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/ Nabarmentzekoak
> “Getxo Sormen Hub” sormen sektorerako ekintzailetza 

zentro berriak ekin dio bere bideari (3. or.)

> Taxi-flota ibilgailu elektrikoetara aldatzeko laguntza 
(2. or.)

> “Campeones de la comedia”, barreak ziurtatuta  (4. or.)

Odol-emate. Hilaren 18an, astelehena, eta 
21ean, osteguna, Algortako eta Areetako 
Geltokia plazetan, hurrenez hurren. Goizez 
eta arratsaldez.

37. Nazioarteko Folklore Jaialdia. Hilaren 22tik 24ra 
arte, 20:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 3€ (bonua: 
7€).

* Tanxugueiras, Enredadas, eta Maria 
Arnal-Marcel Bagés izango dira 

Getxo Folken proposamenaren buru 
(5. or.)

Gune eta ordu gehiago txakurrak aske ibiltzeko, beti jabeen 
kontrolpean

Udalak  dekretu bat onartu du, 
txakur solteen zirkulaziorako ere-
muak eta ordutegiak zabaltzeko, 
jabeen kontrolpean kalteak eta 
eragozpenak saihesteko. Arrisku-
tsutzat jotzen diren txakurrak kan-
poan geratzen dira. 
Dagoeneko dauden bost eremuei 
beste 17 gehituko zaizkie (laster 
beste bi gehiago) eta ordutegia bi 
orduz luzatuko da arratsaldean. 
“Dekretuak Getxoko bizilagunek txa-
kur-aisialdirako proposatutako eremu 
batzuk biltzen ditu, bai eta udal-talde 
politikoek luzatutakoak ere; hau da, la-
guntza handiarekin sortu da, eta hel-
buru horretara bideratutako eremuak 
asko handitu dira: 202.750 m2 izatetik 
332.052 m2 izatera igaro da, betiere 
erabilera publikoko espazioen ingu-
ruan dauden sentsibilitate desberdinak 
bateratzeko helburuarekin”, azaldu 
du Joseba Arregi Hiri Ingurumen 
Zerbitzuetako eta Ingurumen Ka-
litateko zinegotziak.

Ondorioz, ez-arriskutsutzat sail-
ka daitezkeen txakurrak solte 
ibili ahal izango dira 16:00etatik 
hurrengo eguneko 11:00etara bi-
tartean, beti jabeen kontrolpean, 
hurrengo 17 aisia-gune berrietan 
(125.511m2): 

• Zugatzarte – Pinueta – Andres 
Larrazabal
• San Joseren parkea 
• Plentzia Hiriaren kalea 
• Artaza Hoteleko parkea 
• Dario de Regoyos parkea 
• Arkotxa – Zarrenebarri 
• Marques del Real Socorro par-
kea  
• Udaltzaingoa 
• Euskal Herria, trenbidearen 
ondoan
• Iturribarri  
• Arrigunagako ezkerreko zelaia
• Aretxondo zelaia 
• Usategi parkea 2 
• Kasune parkea 
• Lañomendi parkea 

• Gabriel Ramos Uranga parkea 
• Paellen zelaia eta hilerria 

Horiei lehendik zeuden hurrengo bost gune gehitzen 
zaizkie (202.750m2):

• Txurrukako kai berria, Areetako hondartzako ha-
reatzak.
• Portu Zaharreko betelana eta Ereaga hondartzako 
hareatzak.
• Arrigunaga hondartzako hareatzak.
• Gobela ibai ondoko pasealekua (Gobeloki, La Avan-
zada errepidetik Lexarretaraino) eta Makaleta etorbi-
dea (Lexarretatik Salsidu etorbideraino)
• Galeako bidea (Aixerrotatik Sopelako mugaraino).

Gainera, laster, arau berri hauek beste bi alde gehiago-
tara (3.791m2) zabalduko dira: Venancios aldeko parke 
berriko zati bat eta Mesedea-Pinueta aldeko berdegu-
nea, baina gainerakoetatik bereizita, horiek mugatuko 
baitira itxitura perimetral batekin eta horrek beste or-
dutegi bat izatea ekarri ahal izango du. 

Areeta, Ereaga eta Arrigunaga hondartzak uda garaian 
(maiatzetik irailera, biak barne) ezin izango dira aisia-
gune gisa erabili, higiene eta osasungarritasun arra-
zoiengatik.



Uruguaiko ordezkaritza batek bisitatu du 
Getxo Jardunbide Egokiak ezagutzeko

Taxi-flota 
ibilgailu 

elektrikoetara 
aldatzeko 
laguntza

Nazio eta udal politikak 
antolatzeaz arduratzen den 
Uruguaiko Intendenteen Bil-
tzarreko ordezkaritza batek 
Getxo bisitatu zuen astelehe-
nean, hilak 11, EBen ekimen 
baten barruan. Madrileko, 
Kataluniako eta Euskadi-
ko erkidegoetan Jardunbide 
Egokiak ezagutzea izan zen 
helburua, eta Getxo aukeratu 
zuten, Garapen Jasangarriko 
Helburuen eraginkortasune-
ra bideratutako proiektuen 
aniztasunagatik.
Amaia Agirre alkateak ha-
rrera egin zion ordezkari-
tzari Udaletxean, eta bertan 
herriaren ezaugarriei buruz 

