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/ Nabarmentzekoak
> Kultura sormena sustatzeko diru-laguntzen hirugarren 

deialdia abian (2. or.)

> San Inazio jaiek 12 eta 15 urte bitarteko gazteentzako 
kuadrillen I. Lehiaketa eta Futbitoren emakumezkoen 
Txapelketa izango dituzte lehen aldiz (3. or.)

> Itziar Urretabizkaia eta Andoni Agirregomezkorta dira 
“Bost minutun” lanaren protagonistak  (4. or.)

Antzerkia. Hilaren 29, ostirala, “Muerte de 
un viajante”, Imanol Ariasekin, 20:00etan, 
Muxikebarrin. 24€.

Bisita gidatuak eta antzeztutakoak. Larunbatetan, 
11:30ean, “Portu Zaharra bere sustraietatik”. 6€.

Bi urtez jairik gabe, udako herri ospakizunak helduko dira 
Getxora 

Bi urtez ohiko jairik gabe izan on-
doren, LXVII Aixerrotako Paellen 
Nazioarteko Lehiaketak hasiera 
ipiniko die datorren igandean, uz-
tailaren 24ean, udan jende gehien 
biltzen dituen jai ospetsuenei Ge-
txon (asteburu horretan, Areetan, 
Santa Anako jaiak ere ospatuko 
dira). Aurten Itxas Argia elkarteak 
Getxon oso sustraituta dagoen eki-
taldia antolatzeko 13.073,15 euroko 
dirulaguntza jasoko ditu (ekital-
dien egitaraua agendan).

Paelletan, Itxas Argia elkarteak 
lehiaketa antolatzen duen gunetik 
kanpo geratzen den aldean segurta-
suna eta garbiketa areagotzeko due-
la bost urte abian jarritako proiek-
tuari emango dio jarraipena Udalak, 
arriskuak murrizte aldera. Ertzain-
tzak eta Udaltzaingoak dispositibo 
bateratua jarriko dute abian, ekitaldi 
guztietan pertsonen segurtasuna 
modu presentzial, proportzional eta 
egokian bermatuz, bertaratuentza-
ko erreferentzia gisa izango diren 
gune finkoak nahiz langile ibiltariak 
izango dituztela. Besteak beste, bide-
segurtasunari, trafiko-eteteei eta de-
litu-egitateak prebenitzeari buruzko 
lanak egingo dira, eta istripuetan 
laguntza eta sorospena emango da.

Era berean, Babes Zibilak ekitaldi 
guztietako segurtasuna zainduko 
du, azpiegiturak behar bezala ins-
talatzen direla bermatuz, eta jaieta-
ko programetan sartutako jarduera 
bakoitzari beharrezkoak diren auto 
babes-baliabideak emanez: osasun-
zerbitzuak (anbulantziak, osasun-
langileak, etab.), ebakuazio-bideak, 
larrialdietako ibilgailuetarako sar-
bideak, suteen aurkako babes-bi-
tartekoak, etab. 

Ingurumenaren arloan eta Paellei da-
gokienez, udalak kartelak jarri ditu 
Aixerrotako pinudiaren inguruan 
(pertsona batzuek oso kaltetuta da-

goela uste dute), Jaietan gozatu, pinudia 
errespetatuz, leloarekin, parte-har-
tzaileak ingurunearen ingurumen-
balioez kontzientziatzeko eta habitat 
naturalen eta bertan dauden basa-
fauna eta -floraren kontserbazioaren 
garrantziaz ohartarazteko. Horrez 
gain, zuhaiztiei iltze, sokaren…bidez 
kalte ez egitea saiatuko da.  

Ingeniari bat eta bitartekari bat gaz-
te-koadrilekin kolaboratzen ari dira 
pinudian dauden eraikuntzei bu-
ruzko gaietan, ingurumen-inpaktua 
ahalik eta txikiena izan dadin.

Jaietan gozatu, pinudia errespetatuz 
kanpainaren testua gainerako jaie-
tara egokituz joango da, horiek 
ingurumena eta iraunkortasuna 

errespetatuz gozatzeko. Gainera, 
birziklatzea errazteko edukiontzi 
gehiago jarriko dira, herritarren 
inplikazioa eskatuz hondakinak 
lurrera ez botatzeko, eta dagokion 
edukiontzia bilatu eta horretan uz-
teko. Berehala erantzungo da jai-
esparruak hurrengo eguneko eki-

taldietarako baldintza egokietan 
egon daitezen.
Bestalde, jaietan indarkeria sexista-
rik, LGTBIfobikorik eta arrazistarik 
gabeko jaien aldeko kanpaina izan-
go da (3.orr.). Paellen Lehiaketan 
izena ematen duten lehenengoei Zu-
rrumurrurik Ez Estrategiaren mate-
riala opatuko zaie eta paella irabaz-
learentzat zurrumurruen kontrako 
kita izango da. 

