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1.1 LURRALDEAN

2004. urtetik, Getxok langile tekniko espezializatuak dauzka 
Immigrazio eta Kultura Artekotasun Unitatean. Egungo orga-
nigraman Esku-hartze Komunitarioaren Saila – Gizarte Kohe-
sioko Arloa atxiki da, immigrazio-alorrean gizarte-integrazioko 
politikak kudeatzeko..

Bigarren puntuari dagokionez, honako funtzio hauek dauzka:

• Kultura-aniztasuna kudeatzeko udal-plangintza bultzatzea.

• Udalaren arloetako plan, programa, baliabide eta zerbitzue-
tan kultura-artekotasunaren ikuspegia kontuan har dezaten 
sustatzea.

• Errealitate soziala diagnostikatzea kultura arteko ikuspun-
tutik (Tokiko Immigrazio Behatokiaren bitartez edo udaleko 
arloek sustatutako beste ikerlanetan parte hartuz).

• Migratutako pertsonei, nazioarteko babesa eskatu dutenei 
eta errefuxiatuei harrera egiteko berariazko programak eza-
rri eta sustatzea.

• Kultura arteko bizikidetasunari eta arrazismoaren preben- 
tzioari buruz sentsibilizatzeko ekintzak burutzea herritarren 
nahiz hezkuntzaren esparruetan.

• Elkarte-sarea sendotzea eta parte-hartze soziala sustatzea 
immigrazioaren esparruan nahiz etorkinei eman beharreko 
laguntzaren arloan.

• Immigrazioaren eta kultura-artekotasunaren esparruan 
udalerrian esku hartzen duten erakundeekin (hezkuntzan, 
osasunean, lanean eta beste alor batzuetan) eta sareekin 
(udal-sareak eta udalez gaindikoak) koordinazioan aritzea.

1.2 EUSKADIN

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 17. artikuluak ho-
nako eskumen propio hau ezarri du: “immigrazio alorrean gizar-
teratze-politikak kudeatzea, atzerritartasunaren inguruko lege-
riarekin bat etorrita eta erakunde autonomikoekin lankidetzan”.

Lan hori irmoki bultzatu eta babestu du autonomia-alorreko 
koordinazio-espazioak 2004. urtetik: Eusko Jaurlaritzak bultza-
tutako etorkinentzako udal-mailako harrera-sarea.

Gaur egun, Immigraziorako Euskal Estrategia eta Euskadiko Immi-
grazioaren aldeko Itun Soziala osatzen dute jarduketa- esparrua.

Euskal Sareak Immigrazioaren Herritarren eta Kultura arteko 
Bizikidetasunaren III. Euskal Planaren tresnen koordinazioa 
ahalbidetzen du.

• BILTZEN: Integraziorako eta Kultura arteko Bizikidetasune-
rako Euskal Zerbitzua.

• IKUSPEGI: Euskal Immigrazio Behatokia.

• Euskal Autonomia Erkidegoko herritar etorkinen Integra-
zio eta Partaidetza Sozialerako Foroa.

• AHOLKU SAREA: Atzerritartasunaren alorreko Euskal Zer-
bitzu Juridikoa.

• ERA BEREAN Diskriminazioaren aurkako Sarea.

Eusko Jaurlaritzako Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzen-
daritzak diru-laguntzen esparrua ezarri du, eta horren baitan-
Getxok honako laguntza hauek jaso ditu:

Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen 
Zuzendaritzak LINKING Getxo Loturak hainbat urtetako (2018- 
2019) proiektua kofinantzatu du, MOVILTIK elkartearekin bate-
ra garatutakoa, bi dirulaguntza tresnaren bidez.

• Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrientzako eta gaine-
rako tokiko entitateentzako laguntzei deialdia, elkarbizitza 
eta giza eskubideen alorreko proiektuak egiteko: 4.766,05, 
LINKING Getxo LOTURAK proiekturako.

• Elkarbizitza eta giza eskubideen alorrean proiektuak egiten 
dituzten irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzako la-
guntzen deialdia: 7.375,10 MOVILTIKen alde, LINKING Getxo 
LOTURAK proiektua kudeatzeko..

Garrantzitsua da apartatu honetan nabarmentzea LINKING 
Getxo LOTURAK proiektua MOVILTIK elkarteak aurkeztu 
zuela, Getxoko Udalarekin batera, La Caixa Gizarte Ekintza-
ren proiektuentzako laguntza-programaren kultura-arteko-
tasun eta gizarte-ekintzaren deialdira. Alor publikoaren eta 
pribatuaren elkarlaneko esperientzia berritzaile horri esker, 
36.000,00 euro jaso zituen, 2018 eta 2019 artean egikaritzeko.

 Immigrazio-teknikariaren
 kontratuari jarraipena ematea Programak

2018 16.629,06 €  23.870,00 €

2017 23.870,00 € 23.648,00 €

2016 23.870,00 € 31.960,00 € 

2015 23.870,00 € 38.916,00 €

2014 23.870,00 € 40.515,00 €

2013 23.870,00 € 61.440,00 €

2012 34.100,00 € 83.839,79 €

2011 34.100,00 € 72.321,00 €

https://www.getxo.eus/eu/ayuntamiento/gestion-municipal/organigrama
https://www.getxo.eus/eu/ayuntamiento/gestion-municipal/organigrama
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1.3 ESTATUAN NAHIZ EUROPAN

2011. urtetik, Getxo Estatuko Kultura arteko Hirien Sarean 
(RECI) dago, Europako Kontseiluak sustatzen duen eta 130 hiri 
baino gehiagok osatzen duten Intercultural Cities (ICC),progra-
maren esparruan. Programa horrek honela definitzen du hiria:

• Kultura arteko hiria nazionalitate, jatorri, hizkuntza edo si-
nesmen/erlijio desberdineko pertsonek osatzen dute.

• Ordezkari politikoek eta herritar gehienek zerbait positi-
botzat jotzen dute aniztasuna, baliabide gisa. 

• Hiria aktiboki jarduten da diskriminazioaren aurkako bo-
rrokan, eta gobernamendua, erakundeak nahiz zerbitzuak 
askotariko biztanleriaren premietara egokitzen ditu.

• Hiriak aniztasunari nahiz kultura-gatazkari aurre egiteko 
estrategia eta tresnak dauzka.

•Askotariko taldeen arteko nahaste eta interakzio handia-
goa sustatzen du espazio publikoan.

Gaur egun, 17 hirik¹, gehi Tenerife uharteko Cabildok, osat-
zen dute RECI.. RECI sareko hiriak biztanleriaren aniztasun 
soziokultural handiagoa izateak planteatzen dituen erronkei 
aurre egiteko kultura arteko ikuspegia daukan konpromisoa 
batzen ditu.

Guztira, ICCren Europako testuinguruan, 130 udalerri baino 
gehiago eta estatuetako beste 5 sare (Italia, Norvegia, Portugal, 
Ukrania eta Maroko) batera aurrera egiteko konpromisoa hartu 
dute Europako Kontseiluarekin, “kultura arteko hiriaren” ideia 
lortze aldera.

Europako Kontseiluaren ICC proiektuaren inguruko informa-
zio guztia http://www.coe.int/en/web/interculturalcities web-
gunean dagoeskuragarri Getxori aplikatutako ICC index de-
lakoaren emaitzak barne (2016ko urtarrilean argitaratutakoak).

2014. urtetik, berariazko webgune bat dago, interesa dutenek 
RECI sarearen jarduera eta hori osatzen duten hiriak kontsul-
tatzeko: www.ciudadesinterculturales.com

1 Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castelló de la Plana, Donostia, Fuenlabrada, 
Getafe, Getxo, Jerez de la Frontera, Logroño, Málaga, Parla, Sabadell, Salt, Santa 
Coloma de Gramenet, Tenerife, Tortosa y Zaragoza.

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities
http://www.ciudadesinterculturales.com/
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RECI sarearekin eta Intercultural Cities proiektuarekin dugun 
loturaren ondorioz, Getxok hauetan hartu du parte:

•RECIren 14. lan-saioa (apirilaren 25a, Tenerife).

• Parte hartzea ICC-ren Mintegi Telematikoan: Demokrazia 
inklusiboetako elkarbizitza: nola sustatu dezake partaidetza 
kultura arteko ikuspegiak askotariko gizarteetan? (apirilak 26 
eta 27 Tenerife).

• Promoting Social Inclusion and a Sense of Belonging. Ge-
txoko eta Bergeneko (Norvegia) aurkezpenak IGC Migra-
zioaren, Asiloaren eta Errefuxiatuen inguruko Gobernu Arte-
ko Kontsulten integrazioko lan taldearen bileran (maiatzaren 
29a eta 30a), Genevan, Suitzan.

• Imanol Landa alkateak CMREko BERDINTASUNA, DIBERT-
SITATEA ETA INKLUSIOA Konferentzian parte hartu zuen 
(2019ko ekainaren 11tik 13ra). Kultura arteko paradigmari mai-
la ugariko begirada bat: Intercultural Cities esperientzia.

• Imanol Landa alkateak ICC programako alkatetzek batera si-
natu zuten ¿Refugiado/a hoy – ciudadano/a mañana? Cartiku-
luasinatu zuen, Errefuxiatuen Munduko Eguna zela eta egin-
dakoa (ekainaren 20a).