Uztailaren 20tik abenduaren 
31ra, Getxon taxi-lizentzia 
baten jabeek dirulaguntza 
eskatu ahal izango dute be-
ren ibilgailua beste ibilgailu 
elektriko batez aldatzeko. 
Ekimen honetarako, Udalak 
50.000 euroko partida bide-
ratu du eta dirulaguntzaren 
gehieneko zenbatekoa 5.000 
eurokoa izango da eskabide 
bakoitzeko. 
Udalaren taxi-lizentzia baten 
jabe diren pertsona fisikoek es-
katu ahal izango dituzte lagun-
tza horiek, baldin eta 2021ean 
eta 2022an erositako ibilgailu 
elektriko huts berri bat erosten 
eta ordaintzen badute, aurretik 
lizentzia horri atxikita zegoena 
ordezkatzeko.
Informazio gehiago: https://
getxo.eus/eu/getxolan

mintzatu ondoren, oroigarri 
batzuk eman zizkieten elka-
rri. Jarraian, Fadurako kirol-
degira joan ziren, Eraldaketa 
eta modernizazioa eta Ekono-
mia Zirkularra, eta Efizientzia 

Ereagako hondartzan egin zen berriro “Mójate-
Busti Zaitez esklerosi anizkoitzaren kontra” kan-
painaren ekitaldi nagusia. Kaltetuek, boluntarioek, 
senideek, eta zenbait ordezkari politikok, besteak 
beste, Gotzone Sagardui Osasun sailburuak eta 
Getxoko zinegotzik, uretara sartu-irten bat egin 

zuten pasa den igandean, hilak 10, gaixotasun 
neurodegeneratibo honen kontrako borroka ba-
besteko. Ehunka pertsonek egin zuten ekimena-
rekin bat Euskadiko beste hondartza eta igerileku 
batzuetan, eguraldi ona lagun izan zen egun ho-
rretan. Ekimenak 25. urteurrena bete zuen.

Esklerosi anizkoitzaren kontrako bainu solidarioa

Getxoko 11 gazte eta Siracusako 11 gazte (Sizilia-Italia) elka-
rrekin bizi izan dira 10 egunez (uztailaren 1etik 10era), Aisibizia 
Elkarteak (Getxo) eta Giosef-ek (Siracusa) antolaturiko Euro-
pako gazteen truke bati esker. Ekimena Erasmus+ programak 
eta Getxoko Udalak finantzatu dute, Getxo Kirolak-en lankide-
tzarekin. Getxon, parte-hartzaileek Faduran hartu zuten ostatu 
eta kulturartekotasuna hizpide zuten hainbat ekintza egin zi-
tuzten. 11 gazte getxoztarrak Siracusara joango dira, uztaila-
ren 17tik 26ra. Horrez gain, pasa den uztailaren 8an, Aisibizia 
Elkartea (Kiribil Sarea) kide den sareko beste bi erakunderekin 
batera, Harribide (Etxebarri) eta Argizai (Galdakao), Europako 
Gazteen Topaketa bat egin zuten eta Polonia, Italia eta Bizkai-
ko gazteak elkartu zituzten bertan. Guztira, 70 gaztek, 14 eta 
17 urte bitartekoak, eta 12 monitorek hartu zuten parte gizarte 
eta hezkuntzaren esparruko truke horietan. Argazkian, gure 
udalerriko parte-hartzaileak Carmen Díaz Gizarte Kohesioko 
zinegotziarekin batera.

Getxo-Siracusa gazte-trukea

eta jasangarritasun energetikoa 
lana ezagutzeko; Punta Be-
goña Galerietara, eta Kon-
postatze Plantara, hiri-hon-
dakin solidoak tratatzeko 
sistema ikusteko.

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

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Lan bila nabil goizean, hau-
rrak eskolara eramateko, eta 
arratsaldean. Gauetan eta as-
teburuetan lagun egiteko. Erre-
ferentziak ditut. Tel.: 602 808 
687.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazko-
tasunaren erantzule izango.

UZTAILAK 15 OSTIRALA
Getxoarte. Punta Begoñako 
Galerietan. Erakusketa. Inau-
gurazioa 12:00etan, eta aurkez-
pena 19:00etan, hautatutako 
10 artisten eskutik. Ibilbide 
gidatuak Getxoko arte publi-
kotik. 19:00etan, “De abrazo a 
abrazo” Arantza Peredaren es-
kutik (gazteleraz). Irteera “Ho-
menaje a la industria” eskultu-
ratik (Eduardo Coste kalea). “In 
memoriam”, Ibon Markaidaren 
eskutik (euskaraz). Irteera “Al-
gorta” eskulturatik (Algortako 
Geltokia plaza).Izena aldez au-
rretik eman behar da: getxoar-
te@getxo.eus  
Ikuskizun musikala. Bakarka 
zikloa. 19:30ean Romo Kultur 
Etxean “Demode quartet”. 5€
Kalefest. Zinema. 22:30ean, 
Portu Zaharreko zelaigunean 
“Akelarre”ren proiekzioa (eus-
karaz). 12 urtetik gora. Sarrera 
dohainik.  

