonomiko
urriagoak dituzten familiak dira.

GIZONAK

EMAKUMEAK

GUZTIRA

EAE/Espai
nia

Bestelako
herrialdeak

EAE/Espai
nia

Bestelako
herrialdeak

EAE/Espai
nia

Bestelako
herrialdeak

Areeta

205

2

251

3

456

5

Algorta

252
457

3
5

306
557

5
8

558
1014

8
13

(Jatorria)

Guztira

462

565

1.027

+

2.6.3. ANDRÉS ISASI MUSIKA ESKOLA

Hezkuntza mailaren arabera aztertuz gero, zehaztu behar da 1. mailan
emakumeen kopurua txikiagoa dela, 2. mailan hazten dela, 3. mailan jaisten
dela eta 4. mailan berriro ere hazten da.
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2.6.15. grafikoa. Getxoko Musika Eskolan matrikulatutako ikasleak,
sexuaren eta mailaren arabera. 2015-2016ko ikasturtea (Azterlan
honetarako prestatua, Musika Eskolaren datuetan oinarrituz)

Musika Eskolako langileei dagokienez, 24 emakume daude (19 irakasle, 2
pertsona liburutegian eta 3 administrari) eta 16 gizon (14 irakasle,
administrari 1 eta zuzendari 1); langile guztiak kontuan hartuz, emakumeak
%60 dira eta gizonak %40.
2.6.8. taula. Getxoko Musika Eskolan matrikulatutako ikasleak, egoitzaren,
sexuaren eta jatorriaren arabera. 2015-2016ko ikasturtea (Azterlan honetarako
prestatua, Musika Eskolaren datuetan oinarrituz)

2.6.16. grafikoa. Getxo Musika Eskolako
langileen artean, gizon eta emakumeen
banaketa. 2015-2016ko ikasturtea. (Iturria:
udalaren webgunea)
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2.6.4. JAIAK

Herriko jaiak otsailean hasten dira inauteriekin eta San Martineko jaiekin
amaitzen dira azaroan. Auzo bakoitzeko jai batzordeak arduratzen dira euren
jaiak antolatzeaz eta programatzeaz; beraz, udalaren ustetan, ez dago
horietan eragiteko aukera handirik.
Udalak, Gazteria Zerbitzuaren kudeaketaren bidez, udalerriko jaiei laguntzen
die pertsona edo erakunde eskatzaileei diru-laguntzak emanez,
proposatutako programa abian jartzeko. Gainera, udalak beharrezko
azpiegiturak jartzen ditu (komunka, hesiak, eszenatokiak, edukiontziak eta
instalazio elektrikoak).
Laguntza ekonomikoa ohiko edo urteko diru-laguntzen bidez eman ohi da,
jaien programa edo haren zati bat garatzeko gastuak ordaintzera zuzenduta,
eta lehiakortasun araubidean ematen dira. Baloratu ohi diren irizpideak
honakoak dira: aurreko urteetan ekitaldi bera antolatzeko esperientzia,
antzeko ekimenak antolatzeko esperientzia eta aurkeztutako programa.
Aurkeztutako programaren irizpideari jarraikiz, jarduerak zuzentzen zaizkien
ikus-entzule edo partaideena baloratzen da (zenbat eta zabalagoa izan,
orduan eta puntuazio handiagoa; gehienez 15 puntu).
Jai batzuetan, zehatzago Algortan, Romon, Portu Zaharrean eta Andramarin,
txosnak jarri ohi dira. Horretarako, beste deialdi bat egiten da, udalerriko
edozein elkarteri zuzenduta, txosten bat ustiatzeko eta elektrizitate eta ura
helarazteko. Elkartea da gauza guztiekin arduratzen dena.
Gazteria Zerbitzuak batzordeen, hornitzaileen, udal atalen, babes zibilaren,
udaltzaingoaren eta abarren arteko koordinazio zeregina betetzen du. Jai
bakoitza izan baino hamabost egun lehenago biltzen dira dena modu egokian
koordinaturik dagoela bermatzeko.
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Herriko jaiak: inauteriak (Algorta eta Romo), San Isidroko Jaiak, San
Joaneko Jaiak (Zubilleta eta Andra Mari), Karmengo Jaiak, Paellen
Nazioarteko Lehiaketa, Santa Anako Jaiak, San Ignazioko Jaiak, Romoko
Jaiak, Portu Zaharreko Jaiak, Mesedeetako Jaiak eta San Martineko
Jaiak.
Horretarako, udalak 90.000 euroko aurrekontua du. Gazteria Atalak
espediente bat prestatzen du udalaren kontrataziora helarazten duena
eta lehiaketa irekia abiarazten da 90.000 euroko zenbatekoa delako.
Kopuruaren arabera, lehiaketa irekia, kontratu txikia, negoziatua eta abar
izan daiteke.
2016an deialdi horretarako erabilitako aurrekontua 185.500 eurokoa da,
hau da, 2015ean baino %14 gehiago.
Nabarmentzen da diru-laguntza ematen zaion erakundearen betebeharren
artean dagoela hizkeraren eta irudiaren erabilera sexistarik ez egitea ez
jaiaren publizitatean, ez eta haren komunikazioan ere. Zehaztu beharra
dago, hala ere, ez dela aipatzen emakumezkoen partaidetza jardueren
antolaketan edo jaiak zuzentzen zaizkien ikus-entzule edo partaideen
artean; halaber, ez da programaziorik izaten emakumezkoak ikusgai
jartzeko edo genero gaiak agerian jartzeko edo jaietan emakumeak
babesteko neurrien inguruan (adibidez sexu erasoen kontra).
Azken urteetan izandako jai programen berrikuspenak ez du ahalbidetu
atzematea jai batzordeek genero ikuspegia txertatzeko berariazko
ahaleginik. Programen gaztelaniazko bertsioetan ez da hizkera inklusiboa
erabiltzen. Informazio zehatzagorik ezean, ez da posible baloratzea ea
ekintzen barruan (musikan eta bestelakoetan) emakumezkoen taldeak edo
artistak sartzen diren.
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