• Getxoko Udaltzaingoko Koordinatzaileak eta Eragiketa 
buruak parte hartu zuten Europako tokiko poliziekin bateraEu-
ropako Kontseiluaren ICC programako prestakuntza honetan: 
“Komunitateko polizia: kultura arteko ikuspegia hiriko segur-
tasunean”, Fuenlabradan, Madrilen. (urriaren 23an eta 25ean). 
David Martín Abanadesek ICCrentzat egindako Komunitateko 
Poliziaren Eskuliburuari buruzko lana.

• Getxoko Udalaren kultura arteko politikaren aurkezpena 
“Supporting Integrated Communities-Linking National and 
Local Action on Migrant Integration” jardunaldian, Irlandako 
Integrazio Ministerioak Athlone hirian antolatutakoan (aza-
roaren 21a).

• RECIren 15. lan-saioa, Logroñon (azaroaren 13a).

https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/Articulo20JALKATEk_sinatuta.pdf


2 | RECI-ICC JARDUERAK, 2018. URTEAN | 6

• RECIk Logroñon antolatutako zurrumurruen aurkako hirien 
2. topagunean ZAS! Zurrumurruen aurkako sarearen izenean 
egindako esperientzia aurkezpena (azaroaren 14a).

• Imanol Landa Getxoko alkateak parte hartzea Europako 
Kontseiluaren ICC, programaren kanpaina bateratuan, Migra- 
tzaileen Eguna, abenduaren 18a, ospatzekoan.

•Getxoko Udalak Thinking Fadura esperientziarekin parte 
hartzea Kaleidos Sarearen eta RECIren Herritarrenpartaide- 
tza kultura arteko hirien testuinguruan gidaegiteko eztabaida 
lan-taldeetan 

• Getxoko Udalak parte hartzea Daniel Torresek Europako 
Kontseiluaren ICC programarentzat egindako Zurrumurruen 
aurkako eskuliburua egiten.

LINK LINK

https://coepcongress.com/wp-content/uploads/2019/03/Procesos_participativos_interculturales.pdf
https://rm.coe.int/manual-antirumores-daniel-de-torres-barderi/16808ee618
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2003. urteaz geroztik, immigrazioaren errealitateari,ezaugarriei 
eta eraginei buruzko informazioa sortzeko,zabaltzeko eta erabil- 
tzeko sistema martxan dago Getxon.

Behatokiak biztanleen udal-errondako informazioa kudeatzen 
du nagusiki. Etorkinen ezagutza sistematikoa, estentsiboa eta 
ebolutiboa ahalbidetzen du, aniztasunaren kultura arteko ku-
deaketa gauzatzeko tokiko politikak oinarritzeko balio duena, 
hain zuzen ere.

Era berean, Behatokiaren bidez, berariazko ikerketak bultza- 
tzen dira, beste mota bateko iturrietan oinarrituta, eta immi-
grazioaren nahiz kultura-artekotasunaren gaietan Getxok parte 
hartzen duen ikerketak sozializatzen ditu.

Herritarren eta profesionalen esku dago, gainera, haienjardue-
retan aniztasuna hobeto kudeatzeko informazioa eduki de-
zaten. Horien txostenak udal-webgunean kontsulta daitezke: 
https://www.getxo.eus/es/inmigracion 

3.1 DEMOGRAFIKO NABARMENENAK,

Getxon bizi diren eta kanpoko jatorria duten pertsonen kolek-
tiboaren ezaugarri demografiko nabarmenenak, 2018koak, ja-
sota daude 2018ko Immigrazioaren panoramika dokumentuan:

1. % 10’3 atzerriko jatorrikoak dira. 78.967 biztanletik, 7.808 
pertsona jaio dira Espainiako estatutik kanpo.

2. 4.913 pertsona (biztanleriaren % 5,9) atzerriko nazionalita-
tearekin daude erregistraturik erroldan; datu horrek, aurreko 
puntuarekin erkatuta, gehien errotutako erkidego latinoameri-
karretan (Kolonbia, Ekuador, Peru, etab.) edo Filipinaren kasuan 
naturalizazio-prozesuen eragin handia egon dela adierazten du.

3. Gehienak Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetakoak 
dira, batik bat, Latinoamerikakoak (Bolivia, Paraguai, Ko-
lonbia, Peru, Honduras, Ekuador eta Nikaragua). Errumania 
etorkin gehien eman dituen bigarren herrialdea da.

4. Europar Batasuneko herrialde batzuetako etorkinak oso 
errotuta daude Getxon, esate baterako, Alemaniakoak, Erre-
suma Batukoak, Frantziakoak eta Italiakoak.

5. Feminizazioa: Etorkin gehienak emakumeak dira: biztan-
leen % 60, hain zuzen ere. Gainera, portzentaje hori % 70 bai-
no handiagoa da Paraguai, Honduras eta Nikaraguatik etorri-
takoen kasuan.

6. Oso gazteak dira, gehien-gehienak 25 eta 44 urteartekoak 
baitira.

LINK

https://www.getxo.eus/es/inmigracion
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/Getxo2018_Euskera.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/Getxo2018_Euskera.pdf
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3.2 IMMIGRAZIO ETA KULTURA ARTEKOTASUN 
UNITATEAREN LANAREN SISTEMATIZAZIOA (2004-2019)

2018an hasi ziren sistematizaziorako dokumentuen analisien 
eta elkarrizketen lanak, 2019ko ekainean beteko diren zerbi- 
tzuaren hamabost urteak zirela tarteko. Andrea Ruíz Balzola 
antropologoak eraman du aurrera proiektua, jarraian jasoko di-
ren helburuak izan dituena.

Sistematizazioaren azken helburua da Getxoko Udalean azken 
urte hauetan egindako esku-hartzearen esperientziaren in-
guruko ezagutza sortzea. Asmoa da esperientziaren irakurketa 
antolatua egitea prozesuko eragile protagonistekin, testuin-
guruan kokatutako praxis sozialaren teorizazio eta zalantzan 
jartze moduan, sortutako ezagutza transmititu ahal izateko.
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Programa honetan atzerriko etorkinak eta errefuxiatuak Getxo 
udalerrian errazago gizarteratze aldera udalak antolatzen dituen 
jarduerak jaso dira. Jarduera horietan informazio-, prestakun- 
tza- eta laguntza-elementuak konbinatzen dira, eta giza baliabi-
de, ekipamendu, programa eta ekintzen bidez gauzatzen dira.

Getxoko alkateak,  Imanol Landak, Europako Kontseiluaren 
Intercultural Cities (ICC) programako alkateekin batera, parte 
hartu du sareko kanpaina batean, gizarte inklusiboagoak lort-
zeko ekimenen aldekoan, Migratzaileen Nazioarteko Eguna, 
abenduaren 18koa, zela eta. Ekintza horrekin nabarmendu egin 
da AUZOLANA esperientzia, Getxon familia errefuxiatuak har- 
tzekoa, komunitatearen ikuspegitik, herritarrekin eta entitate 
sozialekin elkarlanean eta Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta. 
Halaber, hori baliatu da sozializatzeko udalerrirako ongi etorri 
bideoa eta kaixo.getxo.eus orrian, Getxoko harrerarako gida 
eleaniztunean, argitaratutako kultura arteko aniztasunaren ku-
deaketaren inguruko hausnarketa.

4.1 PROGRAMA AUZOLANA (ERREFUXIATUAK)

Getxoko Udalak parte hartzen du ERREFUXIATUEN HARRERA 
sendotzeko AUZOLANA programan. Eusko Jaurlaritzak sustatu 
du programa, Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetza-
ren Idazkaritza Nagusiaren bitartez, eta Espainiako Gobernua-
rekin adostu da, Immigrazio eta Emigrazioko Idazkaritza Na-
gusiaren bidez (Auzolan hitzarmena). Getxok parte hartzen du 
esperientzia pilotu horretan, Arabako Laudio eta Amurriorekin 
batera, Gipuzkoako Tolosa eta Zarautzekin batera eta Bizkaiko 
Galdakao eta Portugaleterekin batera.

Helburua: Kualitatiboki eta kuantitatiboki areagotzea Euskadi-
ren harrera-gaitasuna.

Agiri markoa

2017ko irailaren 15ean Getxoko Udalak lankidetza hitzarmena 
sinatu zuen CEARekin (Errefuxiatuari Laguntzeko Batzorde Es-
painiarra). Erakunde hori irabazi asmorik gabekoa da, erabilga-
rritasun publikoa du eta parte hartzen du Espainiako Gobernuak 
ezarri eta kudeatutako harrera sistemara sartzen diren nazioarte-
ko babesa eskatzen duten pertsonen harreraren kudeaketan.

Lehenengo fasean (6 hilabete, 9 kalteberatasun kasuetan), 
CEAR Euskadik pertsona hartzaileen harrera egiten du lagatako 
bizilekuetan, hain oinarrizko premiak artatuz eta zentrotik ir-
tendakoan bizimodu independentea errazteko trebetasunak es-
kuratzen lagunduz. Horretarako, harrera baliabidea pertsonal 
tekniko espezializatuak osatzen du (gizarte langilea eta gizar-
te integratzailea) eta  familia egoiliarrei osatua eta mantenua 
eskaintzeaz gain bestelako jarduketak eskaintzen dizkie, hala 
nola gizarte arloko esku-hartzea, artapen psikologikoa, pres-
takuntza, interpretazio eta itzulpena eta legezko aholkularitza, 
betiere autonomia prozesua osatu eta sendotze aldera.