UZTAILAK 16 LARUNBATA
Getxoarte. Punta Begoñako 
Galerietan. Bisita gidatua era-
kusketara. 12:30ean, Arantza 
Peredaren eskutik (gaztele-
raz). Topaketa artistekin. 
12:30ean, Kepa Garraza, Oier 
Iruretagoiena eta Maider Lópe-
zekin. Ibilbide gidatuak Getxo-
ko arte publikotik. 19:00etan, 
“De abrazo a abrazo” Ibon Mar-
kaidaren eskutik (euskaraz). Ir-
teera “Homenaje a la industria” 
eskulturatik (Eduardo Coste 
kalea). “In memoriam”, Arantza 
Peredaren eskutik (gazteleraz). 
Irteera “Algorta” eskulturatik 
(Algortako Geltokia plaza).Izena 
aldez aurretik eman behar da: 
getxoarte@getxo.eus  
Kalefest. Familiarako zinea. 
20:00etan, Portu Zaharreko ze-
laigunean, “Little Miss Sunshi-
ne”ren proiekzioa (euskaraz). 7 
urtetik gora. Sarrera dohainik. 
Antzerkia. 20:00etan, Muxike-
barrin, “Campeones de la co-
media” Fun Fun Comedyrekin. 
18€.
Kontzertua. 18:00etan, Erre-
dentorearen parrokian, 40. Koru 
Zuzendaritza Akademiako ikas-
leen azken kontzertua. Sarrera 
dohainik (edukiera bete arte).
Bisita gidatua eta antzez-
tutakoa. Portu Zaharra bere 
sustraietatik. 11:30ean. 6€. 
Informazio gehiago: Turismo 
bulegoa: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus
Ingurumen aretoa. 10:15, 
10:45, 11:15 eta 11:45. Orien-
tazio jarduera (8 urtetik au-

rrera). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus 

UZTAILAK 17 IGANDEA
Getxoarte. Punta Begoñako 
Galerietan. Marrazketa ko-
lektiboko praktika. 12:30ean, 
“Dibujatolratosinparar”. Bi-
sita gidatua erakusketara. 
13:00etan, Arantza Peredaren 
eskutik (gazteleraz). Izena al-
dez aurretik eman behar da: 
getxoarte@getxo.eus Kon-
tzertua. 13:00etan, “Txaranga 
Urretabizkaia”. Sarrera dohai-
nik, edukiera bete arte. 
Musika eta dantza. 20:00etan, 
Muxikebarrin, Xabi Aburruzaga 
eta Itxas Argia Dantza Taldea. 
12€.
Bisita gidatua. Hilerri bat itsa-
soari begira. 11:30ean. 2€. 
Informazio gehiago: Turismo 
bulegoa: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: 
egin ezazu euri makila (3 urtetik 
aurrera). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.in-
gurumenaretoagetxo.eus

UZTAILAK 18 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Gelto-
kia plazan, goizeko eta arra-
tsaldeko ordutegian.

UZTAILAK 21 OSTEGUNA
Odola ematea. Areetako Gelto-
kia plazan, goizez eta arratsaldez. 

UZTAILAK 22 OSTIRALA
37. Nazioarteko Folklore 
Jaialdia. Itxartu Taldea (Getxo), 
20:00etan, Muxikebarrin. Sa-
rrera: 3€ (bonua: 7€).

UZATAILAK 23 LARUNBATA
37. Nazioarteko Folklore 
Jaialdia. Tsu Flying Georgians 
(Georgia), 20:00etan, Muxike-
barrin. Sarrera: 3€ (bonua: 7€).
Bisita gidatua eta antzeztu-
takoa. Portu Zaharra bere sus-
traietatik. 11:30. 6€. Informa-
zio gehiago: Turismo bulegoa: 
94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Itsasoari bu-
ruzko bildutako jolasak (3 urtetik 
Aurrera). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.in-
gurumenaretoagetxo.eus  

UZTAILAK 24 IGANDEA
37. Nazioarteko Folklore 
Jaialdia. Komenka Ethnic Dan-
ce & Music Ensemble (New 
Orleans), 20:00etan, Muxike-
barrin. Sarrera: 3€ (bonua: 7€).
Ingurumen aretoa. 10:30-11:30 
eta 12:00-13:00. “Nire lehen 
urratsak Naturan”, 8 eta 18 hila-
bete bitarteko txikientzat jarduera 
berria. Beharrezkoa da aldez au-
rretik izena ematea: www.ingu-
rumenaretoagetxo.eus
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Getxo Sormen Hub, sormen- eta kul-
tura-sektorearekin lotutako proiek-
tuetarako eta enpresentzako ekin-
tzailetza-zentro berria, errealitate 
bat da dagoeneko. Urgull Zentroan 
dago kokatuta, Algortan, eta, loka-
lak, gainera, zahartze aktiborako 
eta KZ Gunerako hainbat ekimen 
ere hartuko ditu.
Udalak dagoeneko prezio publi-
koak onartu ditu espazioak enpre-
sa-proiektuei lagatzeko. Bi moda-
litate egongo dira: bata lanpostu 
finkoetarako (75 €+ BEZ) eta bestea 
txandakako lanpostuetarako (40 
€+ BEZ). Espazioak okupatzeko 
deialdiaren oinarriak laster argita-
ratuko dira, eta eremu horietan lan 
egiten duten pertsonek eskuratu 
ahal izango dituzte espazio horiek, 
beren proiektuen estadioa edozein 
dela ere.

Getxo Sormen Hub
Sormen- eta kultura-sektorearekin 
lotutako proiektu eta enpresentza-
ko ekintzailetza-zentroa 2020an 
sortu zen, Udaleko Ekonomia Sus-
tapen Sailak udalerriko sektore es-
trategikoei buruzko  diagnostikoa 
egin ondoren. Horrela, 2021ean Ge-

Udalak 8.160 euroko diru-lagun-
tza emango die udalerriko hiru 
ekintzaileri, beren lokalaren 
alokairuaren gastuak ordain-
tzeko jardueraren lehen urtean, 
negozio berri bat ireki baitute. 
Ebazpen hau Lonjak piztu pro-
gramaren lehenengo deialdia-
ri dagokio (2022ko urtarrilaren 
17tik apirilaren 30era), Ekonomia 
Sustapenaren Arloak abian jarri-
takoa udalerrian hutsik dauden 
merkataritza-lokalen okupazioa 
sustatzeko. Udalak 50.000 euro 
bideratu ditu ekimen honetara-
ko, helburua izanik osasun-krisi 
berriak eragindako ondorio so-
zio-ekonomikoei aurre egitea. 
Diru-laguntzak honako nego-
zioen  titularrei emango zaizkie: 
Ferretería Getxo (Los Puentes 7, 
Romo), J46 Pantallas Artesanas 
lanpara-denda (Salsidu 12, Al-
gorta) eta Bonhomia bigarren es-
kuko arropa- eta osagarri-denda 
(Particular de Club 2, Areeta). 
1.800, 1.560 eta 4.800 euroko la-
guntzak jasoko dituzte, hurre-
nez hurren.

Lonjak piztu 
Lonjak piztu udalerrian hutsik 
dauden merkataritza-lokalen 
okupazioa sustatzeko programak 

Turismo Bulegoak, urriaren 8ra arte, Algortako Portu 
Zaharrera bisita gidatu antzeztuak eskaintzen ditu. Gi-
zonezko aktore batek (auzoko Txo tradizionalaren pa-
pera egiten du) eta emakumezko aktore batek (herrian 
familia duen itsas bidaiaria sutsu batek) parte hartzen 
dute bisitan, gidariarekin bat etorriz, arrantzaleen auzo 
zahar eta bitxi horren bitxikeria eta ohitura guztiak 
kontatzeko. Bisitak gaztelaniaz izango dira, larunbate-
ro, 11:30ean, eta prezioa 6 €-koa da. Informazio gehiago 
eta erreserbak egioteko: 94 491 08 00 telefonoan edo in-
foturismo@getxo.eus posta elektronikoaren bidez.

“Getxo Sormen Hub” sormen sektorerako ekintzailetza zentro 
berriak ekin dio bere bideari

txo Itsas Hub gunea sortu zen be-
zala, orain Getxo Sormen Hub-en 
topagune berria abiarazi da. Iñigo 
Urkitza Ekonomia Sustapeneko 
zinegotziak adierazi duen bezala, 

lokalaren hileko alokairuaren 
%50eko diru-laguntza ematen du 
–gehienez 400 euro–, jardueraren 
lehen 12 hilabeteetan. 
Horretarako, besteak beste, loka-

Prezio publikoak onartu ondoren, laster lokaletara sartzeko oinarriak argitaratuko dira

“helburua da Getxon eragin positiboa 
sortzeko aukera-guneak eraikitzen joa-
tea. Kulturaren eta sormenaren espa-
rru horretan, ikusi dugu proiektuak 
jasangarriagoak izatea ahalbidetuko 

lak udalerriko kale jakin batzue-
tan egon behar du, eta 2021eko 
urriaren 1a baino beranduago 
hasi behar izan du jarduera. 
Bigarren deialdian eskaera egite-

duen sare bat sortu behar dela, sekto-
reak sendotzeko bidean aurrera egiteko. 
Gogoratu behar da kultura- eta sormen-
industriak hogei diziplina baino gehiago 
hartzen dituela, arkitektura- eta disei-
nu-ikasketak, arte eszenikoak, ikus-en-
tzunezkoak eta musika, besteak beste”.
 
Lanerako espazioak
Bere homologoa den Getxo Itsas 
Hub bezala (itsasoarekin eta irrista-
tzearekin zerikusia duten enpresei 
zuzendua), kulturarekin eta sor-
menarekin lotutako enpresek lan 
partekatua egiteko gune bat izango 
dute Algortan, Urgull kalean. Izan 
ere, espazioak 22 lanpostu hartu-
ko ditu, modalitate desberdinetan 
(finkoak eta txandakakoak).
Baina Getxo Sormen Hub, espazio 
fisikoa izateaz gain, ekimenaren 
inguruan sektorea profesionaliza-
tzeko ekintzak, aholkularitza, pres-
takuntzak, programak eta topake-
tak sortzen joango dira, sektoreko 
enpresak sendotzen laguntzeko.
Zentro berriari buruzko informa-
zio gehiago jasotzeko Ekonomia 
Sustapenaren Arlora jo dezakezu: 
94 466 01 40 telefonoan edo getxo-
lan@getxo.eus posta elektronikoan.

“Lonjak piztu” programak negozio berri bat ireki duten hiru ekintzaileri 
emango die diru-laguntza

Portu Zaharrera bisita gidatu antzeztuak

Laguntzen bigarren deialdia urriaren 31ra arte egongo da zabalik

ko epea 2022ko urriaren 31ra arte 
egongo da zabalik.