Bigarren fasea hasten da pertsonek harrera baliabidean 
izandako egonaldia amaitzen dutenean eta laguntza jasotzen ja-
rraitzeko eskatzen dutenean. Fase horren helburua da haien au-
tonomia eta independentzia sustatzea eta harrerako gizartean 
integrazio eta partaidetza handiagoa bultzatzea. Posible izanez 
gero, ibilbidea hasi den udalerri berean egin beharko da. Ibilbi-
dearen fase horretan pertsona hartzaileek aldizkako laguntzak 
jasotzen dituzte ministeriotik, alokairurako eta oinarrizko pre-
mien estaldurarako.

Ibilbidea osatzeko, hirugarren fasea ere egon daiteke; aldi 
horretan hartzaileek beharbada laguntza edo behin-behineko 

babesa beharko dute zenbait arlotan.  Ibilbidearen fase horre-
tan hartzaileek ez dute aldizkako laguntzarik jasotzen alokairu-
rako edo oinarrizko premien estaldurarako, baina agian zenbait 
laguntzaren ordainketa zehatza beharko dute edo integrazio 
ibilbidean laguntzeko laguntzaren bat.

Getxoko Udalak honakoak bete ditu:

• Hitzarmen bidez, CEARen esku jarri ditu doan eta 4 urteko 
epean 2 udal bizileku (9 plaza). 

• Harreraren 2 arduradun izendatu ditu, Gizarte Zerbitzuetako 
zuzendaria eta immigrazio eta kultura-artekotasun teknika-
ria; pertsona horiek esperientziaren ezarpenean parte hartzen 
dute eta Jarraipen Batzordean, Eusko Jaurlaritzarekin batera. 

• Koordinazio eta lankidetza lanak egiten ditu, boluntarioen 
erakunde baten laguntza sustatzeko; izan ere, erakunde ho-
rrek laguntza eta sendoketa jardueren bidez programaren 
onuradunen integrazioa bultza dezake. Zeregin hori betetzen 
duen erakundea PERUALDE da eta haren jarduerak zuzentzen 
dira aisialdi eta astialdi jarduerak, hizkuntzaren ikaskuntza 
eta sare sozialen sorkuntza osatzera eta sendotzera.

GENERAL

1 mes 6 meses 12meses 18 meses

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE
FASE
E y D

TERCERA FASE

Inicio itinerario
de integración

Hasta 6 meses
Hasta 
30 dias

Hasta 12 meses Hasta 18 meses

1 mes 9 meses 20 meses 24 meses

TERCERA FASE

Inicio itinerario
de integración

Hasta 9 meses
Hasta 
30 dias

Hasta 20 meses Hasta 24meses

SEGUNDA FASE
FASE
E y D PRIMERA FASE

VULNERABLES

https://go.coe.int/nqEMt
https://www.youtube.com/watch?v=cJLYkbKxWmo
https://www.youtube.com/watch?v=cJLYkbKxWmo
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• AUZOLANAren esparruan koordinatutako lanaren espe-
rientzia sistematizatu du, eta aholkularitza-zerbitzu profe-
sionalak eman ditu Ellacuria fundazioarekin tokiko bolunta-
rio-sareari. Honako hauek izan dira emaitzak: Lanen taula / 
lanaren fluxugrama / harrera-prozesuen egutegiak / familiak 
hartzeko plana / jarraipena. Lana alorka.

• Autonomia eta integrazio ibilbide pertsonalizatua presta- 
tzen du Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eskutik.

• Udalerrian programaren onuradunak integratzeko proze-
suan atzemandako gabeziak estaltzeko Eusko Jaurlaritzak 
pertsona bakoitzeko ematen duen ekarkin ekonomikoa ku-
deatzen du.

• Getxoko Udalak, CEAR Euskadirekin eta PERUALDErekin 
koordinatuta, Giza Eskubideen Zuzendaritzarekin etengabe 
egin ditu bilerak, dokumentu esparruan jasotako erakundeen 
arteko jarduketa koordinatzeko eta programako familien bi-
lakaeraren inguruan informazioa emateko.  2017 eta 2018 
artean, 3 familiak garatu dute Getxon harrera eta integrazio 
prozesu egonkor bat, eta udalerrian bizitzen jarraitzen dute, 
2. fasean. 
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4.2 ETORKINAK HARTZEKO INFORMAZIO-BALIABIDEAK 
MANTENTZEA ETA EGUNERATZEA

Getxoko Udalak informazio-baliabide bat du sarean:  
kaixo.getxo.eus 

Bilbao, Barakaldo, Durango eta Ermua udalerrietako udalekin 
koordinatuta dago edukien gaian (udalerri horiek guztiak EAEn 
etorkinentzako udal-mailako harrera-sareko kideak dira). 

Legegintza eta antolaketaren aldetik gehien aldatu diren ku-
deaketa-lanak eta fitxak eguneratu egin dira 2018an: 

Datos 2018

> 140.000 bisita baino gehiago kaixo.getxo.eus webgunean.

> Argitaratu eta eguneratutako 1.500 ale .

KaixoGetxo Gida liburuxka tolesgarria da, webguneko alder-
dirik garrantzitsuenak jaso dituena laburbilduta. Interesa du-
tenek Gizarte Zerbitzuen bulegoetan nahiz Herritarren Arreta 
Bulegoetan har ditzakete liburuxka horiek.

Bestalde, 2017. urtetik Gizarte Zerbitzuak Getxon atzerriko ja-
torria duten herritarrei hurreratzeko asmoz, prestazio eta zer-
bitzuen gida argitaratu da gaztelaniaz eta euskaraz; halaber, 
pdf-ak jarri dira on-line 8 hizkuntzatan: ingelesa, frantsesa, ara-
biera, txinera, errumaniera, georgiera, urdua eta portugesa.

LINK

LINK

http://www.bilbao.net/inmigracion/
http://www.inmigracion.barakaldo.org/
http://www.durangonbizi.net/
http://immigration.ermua.es/
https://www.getxo.eus/kaixo/
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/ACOGIDA/KAIXOGETXO_idiomas_19_EUSK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m060uUc_wt0


4 | ELKARGUNE: GETXON ETORKINAK HARTZEKO PROGRAMA | 14

2018an harrera linguistikoko gida argitaratu da Getxon, udale-
rriko migratutako pertsona guztiak inguratzeko bi hizkuntzak 
ikasteko baliabideetara: euskara eta gaztelania.

Azkenik, Liburutegiak Topaleku gida eguneratu da, Romo Kul-
tur Etxeko ekipamendu berriaren informazioarekin, eta sarean 
pdfak argitaratu dira ingelesez/errumanieraz, txineraz/urduz 
eta frantsesez/arabieraz. Liburutegietan horiek inprimatzeko 
eskatu daiteke, eta edozein unetan hartu daitezke euskarazko 
eta gaztelaniazko aleak.

4.3 ATZERRITARTASUNARI BURUZKO INFORMAZIOA 
      ETA AHOLKULARITZA

Getxoko Udalak lankidetzan dihardu AHOLKU SAREA —Eusko 
Jaurlaritzak eskaintzen duen atzerritartasunari buruzko infor-
mazioaren eta aholkularitza juridikoaren zerbitzua— zabaltzen 
eta bermatzen. Halaber, aldi berean, zerbitzua horren erabil- 
tzaile da, herritarrekin esku hartzen duten profesionalen bitar-
tez (batez ere Gizarte Zerbitzuak). 

Eusko Jaurlaritzak etorkinei informazioa eta arreta emateko 
doako telefono-zenbakia du (900 84 08 90), etorkinen egoera 
administratiboari eta atzerritartasunari buruzko legeriarekin 
zerikusia duten gaien gaineko zalantzak argitzeko. Hauek es-
kaintzen dira telefono-zenbaki horretan: informazioa, orienta-
zioa, aholkularitza eta zerbitzu espezializatuetara bideratzea. 

Gainera, zerbitzu horrek AHOLKU SAREAn hitzarmena si-
natu duten 4 erakunde dauzka, erabiltzaileei banan-banako 
arreta emateko: 

• Gurutze Gorria 

• Kosmopolis 

• Cáritas 

• CITE-CC.OO

Arreta osatzeko, udal-profesionalei telefonoz edo telematikoki 
arreta emateko zerbitzu bat dago, hartara, erabiltzaileei orienta-
zio hobea emateko. Horrez gain, Bizkaia Jaurerriko Abokatuen 

Bazkun Ohoretsuarekin hitzarmen bat sinatu da, Atzerritarren- 
tzako Arreta Juridikoko Zerbitzua emateko fase administrati-
boan zailtasun handiak dituzten atzerritarrei. 

4.4 ALDI BEREKO INTERPRETAZIO-SISTEMA

Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) aldi bereko interpre-
tazio-zerbitzua eskaintzen die udaletako Gizarte Zerbitzuei, 
hizkuntza ofizialetan komunikatzeko zailtasunak dituzten 
biztanle atzerritarrei harrera hobea eman ahal izateko.

Eskatutako hizkuntzak hauexek dira: arabiera, errumaniera, in-
gelesa, neerlandera, urdu eta errusiera.