Argibide gehiago: https://labur.
eus/CyWIa 
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Getxoarte 2022ko erakusketak 
sorkuntza garaikidea hurbilduko 

du Punta Begoña Galerietara
Punta Begoñako Galeriek Getxoar-
te 2022ren udako proposamena 
hartuko dute aurten, uztailaren 
15etik 17ra Getxoko monumentuan 
egingo den erakusketa kolektiboa-
ren eskutik. Bertan, publikoak sor-
kuntza garaikidearen azken joerak 
bertatik bertara ezagutzeko aukera 
izango du 10 egileren eta artista 
gonbidatu baten lanaren bitartez. 
Erakusketa horrekin batera, hiru 
egunetan zehar zenbait ekintza 
biltzen dituen egitaraua izango da. 
Horretan, besteak beste,  musika 
eta dantza emanaldiak, artisteki-
ko topaketak, bisita gidatuak eta 
Getxoko arte publikoa ezagutzeko 
ibilbideak izango dira. Programa 
horri buruzko informazioa www.
getxo.eus/getxoarte webgunean 
dago eskuragarri eta jarduera guz-
tietarako sarrera doakoa izango 
da. Ibilbideetan eta bisitetan par-
te hartzeko, aldez aurretik izena 
eman behar da getxoarte@getxo.
eus epostaren bidez.

Getxoarte 2022 erakusketan Nahia 
Bedialauneta, Martín Del Busto, 
Mikel Erkiaga, Eva Karega, Rocío 
Kunst, Sergio Daneri M. Guzmán, 
Gabriele Muguruza, Luciana Rago, 
Iñigo Villar eta Pablo Zabala ar-
tisten modalitate anitzeko lanak 
izango dira. 11:30etik 14:00etara 
eta 18:00etatik 22:00etara egongo 
da zabalik ostiral eta larunbatean, 
eta 11:30etik 15:00etara igandean.

Pantaila handian Campeones feno-
meno zinematografikoarekin arra-
kasta lortu ondoren, Gloria Ramos 
eta José de Luna aktore ezagunak 
protagonista dituen Campeones de 
la comedia lana heldu da agertokie-
tara, eta kasu honetan, Muxikeba-
rrin izango da. Horiekin batera, 
aktoreen artean Emilio Gavira, 
Claudia Fesser, Alec Whaite eta Al-
berto Nieto daude. David Marques 
antzerkigile eta gidoilari ospe-
tsuak egin du komedia bat, David 
Ottonek zuzendutakoa eta Illana 
konpainiarena, maitasunagatik 
egiten diren erokeriei eta aktore 
gisa bizimodua ateratzeko zailta-
sunei buruzkoa. Muntaia larunba-
tean, hilak 16, 20:00etan ikusi ahal 
izango da, aniztasuna duten per-

Getxoarte 2022ko erakusketaren 
ekintzen egitaraua ostiralean hasi-
ko da, 19:00etan, aurkezpenarekin, 
aukeratutako sortzaileek parte 
hartuko dutelarik. Gainera, ordu 
berean bi ibilbide egingo dira Ge-
txoko arte publikoan zehar. Lehe-
nengoa, De abrazo a abrazo izenekoa, 
gaztelaniaz izango da eta Arantxa 
Peredak gidatuko du. Bigarrenak, 
euskaraz, In Memoriam du izena 
eta Ibon Markaidak gidatuko du. 
Ostiraleko programa 21:00etan 
amaituko da, Maitane Sarralde eta 
Nerea Aizpuruaren eskutik. Euter-
pe aurkeztuko dute, erakusketara-
ko bereziki sortutako biolontxelo 
musika eta dantza emanaldia.

Hurrengo egunean, larunbatean, 
hilak 16, erakusketaren lehenen-
go bisita gidatua egingo du Aran-
txa Peredak 12:30etik 13:30era eta, 
arratsaldean, artistekiko topaketa 
izango da, Kepa Garrazak, Oier 
Iruretagoienak eta Maider Lópe-
zek gidatuta. 19:00etatik 20:30era, 
bertoko arte publikoa ezagutze-
ko ibilbideak egingo dituzte Ibon 
Markaidak eta Arantxa Peredak, 
euskaraz eta gaztelaniaz hurrenez 
hurren. Eguneko proposamenari 
amaiera borobila emango dio Ana 
Arsuagaren Verde Prato musika 
proiektuak.

Igandean, hilak 17, goizeko hiru 
ekintzekin amaituko da progra-
ma. Eguerdiko 12:00etan adin 
guztietako pertsonei zuzendutako 
Dibujatolrato sin parar marrazketa 
kolektiboko saioa izango da adin 
guztientzat. 13:00etatik 14:00eta-
ra Arantxa Peredak bisita gida-
tua egingo du erakusketan, eta 
azkenik, aurtengo proposamena 
Txaranga Urretabizkaiaren mu-
sikarekin amaituko da. Talde Ge-
txoarterako espresuki sortutako 
soinu-piezak aurkeztuko ditu.