4.5 EMAKUME ETORKINENTZAKO TOPAKETA ETA 
      PRESTAKUNTZA PROGRAMA

Ezusteko inguruabarrak tarteko, 2018-2019 matrikulazio epea 
ezin izan zen irailean ireki, urte horretara arte egin ohi zen be-
zala. Abenduan jarri zen abian matrikulazio epea eta ikasturtea. 
2019ko bigarren astean, 25 emakume sartu ziren programan 
eta, beraz, apirilean bukatutako 2017-2018 ikasturteko partai-
deen kopurua bikoiztu zen.

Harrerarako eta ikaskuntzarako gunea da, helburu hauek di-
tuena: migratutako emakumeen rol sozialen gaineko haus-
narketa egitea, migrazioaren ondorio den errealitate berrirako 

gaitasunak sendotzea, eta bizimodu aske eta independenteagoa 
izateko laguntza-sareak sortzea.

Proiektua parte-hartze metodologiarekin gauzatzen da. Saio 
bakoitzean bideratzaileen azalpenak, talde-lana eta parte har- 
tzeko beste teknika batzuk konbinatzen dira, kolektiboa eraiki- 
tzeko eta ezagutza eskuratzeko.

Taldearen asmoa da emakumeek haien bizipenen eta esperien- 
tzien gaineko gogoeta egitea, emakume diren aldetik bizi duten 
errealitateaz hobeto jabetzeko, eta bizimodu independente na-
hiz askeagoa izateko aldaketak egiten jarraitzeko.
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me Migratuen Topaketetan parte hartu zuten emakumeekin 13+1 
Zaintza- eta migrazio-bideak erakusketa fotografikoa anto-
latu zuen. Erakusketarekin batera, tartean zeuden emakumeekin 
eztabaida-foroak eta -dinamikak antolatu ziren.

LINK

OndareaBizkaia2018

Ondarea,  
Emakumeen 
Emaria

Patrimonio,  
Herencia  
de Mujer

ONDAREAREN 
EUROPAKO 
JARDUNALDIAK
JORNADAS 
EUROPEAS DEL 
PATRIMONIO

BIZKAIA 2018
Urria / Octubre

KULTURA ONDAREAREN 
EUROPAKO URTEA
AÑO EUROPEO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/jep

LINK

Bideratzaileek berariazko gaiak lantzen dituzte, ikuspegi fe-
ministatik, eta konfiantzazko giroa sortzen saiatzen dira, adie-
razpen-askatasuna, errespetua eta elkarri entzutea bermatzeko. 
Taldea atzerritarrak eta bertakoak diren adituek osatzen dute, eta 
ibilbide luzea egin dute migratutako emakumeekin esku hartzen.

Dinamizatzailearen zereginak dira, batetik, parte-hartzai-
leek beren bizipenez eta jatorriko nahiz bertako errealitateaz 
hitz egiteko giroa sortzea, eta, bestetik, gogoeta sustatzea, pro-
tagonista izan gabe, erantzun bakarra edo errezetarik eman 
gabe.

Tailerren saio bakoitza 3 ordukoa da. Larunbat bitatik behin 
(urritik martxora) eskaintzen dira, Emakumeentzako Jabekun- 
tza Eskolan (Getxo), eta parte hartu duten hogeita bat  emaku-
meetatik hamabik bete dute bertaratze-eskakizuna.

• Programa aurkezteko eta partaideei ongietorria emateko 
saio 1.

• 8 lan saio bideratzaileekin.

• Itxiera eta ebaluazio saio 1.  
Ordutegia: larunbatak, 17:00-20:00

• 7 dinamizatzaile (4 atzerriko jatorrikoak eta 3 bertokoak): 
Cony Carranza/ Nancy Juape / Liz Quintana/ Norma Vázquez 
/Patricia Verdes /Saioa Hernandez / Luciana Davies

• 21 emakumezko parte-hartzaile

• 12 emakumek bete dute bertaratze maila egokia 

• 2500 foileto bidali dira postaz

• Zerbitzua “Mujeres Con Voz” erakundeak eman du

2018ko urrian eta azaroan, Europako Ondarearen Jardunaldiak 
(Bizkaiko Foru Aldundia. Gaia: Emakumearen herentzia) egin zi-
rela eta Zaintzaileen Nazioarteko Eguna ospatu zela eta (azaroaren 
5a), Getxoko Udalak parte hartu zuen, Getxon jendea zaintzen 
duten atzerriko jatorriko emakumeen ikuspegia emanez. Egun 
horretarako, Katia Henríquez Domínguez argazkilariak Emaku-

https://www.youtube.com/watch?v=dYonHWr8mbQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FixzK7VaPBU


4 | ELKARGUNE: GETXON ETORKINAK HARTZEKO PROGRAMA | 16

4.6 EUSKERA

Euskara Zerbitzuarekin batera, J. A. Aguirre Euskaltegiak eta 
udal-euskaltegiak antolatutako oinarrizko euskara-ikastaroe-
tan matrikulatzea sustatzeko kanpaina gauzatzen da. Goizez 
eta arratsaldez ematen dira, eta 120 orduko iraupena dute.

• 2014-2015 ikasturtera arte, atzerritarrak euskaran murgil- 
tzeko AISA ikastaroak izan genituen (60 ordu).  

• 2015-2016 ikasturtetik, berriz, hizkuntza ezagutzen ez duten 
pertsonentzako (bertokoentzako nahiz atzerritarrentzako) 
ikasteko espazio eta topaketa normalizatu gisa eskaintzen da.

Ikastetxeetan izena emateko epea zabaltzean, Getxoko Udalak 
eta Euskara Zerbitzuak familiak gonbidatzen dituzte hitzaldi 
batera; gaztelaniaz egiten den eta Iñaki Eizmendi pedagogoak 

LINK

ematen duen berbaldi horren izenburua honakoa da: “No sa-
bemos euskera ¿Cómo ayudar a nuestros/as hijos/as?”. Jardue-
ra horren bidez, gogoeta egiten da seme-alaben eskolaratzeari 
buruz eta hizkuntzak ikasteko prozesuari buruz. Immigrazio 
eta Kultura Artekotasun Unitateak antolakuntzan eta zabalkun-
dean parte hartzen du.

2018 oso urte garrantzitsua izan da euskararen sustapenaren- 
tzat Euskal Herriko udalerri askotan, EUSKARALDIA antolatu 
delako. Haren helburua da euskal hiztunak aktibatzea, positibo-
ki eragiteko hizkuntza inertzietan eta euskararen erabilera sus-
tatzeko. 2018ko azaroaren 23aren eta abenduaren 3aren artean 
egin zen, Getxon eta Euskal Herriko beste hainbat herritan. Im-
migrazio Unitatea elkarlanean aritu da Euskara Zerbitzuarekin 
EUSKARALDIA antolatzen, nabarmentzeko familia migratuek 
zein garrantzi duten planteatutako helburuak betetzean

https://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/euskaltegis_2018.pdf
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4.6 GIZARTE ZERBITZUEN  
      DIRU-LAGUNTZETARAKO ILDOAK

Getxok immigrazioaren esparruko edo migratzaileei babesa 
emateko hainbat elkarte dauzka, baita horietako gehienak bil- 
tzen dituen federazioa ere. Harrera egiteko eta kultura-arteko-
tasunaren sentsibilizazioa sortzeko jardueren programa zabala 
burutzen dute udalerrian, eta udalak ekintza komunitarioa sus-
tatu nahi du.

• Gizarte Zerbitzuen erakunde lankideentzako laguntzen 
deialdiaren 1. ildoak (mantentzea eta funtzionamendua) 
diruz lagundu ditu 20 proiektu, eta horietako 7 immigra-
zioaren esparruko nahiz migratzaileei babesa emateko gizar-
te-erakundeentzako ziren (3.000 euro proiektu bakoitzeko). 

• Deialdi horretako 6. ildoaren xedea da etorkinei harrera 
egiteko, integraziorako eta kultura-artekotasuna sustatzeko 
ekintzak egitea, udaleko Gizarte Zerbitzuek egiten dituzten 
esku-hartzeen osagarri gisa. Zehazki,  bi azpiildo ditu:

•6A: Etorkinei harrera egiteko eta integraziorako jardue-
rak sustatzeko jarduketa zehatzak.

• 6B: BIZILAGUNAK programa garatzea eta bultzatzea.

Getxoko Etorkinak elkarteak urteko bi programa aurkeztu ditu, 
eta  haiei laguntzen 6A ildoa eman zaie, 8.000 euroko zuzkidu-
ra duena, eta 6B ildoko 15.000 euro ere bai.

• Era berean, Uribe Aldeko Gurutz Gorriarekin sinatutako 
hitzarmenari eta diru-laguntza nominatiboari eusten zaio, 
Gizarte Zerbitzuen Legearen eremuan zenbait ekintza koordi-
natzeko, besteak beste immigrante eta errefuxiatuen harrerari 
laguntzea. Hitzarmenaren zenbateko osoa 23.125 eurokoa da.

Gizarte Zerbitzuak eta Esku-hartze Komunitarioaren Arloak 
egindako deialdiaz gain, kultura-artekotasuna irizpidetzat jo- 
tzen da honako alor hauetako elkarte eta ekimenei diru-lagun- 
tza emateko:

• Gazteria

• Kirola

• Kultura

• Berdintasuna

•Euskararen hizkuntza-normalizazioa eta euskal kultura

• Garapenerako kooperazioa

• Gizarte-zerbitzuak

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=MsN_rol7vyY&list=PL5JmPvWlONvHYvaBXXYhSETTNqvCE8o2X&index=24&t=0s
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Getxoko Udalak sustatuko kultura arteko elkarbizitzan sentsibi-
lizatzeko programa espezifikoa da, honako helburu hau duena:

• Urteko ibilbidea eskaintzea, kultura arteko elkarbizitza-
ren balioak sustatzeko ekintzena eta Getxona arrazismoa 
prebenitzekoa.

• Bide horretan immigrazioaren/kultura-artekotasunaren 
alorreko elkarte-sarea mugiaraztea eta indartzea, baita Ge-
txon lan egiten duten beste hainbat elkarte ere.

Aurreko apartatuan jasotzen den moduan, Udalaren programa-
zioarekin paralelo edo koordinatuta, elkarteek jarduera-progra-
ma  bizia garatzen dute udalerrian. Programa horietako batzuk 
diruz lagundu dira Gizarte Zerbitzuekin Elkarlanean aritzen di-
ren Entitateen Laguntzen deialdian.

Ildo honetan urteko jarduera ibilbidea eta zentzu horretan inte-
resgarriak izan daitezkeen beste edozein informazio ezagutaraz-
teko, Facebook orrialde bat dago, 2018an 1.900 pertsonak baino 
gehiagok jarraitzen zutena: @GetxoICC

Zurrumurrurik Ez eta Getxo BIZILAGUNAK ekimenak jar-
dunbide egokitzat jo dira Europan, Inclusi-ON proiektuan (euskal 
bazkideak: Kiribil sarea / EDE fundazioa /EHU). Proiektu horren 
helburua da jendearen hezkuntza, prestakuntza eta inklusioa 
sustatzea, hezkuntza ez formalak gizarte-inklusiorako tresnak 
sortzeko emandako aukerak probatzen.

Honako ekintza hauek bereziki lotuta daude helburu horrekin:

5.1 NAZIOARTEKO OROIMEN AGENDA GARATZEA GETXO 
     KULTURA ARTEAN SENTSIBILIZAZIO-PROGRAMAREN  
     ESPARRUAN

2004tik. Getxoko Udalak eta migrazioen eta kultura-artekota-
sunaren alorreko entitate sozialek oroitzen dituzten Nazio Ba-
tuek zehaztutako honako data hauek:

• Arraza-diskriminazioaren aurkako Nazioarteko Eguna 
(martxoaren 21a).

•Errefuxiatuen Munduko Eguna (ekainaren 20a). 

• Migratzaileen Nazioarteko Eguna (abenduaren 18a).

Horretarako, udal bizitzaren hainbat espaziotan ardaztutako 
jarduerak programatzen dira, eta askotariko tresnak erabiltzen 
dira: zinea, antzerkia, forumak, eztabaida dinamikak, erakus-
ketak, kaleko ekintzak eta abar.

Arraza-diskriminazioaren aurkako Nazioarteko Eguna ospa- 
tzeko, Getxoko Udaleko bozeramaileen batzordeak adierazpen 
instituzional bat onartu zuen aho batez.

Y con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de las Per-
sonas Refugiadas, Imanol Landa, alcalde Getxo, suscribió un 
documento conjunto con las y los alcades de las ciudades perte-
necientes a Intercultual cities.

LINK

 INGREDIENTES 

PARA UNA COMIDA

 

EN TU BARRIO

ETORKIN JATORRIZKO
FAMILIAK*

FAMILIAS* DE ORIGEN 
EXTRANJERO

Una mesa y 
buenos alimentos.

Una casa en la que una 
familia recibe a la otra.

Etxe batean, non familia batek, 
beste familia bati harrera egiten dion.

Mahai bat eta 
jaki gozoak. 

FAMILIA* 
AUTOKTONOAK

                                         ¡¡¡FAMILIA ES LO QUE TÚ QUIERAS QUE SEA FAMILIA!!!

*

                     
FAMILIA, ZUK NAHI DUZUN FAMILIA IZATEA DA!!!!

*

ELIGE CÓMO QUIERES PARTICIPAR
Familia anfitriona en su casa
Familia invitada en otra casa

Dinamizador/a de comidas                          

AUKERATU NOLA PARTE HARTU NAHI DUZUN
Familia anfitrioi bezala zure etxean.

Gonbidatutako familia beste etxe batera.
Dinamizatzaile modura                              bazkarietan.

¿CUÁNDO?11 de noviembre de 2018 a las 14:00h.

NOIZ? 
2018ko azaroaren 11an, 14:00etan.

EMAN IZENA - INSCRÍBETE
www.getxo.eus/bizilagunak

Ainhoa   622 433 085

https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/2018_declaracion_institucional-adierazpen_instituzionala.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/2018_declaracion_institucional-adierazpen_instituzionala.pdf
https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/DECLARACIONES/Articulo20JALKATEk_sinatuta.pdf
https://sites.google.com/view/inclusion2018
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Bibliotecas humanas. Save the Children
Horario de mañana y tarde
12:00 a 14:30 (Sábado y domingo)
18:00 a 20:30 (Viernes a domingo)
Plaza Estación, Las Arenas

Giza liburutegiak. Save the Children
Goiz eta arratsetako ordutegia
12:00etatik 14:30etara (Larunbatean eta igandean)
18:00etatik 20:30etara (Ostiraletik igandera)
Geltoki Plaza, Areeta

Teatro: ESTRENO de la obra ALAS ROTAS.
Compañía CAMINAMOS PARA CRECER-CEAR Euskadi
Aula de Cultura de Romo 19:00 Precio 6€

Presentación Caravana MUGAK ZABALDUZ 
EH-Ventimiglia-Sicilia-Calabria. 13-22 Julio.
Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Aula de Cultura de Romo 19:00

BIZILAGUNAK Mila Zapore. 
Taller de cocina y cena intercultural
18:30 AZEBARRI Euskal Herria 14, Algorta 
Inscripciones: 644 595 191

Antzerkia: ALAS ROTAS antzezlanaren ESTREINALDIA
Konpainia CAMINAMOS PARA CRECER-CEAR Euskadi
Romo Kultur Aretoa 19:00 Prezioa 6€

MUGAK ZABALDUZ: EH-Ventimiglia-Sicilia-Calabria
karabanaren aurkezpena. Uztailak 13-22.
Ongi Etorri Errefuxiatuak
Romo Kultur Etxea 19:00

BIZILAGUNAK Mila Zapore. 
Sukaldaritza tailerra eta kultura arteko afaria
18:30 AZEBARRI Euskal Herria 14, Algorta 
Izena eman: 644 277 155

22 al 24 de junioEkainaren 22tik 24ra

24 de junio, domingo

19 de junio, martes

22 de junio, viernes

Ekainak 24, igandea

Ekainak 17, igandea 17 de junio, domingo

Ekainak 19, asteartea

Ekainak 22, ostirala

Proyección del documental: 
Samba, un nombre borrado
Director: Mariano Agudo
Intermedia Producciones
Coloquio con Mahmoud Traoré (protagonista) 
Aula de Cultura de Romo 12:00 - 14:00

Dokumentalaren Proiekzioa: 
Samba, un nombre borrado
Zuzendaria: Mariano Agudo
Intermedia Producciones
Solasaldia Mahmoud Traoré-rekin (protagonista) 
Romo Kultur Etxea 12:00 - 14:00

16 de junio, sábadoEkainak 16, larunbata

EKAINA
JUNIO

Errefuxiatuen 
Munduko Eguna.
Día Mundial de las 
personas refugiadas.

D
is
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nu

: F
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sk
ue

Arroces del mundoMunduko arrozak
(Coincidiendo con la conmemoración de la Independencia
 de Filipinas por parte de las Asociaciones SIKAP y PAGKAKAISA)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
https://mundukoarrozak.info/getxo/ 
17 de junio. De 10:00 a 21:00
Plaza Estación, Las Arenas

(Filipinen Independentziaren oroimenarekin bat 
eginez, SIKAP eta PAGKAKAISA Elkarteen eskutik)

JARDUEREN EGITARAUA:
https://mundukoarrozak.info/getxo/ 
Ekainak 17. 10:00etatik 21:00etara
Areetako Geltokia Plazan 

Laguntzaile / Colabora:

Kale-antzerkia: 
Historias detrás de la valla: PASSPORT
Konpainia EURI ARTEAN+ALBOAN
Geltoki Plaza, Areeta. 13:00

Teatro de calle: 
Historias detrás de la valla: PASSPORT
Compañía EURI ARTEAN + ALBOAN
Plaza Estación, Las Arenas. 13:00

TALLER CON JOTA MAYÚSCULA Y BETTO SNAY 
DJing y producción CONTRA EL RACISMO
Gazteleku  (Urgull s.n, 3ª planta. Algorta) 12:00 - 13:30
Inscripción: www.getxo.eus/actividades

GRAFFITI INTERCULTURAL 
Aisibisia, Gazteleku Algorta y Romo.
Parking del Puerto Viejo de Algorta. 
Desde las 09:00 horas.