Aurrez Aurre Dantzan ikuskizuna 
ikusi ahal izango da igandean, 
hilak 17, Muxikebarriko Ereaga 
aretoan. Itxas Argia Dantza Tal-
dearen, Dantzarte Dantza Esko-
laren eta Xabi Aburruzagaren 
eskutik, emanaldia dantza tra-
dizionalaren mundutik abiatuta, 
estilo garaikideetara hurbiltzen 
da musika bidaia harrigarri ba-
tean, oso ezagunak diren abesti 
batzuen bitartez. Aurrez Aurre 
proiektuak dantza eta trikitila-
ri-konpositore portugaldarraren 
seigarren proiektua batzen ditu, 
bere aurreko bost lanak errepasa-

Ostiralean, uztailak 15, Demode 
Quartet Produkzioen Itsatsita: Ezohi-
ko Musikala izango da Romo Kultur 
Etxean, 19:30etik aurrera, Patxi Bar-
cok zuzenduta, eta Maria Redondo, 
Xanti Korkostegi, Ainhoa Aierbe eta 
Paul San Martin aktoreekin. Musi-
kal bat da eta horretan neska batek 
eta mutil batek diskoteka batean el-
kar ezagutzen dute, kimika sortzen 
da beraien artean eta  sutsuki enroi-
latzen dira komun batean. Protago-
nistek espero ez zuten arazo txiki 
batekin egingo dute topo. Medikuek 
penis captivus deitzen diote horri, eta 
topaketa sutsu horren amaiera ez da 
bainu batean izango, ospitale bateko 
larrialdi-gelan baizik. Han hasten 
da benetan istorioa. Mutiko eta nes-
kak, hitzez hitz ITSATSITA egongo
direnez, elkar ulertzera eta elkar 
ezagutzera kondenatuta egongo 
dira Larrialdietako Boxean itxaro-
naldi luze horretan. Sarrera: 5 euro.

“Aurrez Aurre Dantzan” ikuskizuna helduko da

Demode Quartetek 
“Itsatsita: Ezohiko 

Musikala” 
aurkeztuko du 

“Campeones de la comedia”, 
barreak ziurtatuta 

tsonak gizartean erabat sartzearen 
aldeko apustua.
Antzezlan dibertigarri honek Ja-
vier Fesser eta Luis Manso ditu 
laguntzaile nagusi, biak Campeo-
nes filmaren sortzaileak, eta orain 
gure hirietako antzokietatik publi-
koa konkistatzen saiatzen ari dira.
Umorezko saioa izango da. Bere 
bi protagonistak Gloria eta Josete 
pertsonaien larruan sartuko dira. 
Bi pertsonaia horiek ordezkari 
baten bila abiatuko dira, aktore 
profesionala bihurtzeko ametsa 
betetzeko. Baina beren helburua 
lortzeko abenturan ez da ezer ate-
rako uste zuten bezala!
Antzezpenean sartzeko prezioa 18 
eurokoa izango da, publiko guz-
tiarentzat.

Itxas Argia Dantza Taldearen, Dantzarte Dantza Eskolaren eta Xabi Aburruzaga trikitilariaren eskutik

Gloria Ramos eta José de Luna aktore ezagunak dira 
protagonistak

tzen eta bere lanari aire ezberdi-
na ematen dioten moldaketa eta 
instrumentazio berriak proposa-
tzen dituena. Bere trikitixa lotura 
gisa eta konponketa berriak eta 
instrumentazio koloretsuak osa-
tuz, euskal folka munduari begi-
ra jartzea lortu du.
Aburruzagak, bere bandaz gain, 
luxuzko gonbidatuak ere izan 
zituen proiektu honetan, bere 
musika mundua are magikoagoa 
bihurtu zutenak.

Ikuskizuna 20:00etan hasiko da eta 
sarreraren prezioa 12 eurokoa da.
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Tanxugueiras, Enredadas, eta Maria Arnal-Marcel Bagés izango dira 
Getxo Folken proposamenaren buru

Carlos Docando izango da Bizkerreren entrenatzaile berria

Irailaren 14tik 18ra Getxoko Folk Jaialdiaren 38. edizioa izan-
go da. Aurten, kontzertu handien proposamenean emakumeen 
protagonismoa nabarmendu behar da eta, besteak beste, Tan-
xugueiras, Enredadas (Uxía, Martirio, Carmen Paris eta Ugia 
Pedreira biltzen dituena), eta María Arnal-  Marcel Bagés tal-
deak eta artistak arituko dira. Jaialdiak 15 saio hartuko ditu 
guztira eta horietako 10 Algortako Portu Zaharrean izango 

dira, aire zabaleko eskaintza berreskuratuko dela. Ordainezko 
kontzertuak, iaz bezala, Muxikebarri zentroan egingo dira eta 
sarrerak salgai jarriko dira abuztuaren 1etik aurrera. Aurtengo 
Getxo Folken kartela Ane Pikazak egin du. Ilustratzaile, artista 
eta aktore berak azaldu duenez, bere obran jaialdiaren hurren-
go edizioaren nortasuna islatzen saiatu da, “emakumearen be-
girada islatuz eta baita itsasoari begiratuz ere”.

Getxo Folkaren kontzertu nagu-
siak (Muxikebarrin, 20:00etan),  
hilaren 15ean hasiko dira Tan-
xugueirasen emanaldiarekin, 
Eurovisionerako hautagai den 
ahots hirukote ospetsuak, Ga-
liziako sustraiko soinuak trap 
edo musika elektronikoa beza-
lako egungo erritmo eta joere-
kin uztartuz berrikuntza eta 
abangoardia irudikatzen ditue-
nak. Hurrengo egunean, hilak 
16, ostirala, jaialdiak Enreda-
das proiektua hartuko du, tra-
diziozko herri-generoak beste 
estilo batzuekin uztartu dituz-
ten lau artista handik osatutako 
taldea: Uxía, Martirio, Carmen 
Paris eta Ugia Pedreira. Getxon 
Coplas e alalás ikuskizuna aur-
keztuko dute.