PRESENTACIÓN DE COMIC Y DEBATE
Un regalo para Kushbu: Historias que cruzan fronteras
Al-liquindoi; Mescladis fundazioa; Astiberri 
- Susanna Martin, ilustradora y autora de comic.
- Soly Malamine, protagonista.
19:00. Adi Espacio (Av. Basagoiti, 56. Algorta)

CINE: DETROIT (Cine Club) 
Relata los disturbios raciales que sacudieron la ciudad 
de Detroit, en el estado de Michigan, en julio de 1967. 
Precio: 2,90 €. 21:00h.
Andres Isasi Musika Eskola. Las Arenas.

“Contamos contigo-Bibliotecas para convivir” 3 talleres 
sobre convivencia en la diversidad a través de los cuentos. 
Edad 4-6, acompañamiento de un adulto/a.
Asociación Matiz – Liburutegiak Topaleku.

Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez 

17 Marzo, sábado

17 y 18 Marzo

22 Marzo, jueves

23 Marzo, viernes

TALLER DE FUTURO
Alquiler de vivienda, barreras y soluciones.
Plataforma Inmigrantes de Getxo.  
11:00. Gazteleku (Urgull s.n, 3ª planta. Algorta)
Inscripción: federacionplataformagetxo@gmail.com
o T. 655 603 809.

7 Abril, sábado

CONVERSATORIO: Desamparo, populismo y xenofobia. 
Imanol Zubero y Andrea Ruiz Balzola  
12:00. Getxo ELKARTEGIA (Ogoño, 1. Las Arenas)

24 Marzo, sábado

Mes de Marzo

Biblioteca (Gobela)
9, 16 y 23 de marzo (Viernes)
18:00 - 19:00

Biblioteca (Villamonte)
10, 17 y 24 de marzo (Sábado)
11:00 - 12:00

JOTA MAYÚSCULA eta BETTO SNAY
ARRAZAKERIAREN AURKAKO djing eta tailerra 
Gazteleku (Urgull z/g, 3. solairua. Algorta) 12:00 - 13:30
Izena emateko: www.getxo.eus/ekintzak 

KULTURA ARTEKO GRAFITIA
Aisibizia, Gazteleku Algorta eta Romo.
Algortako Portu Zaharreko aparkalekua.
09:00etatik.

KOMIKIAREN AURKEZPENA ETA SOLASALDIA
Un regalo para Kushbu: Historias que cruzan fronteras
Al-liquindoi; Fundación Mescladis; Astiberri 
- Susanna Martin, komikiaren irudigilea eta egilea.
- Soly Malamine, protagonista.
19:00. Adi Espacio (Basagoiti etorbidea, 56. Algorta)

ZINEMA: DETROIT (Zine Kluba) 
Michigan estatuko Detroit hirian, 1967ko uztailean,
hiria astindu zuten arraza-istiluei buruzkoa da. 
Prezioa: 2,90€. 21:00. 
Andres Isasi Musika Eskola. Areeta.

HIZKETALDIA: Babesgabezia, populismoa eta xenofobia. 
Imanol Zubero eta Andrea Ruiz Balzola  
12:00. Getxo ELKARTEGIA (Ogoño, 1. Areeta)

“Zurekin buru-belarri, kontu-kontari. Bizikidetzarako
liburutegiak”, aniztasunean dagoen bizikidetza jorratuko da
ipuinen bitartez, hiru tailerretan. 4 eta 6 urte bitarteko umeentzat,
heldu batek lagunduta. Matiz elkartea – Liburutegiak Topaleku.

Izena emateko: www.getxo.eus/apuntazaitez 

Martxoak 17, larunbata

Martxoak 17 eta 18

Martxoak 22, osteguna

Martxoak 23, ostirala

ETORKIZUNEKO TAILERRA
Etxebizitza alokairua, oztopoak eta konponbideak.
Getxoko Etorkinak Plataforma.
11:00. Gazteleku (Urgull z/g, 3. solairua. Algorta)
Izena emateko: federacionplataformagetxo@gmail.com
edo T. 655 603 809.

Apirilak 7, larunbata

Martxoan

Martxoak 24, larunbata

Liburutegia (Gobela)
Martxoak 9, 16 eta 23 (Ostiralak)
18:00 - 19:00

Liburutegia (Villamonte)
Martxoak 10, 17 eta 24 (Larunbatak)
11:00 - 12:00

MARTXOA
MARZO

Arrazakeriaren eta
Xenofobiaren kontrako
Nazioarteko Eguna.

Día Internacional 
contra la Discriminación
racial y la Xenofobia.

Koloreak. Colores. 
http://humanae.tumblr.com/
by Humanae

Del 28 de noviembre al 15 de diciembreAzaroaren 28tik abenduaren 15era
OROIMEN PROGRAMA: PROGRAMA CONMEMORATIVO:

Sábado 15 de diciembreLarunbata, abenduak 15

Sábado 15 de diciembre

Viernes 14 de diciembreOstirala, abenduak 14

Larunbata, abenduak 15

Jueves 20 de diciembreOsteguna, abenduak 20

Miércoles 19 de diciembreAsteazkena, abenduak 19

Exposición SOY UNA VALLA. (Fund. porCausa)
Soy una valla es un cómic en el que la valla de 
Melilla habla de sí misma y de lo que observa, desde su 
situación excepcional, con el paso de los años.
El dibujante Juan Gallego adapta el texto de la periodista 
Elena Cabrera de manera magistral y emocionante.
KULTUR ETXEA (Villamonte A8, ALGORTA)

SOY UNA VALLA erakusketa. (porCausa Fund.)
Soy una valla izeneko komikian Melillako hesiak berari buruz 
hitz egiten du, baita urteek aurrera egin ahala bere egoera 
berezian ikusi duenari buruz ere. Juan Gallego marrazki-
lariak modu paregabe eta hunkigarrian egokitu du Elena 
Cabrera kazetariaren testua.
KULTUR ETXEA (Villamonte A8, ALGORTA)

Representación LAS PALABRAS QUE NOS CONSTRUYEN.
Muestra del trabajo realizado por un grupo diverso de jóvenes 
getxotarras que han reflexionado sobre identidades múltiples, 
pertenencias, estereotipos y prejuicios en un proceso desarrollado 
por el colectivo HORMAN POSTER.
Entrada libre. Aforo limitado.
ANDRES ISASI (Las Mercedes 6) 20:00 

ERAIKITZEN GAITUZTEN HITZAK antzezpena.
Getxoko hainbat gaztek izaera anitzen, jabegoen, estereotipoen 
eta aurreiritzien inguruan hausnartu dute HORMAN POSTER 
taldeak garatutako prozesu batean.
Sarrera dohainik. Leku kopurua mugatua da.
ANDRES ISASI (Mesedeetako kalea, 6) 20:00 

FIESTA INTERCULTURAL. 
Liburutegiak topaleku-Bibliotecas, un lugar de encuentro. 
Talleres, juegos, exposiciones, bailes para toda la familia, 
visita guiada a la biblioteca.
Organiza Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo.
Entrada libre. BIBLIOTECA (Villamonte A8, Algorta)
18:00 a 21:00

Cine-club: LOVING. 
3,50€ ANDRES ISASI (Las Mercedes 6, Las Arenas)
21:00

Cine-club: LOVING. 
3,50€ ANDRES ISASI (Mesedeetako Etorbidea 6, Areeta) 
21:00

KULTURA ARTEKO JAIA. 
Liburutegiak Topaleku.Tailerrak, jolasak, erakusketak, familia 
guztiarentzako dantzak eta liburutegia ezagutzeko bisita gidatua.
Getxoko Etorkinak Plataforma Federazioak antolatuta.
Sarrera dohainik. LIBURUTEGIA (Villamonte A8, Algorta)
18:00 - 21:00

Presentación del poema ilustrado 
COMO SI NUNCA HUBIERAN SIDO.
(Reservoir Books + Médicos Sin Fronteras)
Tertulia con Javier Gallego “Crudo” y Juan Gallego. 
Como si nunca hubieran sido es un largo poema ilustrado 
sobre la tragedia de quienes mueren en el mar tratando 
de llegar a Europa.
ROMO KULTUR ETXEA (Santa Eugenia 1, ROMO)
19:00 Aforo limitado por orden de llegada.

COMO SI NUNCA HUBIERAN SIDO
poema ilustratuaren aurkezpena.
(Reservoir Books + Médicos Sin Fronteras)
Javier Gallegorekin “Crudo” eta Juan Gallegorekin solasaldia.
Como si nunca hubieran sido poema ilustratu luzea da, 
Europara iritsi nahi duten eta itsasoan hiltzen direnek bizi 
duten zorigaitzari buruzkoa.
ROMO KULTUR ETXEA (Santa Eugenia 1, ROMO)
19:00 Edukiera mugatua, iritsiera ordenaren arabera.

Conferencia: Mujeres migrantes africanas 
en la encrucijada. 
Jeanne Rolande.
Organiza ESCUELA DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES 
DE GETXO. BIBLIOTECA (Villamonte A8, Algorta) 18:00

Hitzaldia: Emakume afrikar migratzaileak bidegurutzean.
Jeanne Rolande.
EMAKUMEENTZAKO JABEKUNTZA ESKOLAk antolatuta.
LIBURUTEGIA (Villamonte A8, Algorta) 18:00
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Laguntzaile
Colabora:

ABENDUAK
DICIEMBRE

Migratzaileen
Nazioarteko Eguna.
Día Internacional de las 
personas migrantes.
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Prestakuntza da estrategiaren funtsezko zutabeetako bat. 
ANTIRUMOURS IN MOTION zurrumurruen aurkako eragi-
leen V. topaketaz eta Iruñean Zurrumurruen aurkako Gaz-
teen Gailurra antolatzeaz gain, urteetan zehar hainbat ezta-
baida-tailer eta -foro egin dira.

Prestakuntzarekin batera, ezinbestekoa da zurrumurruen 
aurkako eragileak dinamizatzea, haiek beren burua antolatu 
duten lan-taldeak ezarriz. Lan-taldeak (komunikazioa; forma-
zioa; eta eragina) modu aktiboan aritu dira elkarlanean estra-
tegiaren helburuekin, dela bertatik diseinatutako jardueretan 
parte hartuz, dela hasieratik parte hartu duten beste proiektu 
batzuk eginez.

5.2 ZURRUMURRUEN AURKAKO ESTRATEGIA

2013an, Udaleko Immigrazio eta Kultura Artekotasun Unitateak 
Zurrumurrurik Ez izeneko gizarte-sentsibilizazioko estrategia 
pilotu bat sustatu zuen, orduan indarrean zegoen Agintaldiko 
Planak jasotzen zuen moduan (ekintza: Zurrumurruen aurkako 
eragileen tokiko programa bat garatzea, ildo bereko tokiko bes-
te ekintza batzuekin koordinatuta –EAEn, Estatuan eta Euro-
pan–). 

Europako Kontseiluaren ICC programaren zurrumurruen aur-
kako eskuliburuak xedatzen du Zurrumurruen aurkako Estra-
tegia gizartea epe luzean eraldatzeko prozesu bat dela. Haren 
helburu nagusia da diskriminazioa sustatzea, elkarbizitza ho-
betzea eta kultura-dibertsitatearen potentzialaz baliatzea, he-
rritarren eta hartzaile espezifikoen pertzepzioetan, jarreretan 
eta jardunbideetan aldaketa bat ekarriz. Horretarako, beha-
rrezkoa da honako  hau:

• Entitate, instituzio eta norbanako ugariren ahalduntzea 
sustatzea eta bultzatzea, tokiko politika publiko bat garatuz 
eta hainbat mailatako plataforma sozial kooperatibo bat sor-
tuz. Hori guztia, epe luzeko “zurrumurruen aurkako hiri-es-
trategia” baten barruan.

• Estereotipoen, aurreiritzien eta zurrumurru faltsuen era-
gin negatiboen inguruko pentsamendu kritikoa sustatzea eta 
horren gainean sentsibilizatzea, ekintza berritzaile eta par-
te-hartzaileen bidez, horiek guztiak murrizteko eta dibertsita-
teari (etnikoa, kulturala eta/edo erlijiosoa), immigrazioari eta 
errefuxiatzeari buruzko narratiba negatiboei aurre egiteko.

• Agenda politiko eta sozialean eragitea, onartu dadin aurrei-
ritziak murriztea eta diskriminazioa prebenitzea gizarte guz-
tiarentzako ezinbesteko helburua dela.

Zurrumurruen aurkako metodologia berritzaileak bat egiten 
du parte-hartze sozialeko prozesu baten bidez politika publiko 
bat sustatzearekin, gizarte zibileko eragile ugariak tartean egon 
daitezen. Zurrumurruen aurkako estrategia Getxoko Udalaren 
kultura arteko politikaren barruan dago sartuta.

Sareko lana:

ZAS! Zurrumurruen aurkako sarea. Helburua da Euskadin 
arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako borrokaren koordina-
zioan laguntzea eta ahaleginak bateratzea, baita zurrumurruen 
aurkako estrategian esperientziak eta jardunbide egokiak par-
tekatzea. ZAS!en xedea da entitate sozialen eta instituzioen ar-
teko elkarlan espazioa indartzea, sinergiak sortzeko arrazismoa 
eta xenofobia prebenitzean.

Zurrumurruen aurkako sareak (ZAS!) bere web orrialdea dauka:  
www.zurrumurrurikez.eus y www.antirumores.eus. Hor argita-
ratuko dira ekintzak, albisteak eta ikus-entzunezko baliabideak. 

LINK

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours
www.zurrumurrurikez.eus
www.antirumores.eus
https://www.youtube.com/watch?v=tLlO_-5pULA&feature=youtu.be
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5.3 BIZILAGUNAK, TOPAKETARAKO BIDEAK

Urte osoko jarduera ibilbide bat da, bertako eta atzerriko jato-
rria duten bizilagunen harreman positiboa sustatzeko asmoa 
duena.

Ibilbide hori Udalaren eta entitate sozialen elkarlanetik sortu 
da. Funtsezko osagaia komunitatea da, Getxon parte hartzen 
duten elkarteek duten presentzian eta lurraldearen eta bertako 
eragileen ezagutzan oinarritua:

• EGIZU Getxo Euskaldun (euskararen eta euskal kulturaren 
alorra)

• Getxoko Etorkinak (kultura-artekotasunaren alorra) 

BIZILAGUNAK ekimenaren helburua da topaguneak eta ospa- 
tzeko guneak jartzea kultura-artekotasunaren, dibertsitatearen 
eta udalerrian elkarrekin ekiteko espazioak sortzearen aldeko 
apustua egiten duten getxotarrei. Jarduera:

- MILA-ZAPORE topaketarako 2 tailer gastronomiko  
- BIZILAGUNAK mendira (uztaila) 
- BIZILAGUNAK bazkariak (azaroa) 
- BIZILAGUNAK liburutegira (azaroa) 
- BIZILAGUNAK postrea (ARTEArako txangoa, abendua)

Hartzaileak: Udalerriaren dibertsitatea ospatzen duten biztan-
leak, elkar ezagutu nahi dutenak, momentuak partekatu eta 
pertsonen arteko zubiak eraiki nahi dituztenak, euskal kultu-
raren eta Getxo bere herri bihurtu nahi izan duten pertsonek 
dituzten kulturen dibertsitatearen artean.

Jarduerak modu naturalean datoz bat zurrumurruen aurkako 
estrategiaren filosofiarekin eta Getxon EGIZUk eta Udalak 
berak hizkuntza-normalizaziorako eta euskal kulturaren in-
guruan egindako jardueren kultura arteko estrategiekin.

Proiektu honen inguruko informazio guztia ikus daiteke ho-
nako micro-site honetan: www.getxo.eus/bizilagunak .
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BIZILAGUNAK MENDIRA + CARTEL + RUMORES
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5.4 TOPALEKU LIBURUTEGIAK: 
      LIBURUTEGIAK, TOPALEKU

Getxoko liburutegiek eta Kultura Artekotasun Unitateek hain-
bat elkarte sozialekin batera sustatutako programa bat da (es-
aterako, Getxoko Etorkinak, UNESCO ETXEA, CEAR Euskadi, 
MATIZ elkartea eta abar).

Elkarrekin ditugun helburuak:  

• Liburuak indartu topagune moduan eta herrian batera bizi 
diren hainbat kultura eta jatorritako pertsonen arteko elkar-
bizitzarako leku moduan.

• Liburutegiko jardueran berdintasun, tolerantzia eta diber- 
tsitate balioak sustatzea. 

• Kultur baliabideak udalerriko biztanle guztiei hurreratzea, 
bereziki atzerriko jatorria duten pertsonei, migratu eta Ge-
txon bizitzera etorri direnei.  

• Migratutako komunitateen herrialde nagusien sorkuntza 
eta ekoizpen artistikoa balioan jartzea, biztanle guztiei ingu-
ratuz genero guztietako adierazpenak (musika, zinema, lite-
ratura, komikia, argazkilaritza eta abar).

• Munduko beste herrialdeen eta eskualdeen testuinguru po-
litiko, ekonomiko, sozial eta kulturalari buruzko hausnarke-
ta, eztabaida eta jakintzarako espazioak sustatzea.

Liburutegiaren funts bibliografikoa handitu da, eta hainbat jar-
duketa egin dira, hartzaile heterogeneoetara bideratutakoak, 
bertako eta atzerriko jatorriko pertsonen arteko topaketa erraz-
teko, liburutegia bezalako espazio komunitario batean.

• MATIZ elkartearen Elkarbizitzarako Liburutegiak progra-
ma. Tailerrak eta ipuin kontalariak haurrentzat (25 saioko. 
Sei saio).

• Kontularien kluba: kultura arteko agenda tematikoa duen 
hileko topaketa.

• Kultura arteko festa liburutegietan (azaroa).

Azkenik, Liburutegiak Topaleku gida eguneratu da, Romo Kul-
tur Etxeko ekipamendu berriaren informazioarekin, eta sarean 
pdfak argitaratu dira ingelesez/errumanieraz, txinoz/urduz eta 
frantsesez/arabieraz. Liburutegietan horiek inprimatzeko eskatu 
daiteke, eta edozein unetan hartu daitezke euskarazko eta gazte-
laniazko aleak.
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LINK

https://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/ACOGIDA/GUIABIBLIOS2019/Topagune_arabe-frances_dobles_pag.pdf
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5.5 LOTURAK, HARRERA-HIRIARENTZAKOAK

2018ko azaroan, La Caixa Gizarte Ekintzaren eta Eusko Jaurlari- 
tzaren Giza Eskubideen Zuzendaritzaren finantzazioa lortu zen, 
eta Loturak Getxo ekimena hasteko prestaketa-lanak hasi ziren. 