Larunbatean, hilak 17, Muxi-
kebarrin Maria Arnal i Marcel 
Bagés bikote katalanaren saioa 
izango da. Bikotea azken ur-
teotan musikaren panoramaren 
errebelazio handienetako bat 
bihurtu da. Ciutat de Barcelo-
na Musika Saria, bere bigarren 
EPrekin, Verbena, Rockdelux al-
dizkariko Single Nazional One-
na aukeratua eta Urteko Obra 
Artistikoa Time Out aldizkariko 

KIROLAK

Maria Arnal i Marcel Bagés

Tanxugueiras

Enredadas

irakurleen arabera, Badalonako 
(Bartzelona) abeslariak eta Flixe-
ko (Tarragona) gitarristak herri 
musikaren transmisio-kateare-
kin jarraitzen dute. 

Doako eskaintza
Algortako Portu Zaharreko 
doako saioak 18:00etan eta 
23:00etan izango dira. Azken 
horietan, jaialdiak jai-giroa sus-
tatzeko asmoa du 30 urteurrena 
ospatzen ari den Gozategi (hi-
laren 16an) eta Buhos (17an) tal-
deen eskutik. Halaber, ez dira 
faltako familientzako kontzer-

Getxon lekututako Minersa enpre-
sa hiru urtez babesle (ez-esklusi-
boa) izango duen Bizkerre taldeak 
entrenatzaile berria izango du 
2022-2023 denboraldian, 2. RFEF 
berrian finkatzeko erronkari au-
rre egiteko. Iñigo Juaristi arrazoi 
pertsonalengatik irten ondoren, 
Getxoko kluba azkar mugitu da 
eta esperientzia egiaztatua duen 
Carlos Docando bezalako entrena-
tzaile bat klubean sartzea lortu du. 

tuak ere, 17 eta 18an eguerdiko 
12:00etan izango direnak. Getxo 
Folk jaialdiaren proposamen 
musikala Nor da Maurizia hez-
kuntza proiektuarekin osatuko 
da, Getxoko Musika Eskolare-
kin elkarlanean garatu duena 
eta bertako ikastetxeetako ikas-
leei musika hurbiltzeko balio 
izango duena. 

Azkenik, Getxo Folk kalejira izene-
ko deialdiaren bidez hautatutako 
herriko trikitixa, txistu eta albo-
ka bandek herria girotuko dute 
jaialdian beren musikarekin. 

Docando entrenatzaile gisa hasi 
zen Getxo CD taldean, ohorezko 
mailan. Ondoren, Sestao entrenatu 
zuen, eta harekin Bigarren B maila-
ra igotzea lortu zuen. Portugaleten, 
igotzeko play off-ak jokatu zituen. 
Zornotza ere entrenatu zuen biga-
rren B mailan, eta Errege Kopara-
ko sailkatu zen. Bere azken taldea 
Torrelavegako Gimnastika izan da, 
eta, beste behin ere, taldea igotzeko 
play off-ean sartzea lortu zuen.



Udal talde politikoen iritzia
GETXOK ETXEBIZITZAREN ALDEKO PAUSOAK EMATEN JARRAITZEN DU

2019ko udaberrian aurkeztu genuen 
hauteskunde-programaren zortzi-
garren konpromisoak etxebizitza du 
hizpide, izan ere, gure hauteskunde-
programan berariaz aipatzen dira hiri-
antolamendua, babes publikoko etxe-
bizitzak eta bizikidetza-eredu berriak.
Duela egun batzuk, Bizkaiko Foru Al-
dundiarekin batera, Amaia Aguirre 
Muñoa alkateak zuzkidura-bizitokiak 
aurkeztu zituen: Romoko belaunal-
dien arteko zentroan eraikiko diren 
40 estudio dira, gazteei eta behar oso 
espezifikoak eta bereziak dituztenei 
zuzendutakoak. Eredu berri hori erre-
ferente bihurtuko da, izan ere, aitzin-
daria da Euskadin, baita estatu mailan 
ere. Bertan sustatu nahi den bizimo-
duari esker, gazteek eta adinekoek 
bizi-harreman zinez interesgarriak 
biziko dituzte.
Une honetan, Getxoren etorkizuna 
marraztuko duen Hiri Antolamendu-
ko Plan Orokorra (HAPO) onesteko 
lanean ari gara buru-belarri. Ildo ho-
rretatik, gure asmoa honako hau da: 
giza garapen iraunkorraren eta gure 
herriaren eta Getxon bizi, lan egin 
eta gozatzen dugunon beharrizanen 

Gurutzaontziak munduko ibilgailu 
kutsatzaileenetako bat dira (guru-
tzaontzi batek 12.000 autok beste CO2 
isurtzen du) eta uda honetan 80 baino 
gehiago iritsiko dira Getxora (32 baino 
gehiago iritsi dira jada). Horregatik, 
ekaineko Osoko Bilkuran gurutzaon-
tziek udalerriaren ingurumenean du-
ten eraginari buruzko azterlan bat egi-
tea eta hori minimizatzeko neurriak 
proposatzea eskatu genuen. Gobernu 