Herritarren hausnarketa-prozesu bat da, Getxok harrera-hiri 
moduan izan beharreko gakoak definitzekoa, kultura arteko 
tokiko politikaren esparruan, herritarrak sentsibilizatzen la-
gunduko duena eta komunitate inklusiboak garatzea sustatuko 
duena.

Helburuak:

• Getxon dauden herritarren harrera-esperientziei balioa ai-
tortzea eta horiek ikusaraztea.

• Topaketarako, hausnarketarako eta narratiba digitala 
elkarrekin sortzeko guneak sortzen laguntzea, bertan getxo-
tarrek Getxo harrera-hiria izatearen mezua sortzeko eta za-
baltzeko.

• Herritarrak sentsibilizatzea eta inplikatzea, narratibak eta 
mezuak sortzeko eta zabaltzeko protagonismoa indartzen 
duen estrategia parte hartzaile baten bidez, eta Getxoko biz-
tanleak sentsibilizatzea.

• Prozesu parte-hartzaileak sustatzea komunitate bat sortze-
ko, Getxora migratutako pertsonen harreran eta inklusioan 
getxotarrek duten konpromiso zibikoa indartzen lagunduko 
duena.

• LOTURAK Getxo ekimena herritarren hausnarketa-prozesu 
bat da, Getxok harrera-hiri moduan izan beharreko gakoak 
definitzekoa, kultura arteko tokiko politikaren esparruan, 
herritarrak sentsibilizatzen lagunduko duena eta komunitate 
inklusiboak garatzea sustatuko duena.

5.6 MUNDUKO ARROZAK

Getxoko Udalak MUNDUKO ARROZEN lehenengo edizioa anto-
latzeko laguntza eskaini du (irailaren 16an, Algortako San Niko-
las Plazan).  Getxo beste hiri edo udalerri batzuetan (Bilbo, Ger-

nika, Durango, Otxarkoaga, Gasteiz edo Donostia) sendotutako 
ekimen honi atxiki zaio.

Kultura arteko jaialdi herrikoi eta parte-hartzailea da, kultura 
arteko elkarbizitza sustatzeko eta indarkeriazko portaerak eta 
jokabide xenofobo, sexista edo homofoboak desagerrarazteko.  

2018an, ospakizunak bat egin du SIKAPek eta PAGKAKAISAk an-
tolatutako Filipinetako Independentzia Egunaren oroitzarekin. 

http://www.loturakgetxo.eus/
https://mundukoarrozak.info/
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Ekimena antolatzen duen plataforma udalerriko hainbat gizarte 
kolektibok osatzen dute; hona hemen: Adrebol, Antirrumores/
Zurrumurrurik ez Getxo, Argia Fundazioa, Amesten, Berdinta-
suna, Bidea Eginez, Bilgune Feminista, Caritas, Egizu, Emaús, 
Eskubeltz, Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo, Mujeres 
con Voz, Ongi Etorri Errefuxiatuak Getxo, Pro Bolivia, SIKAP Fili-
pinas, Sortarazi, eta Tosu Betirako.

Haren helburuak kultura arteko hiriaren estrategiarekin loturik 
daude, eta bereziki zurrumurruen kontrako estrategiarekin eta 
Getxoko Bizilagunak programarekin.

5.7 GIZARTE PROIEKTUETAN KULTURARTEKOTASUNAREN 
      IKUSPEGIA TXERTATZEKO TREBAKUNTZA

Getxoko udalak Proiektu sozialen kudeaketan kultur artekota-
sunaren ikuspegia txertatzeari buruzko 12 orduko prestakuntza 
ikastaroa antolatu zuen azaroan. Helburuak dira gogoeta kritikoa 
sustatzea kultur aniztasunaren kudeaketa-ereduei buruz, gizarte 
kohesioa sustatzen duten ikuspegi egokiak aztertzea, eta kultur 
arteko ikuspegia duten proiektuak garatzeko ezagutza eta gaita-
sunak eskaintzea. 

Matiz elkarteak eskaini zuen formakuntza, hainbat entitateren 
laguntzarekin (Proyecto ICI Auzoak Bidaian, Candela Radio) eta 
baita Norma Vázquez Sortzeneko zuzendari eta Jeanne Rolande 
Dacougna, Biltzen Eusko Jaurlaritzako Integrazio eta Bizikide- 
tzako Zerbitzuko arduradunarekin ere. Ikastaroa euskaraz eta gaz-
teleraz eskaini zen, hiru saiotan, azaroaren 10ean, 17an eta 24an, 
10:00etatik 14:00etara, RKE, Romo Kultur Etxeko Gure Gune Gaz-
telekuan.  Doakoa zen eta Getxoko udalerrian aritzen diren tokiko 
entitate eta erakundeetako teknikari eta boluntarioentzat eskaini 
da. Parte hartzaileak: 13.
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Kultura arteko paradigma ikuspuntu politikoa da, berdinta-
sun, inklusio eta kohesioarekin zerikusia duten zenbait gizarte 
erronkari heltzen lagun dezakeena.

Kultura arteko ikuspuntuak honakoak sustatzen ditu:

• Dibertsitatearen abantailaren gaineko ulermena. 

• Jatorri kultura desberdinak dituzten pertsonen arteko ha-
rreman positiboak.

• Zerbitzu inklusiboen gobernantza eta prestazioa.  

• Toki erakunde eskudunak kultura-artekotasunaren 
ikuspegitik. 

Immigrazio eta Kultura-artekotasuneko Unitateak lanean di-
hardu udalaren arloetako plan, programa, baliabide eta zerbi- 
tzuetan kultura-artekotasunaren ikuspegia kontuan har deza-
ten. Era berean, errealitate soziala kultura arteko ikuspuntutik 
diagnostikatzeko lanean laguntzen die beste arlo batzuei (Toki-
ko Immigrazio Behatokiaren bitartez edo udaleko arloek susta-
tutako beste ikerlanetan parte hartuz).

2018an honakoak aipatu behar dira:

• Getxo Kirolak erakunde autonomoarekin: #ThinkingFadu-
ra prozesuan kultura arteko ikuspegia txertatzea, Getxoko 
kirol parkearen etorkizuneko diseinuari begira. 
http://thinkingfadura.eus/. 

• Getxolan eta Garapen-ekin (Garapen Agentzien Euskal 
Elkartea). MEGA Migrant Entrepreneurship Growth Agenda 
proiektuan parte hartu da (Migration policy Group-ek koor-
dinatutakoa)

•Gazteria Zerbitzuarekin: WANTED proiektuan kultura arteko 
ikuspegia, gazteek bultzatutako proiektuak babestea.

• Getxo Kirolak erakundearekin, Bizkaiko Osasun Publi-
koaren eta Mendekotasunen Zuzendariordetzarekin, Uribeko 
OSIrekin eta Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuekin:  Kultura 
arteko ikuspegia udalerriko agente teknikoen arteko topake-

tarako bilgunea den MUGISAREn txertatzea (ekimenaren hel-
burua da ariketa fisikoa sustatzera eta sedentarismoa prebe-
nitzera bideratutako ekintzak bultzatzea). 

•Getxoko Emakumeentzako Jabekuntza Eskolarekin: Ber-
dintasun Zerbitzuarekin aritu gara elkarlanean, Ahal-
duntzeko Kultura arteko Gunea gauzatzeko (lehen Kultu-
ra arteko Elkarrizketak deitzen zen). Bertako eta atzerriko 
emakumeak elkartzea laguntzeko gunea da. Helburuak: 
Askotariko emakumeengandik eta haien artean topatze-
ko, hausnartzeko eta taldean ikasteko espazioak eta uneak 
jartzea / Elkarrekin hausnartzeko identitatearen eraikun- 
tzaren eta askotariko zapalkuntza eta menderakuntzekin 
duen harremanaren inguruan. Parte-hartzea: 16 emakume.

  
 

 
Soy una valla es un cómic en el que la valla de Melilla habla de sí misma y de lo que observa, 
desde su situación excepcional, con el paso de los años. El dibujante Juan Gallego adapta el 

texto de la periodista Elena Cabrera de manera magistral y emocionante. 
 

Soy una valla izeneko komikian, Melillako hesiak berari buruz hitz egiten du, baita urteek 
aurrera egin ahala bere egoera berezian ikusi duenari buruz ere. Juan Gallego marrazkilariak 
modu paregabe eta hunkigarrian egokitu du Elena Cabrera kazetariaren testua. 

 

  
 
 

KOMIKI ERAKUSKETA – EXPOSICIÓN COMIC 
KULTUR ETXEA (VILLAMONTE A8, ALGORTA) 

Azaroak 28tik Abenduak 15era arte 
Desde el 28 de noviembre al 15 de diciembre 

Sala de exposiciones / Erakusketa aretoa 
 

http://thinkingfadura.eus/
http://migrant-entrepreneurship.eu/
http://migrant-entrepreneurship.eu/
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