Taldeak (EAJ-PSE) ekimena baztertu 
zuen, ez baitute beharrezkotzat jotzen, 
baina hori ez dator bat ingurumena 
babesteko duten ustezko konpromi-
soarekin. Ezin dugu alde batera utzi 
jarduera horrek ingurumenari era-
giten dion kaltea, aurrea hartu behar 
diogu eta kutsadurari mugak jarri, 
udalak klima-aldaketaren aurka bo-
rrokatzeko hartutako konpromisoen 
ildotik. elkarrekinpodemos@getxo.eus

Getxoko PSE-EEk herritarrak gure 
udalerriaren eraldaketaren parte 
izan daitezen nahi dugu. Gure us-
tez, politika tresna bizia, dinamikoa 
eta erabilgarria da; horregatik, he-
rritarren ahotsa, ilusioak eta itxaro-
penak lehen eskutik ezagutu behar 
ditugula uste dugu. Getxoko Sozia-
listok, Carmen Díaz gure bozeramai-
lea buru dela, zuri entzuteko gaude, 
zure zalantzak, kexak eta iradokizu-
nak helaraz diezazkiguzun. Zure iri-
tzia garrantzitsua baita Getxorako 
politikarik onenak diseinatzeko. 688 
75 86 94  psoe@getxo.eus.

E28agaz lotuta EH Bilduk horma-iru-
dia egin zuen Algortako etorbidean, 
LGTBI+ eskubideak aldarrikatzeko. 
Kale hau graffitiz eta margozketez 
josita dago, baina ezetz asmatu zein 
da Udalak ezabatu duen bakarra? Bai, 
LGTBI+ mezuak dituena. Zein da ho-

rretarako arrazoia? Iraingarria ote da 
“Aske eta harro, gora LGTBI+ borroka” 
dioen horma-irudia? EAJ eta PSEren 
Udal Gobernuari azalpenak eskatuko 
dizkiogu. Euren zentsuraren gainetik, 
sexu-aniztasuna aldarrikatzen jarrai-
tuko dugu, erakundeetan eta kalean.

UDALAK LGTBI+ HORMA-IRUDI BAT 
ZENTSURATU DU

ALGORTAKO GASOLINDEGIRAKO 
PROIEKTUA

ZEIN DA GETXON GURUTZAONTZIEK 
DUTEN INGURUMEN-ERAGINA?

ZURI ENTZUTEKO GAUDE

BER EAK

2016ko uztailaren 30ean Algortako 
gasolindegiak jarduera amaitu zuen. 
Ordutik sei urte igaro dira, eta guk 
sei urte daramatzagu proposamenak 
egiten. Hala ere, proposamen horiek 
alde batera utzi dituzte, esanez ez da-
goela argi lur horiek udalak edo gaso-
lindegiak berak egokitu behar dituen, 
birmoldaketa-lanak egin aurretik. PPk 
uste du udalerriarentzako proiektu 

erabilgarri bat sortu behar dela: estal-
peko autobus-geltoki bat, kiosko bate-
kin (eskola-autobusak bertan gelditzen 
direla kontuan hartuta) eta komun 
publikoekin, herriak aspalditik egin 
duen eskaera baita. Udalaren utzikeria 
agerikoa da ordea, udalak berak hartu 
behar baitu aurrea eremu hori egoki-
tzeko eta, ondoren, kostuak dagokio-
nari jasanarazteko. #esnatuGetxo

arteko oreka mantentzea. Hiri An-
tolamenduko Plan Orokorra behar-
beharrezkoa dugu Getxoren egungo 
eta etorkizuneko premiei erantzungo 
dien Etxebizitza Plan bat garatu ahal 
izateko, HAPOren ezinbesteko oina-
rria baita.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
onetsi bezain laster, Getxok etxebizi-
tza berrien esparruan dituen premiei 
eman beharreko erantzunak zehaztu 
ahal izango ditugu, batez ere babes 
publikoarekin zerikusia dutenak edo 
gazteen emantzipazio-prozesurako 

bereziki egokiak diren bizitoki-siste-
ma berrien ingurukoak.
Gure legegintzaldi-planari jarriki, 
EAJ-PNVk Getxorekin duen konpro-
misoaren isla dena, honako hau bete-
tzen ari gara: “Eusko Jaurlaritzarekin 
lankidetzan, babes publikoko etxebi-
zitzak sustatzen eta eraikitzen jarrai-
tzea, batez ere alokairura bideratuta-
koak, Iturribarri, Venancio, Konporte, 
Sarrikobaso, Maidagan eta Ormazan 
erabilgarri dauden hiri-lurzoruetan. 
Eta hori dagoeneko egiazta daiteke 
funtzionamenduan diren Getxon bizi, 
hazi eta gozatzeko espazio berrietan. 
Edo jada bete den beste konpromiso 
batean: “Etxebizitza kopurua handi-
tzea sustatzea, etxebizitzen banaketa 
erraztuz eta sestra azpiko eta estalki 
azpiko espazioak aprobetxatuz”. Ez 
ditugu ahaztu behar ezta ere Getxoko 
gazteei bereziki zuzendutako alokai-
ru-laguntzak, gure gazteei bizi-plan 
bat garatzeko aukera handiak ematen 
dizkietenak.
Beste behin, betetzen ari garen kon-
promisoei buruz ari gara; izan ere, 
zailtasunak zailtasun, horiek gaindi-
tzen saiatzen gara.
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