Jaietarako dirulaguntzak eta balia-
bideak 
Paellen hitzorduaren aurretik, os-
tiralean, hilaren 22tik 24ra, Santa 
Anako jaiak izango dira Areetan; 
ondoren, San Inazio jaiak izango 
dira uztailaren 28tik 31ra, Romo-
koak uztailaren 31n eta abuztua-

ren 2tik 7ra, eta Portu Zaharrekoak 
abuztuaren 10tik 14ra. Irailean Me-
sedeetako auzoko jaiak ospatuko 
dira, 23tik 25era, hain zuzen ere.
Auzo bakoitzeko jai-batzordeak 
beren-beregi egiten ditu jai-egita-
rauak, eta Udalak laguntzen du 
dirulaguntzak emanaz, giza ba-

liabideak eta materialak eskainiz 
eta urte osoan zehar koordinatuz. 
Horrela, San Inaziokoari 47.036,79 
euro emango zaizkio, Romokoari 
36.995,54 euro eta Portu Zaharre-
koari 31.356,39 euro.
Barrakak Ereagan izango dira, uz-
tailaren 22tik abuztuaren 1era, biak 
barne. Hilaren 1ean egun herrikoia 
izango da.

Tabernak eta txosnak 
Bestalde, ostalaritzaren sektorea 
laguntzeko eta, aldi berean, herri-
tarrek jaiegun hauetan atseden har-
tzeko duten eskubidea bermatzeko, 
Algortako eta Romoko ostalaritzako 
saltokiek ohi baino ordu bat eta er-
diz beranduago zarratzeko baimena 
edukiko dute uztailaren 28tik 31ra, 
abuztuaren 2etik 6ra eta abuztuaren 
10tik 14ra. Ama Mesedetako jaietan 
ere horrela izango da.
Helburu berberarekin, txosnetako 
zuzeneko musika 03:00etan amaitu-
ko da ostiraletan eta jai-bezperatan 
eta 01:30ean gainontzeko egunetan; 
musika, oro har, 05:00etan amaitu-
ko da ostiraletan eta jai-bezperatan, 
1:30ean jaietako azken egunean, 
eta 03:30ean gainontzeko egunetan. 
Txosnak musika kendu eta ordube-
tera itxiko dituzte, eta azken egu-
nean musikaren amaiera ordu be-
rean izan beharko baita.

Amaia Agirre, Getxoko alkatea 
“Getxotarrok, jaiak datoz eta ondo pasa nahi dugu, poz handiz, familian eta 

koadrilan. Baina gizalegez egin dezagun, gure ingurunea errespetatuz eta, batez 
ere, pertsona guztien eskubideak errespetatuz. Eraso sexistarik gabeko Getxo 

nahi dugulako”.

* Folklore Jaialdiak Getxoko, Georgiako eta 
New Orleanseko taldeak elkartuko ditu 

(4. or.)



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

UZTAILAK 21 OSTEGUNA

Odola ematea. Areetako Geltokia plazan, 
goizez eta arratsaldez. 

UZTAILAK 22 OSTIRALA

Santa Anako jaiak. 17:00etan, puzga-
rriak eta jolasak; 19:00etan, txupinazoa eta 
buruhandiak; 20:30ean, sardina jana, eta 
22:30ean, Dj Dosis.

37. Nazioarteko Folklore Jaialdia. Itxartu 
Taldea (Getxo), 20:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 3€ (bonua: 7€).

UZATAILAK 23 LARUNBATA

Santa Anako jaiak. 11:00 eta 17:00etan, 
puzgarriak eta jolasak; 13:00etan, Com-
pañía 1y1 circo; 13:45ean, Tortilla txa-
pelketa; 18:00etan, Igela eta Txapela 
txapelketak; 19:00etan, magia; 20:30ean, 
saiheski jana; eta 22:30ean, Bingo Kantari 
eta Bidean erromeria.

37. Nazioarteko Folklore Jaialdia. Tsu 
Flying Georgians (Georgia), 20:00etan, Muxi-
kebarrin. Sarrera: 3€ (bonua: 7€).

Bisita gidatua eta antzeztutakoa. Portu 
Zaharra bere sustraietatik. 11:30. 6€. Infor-
mazio gehiago: Turismo bulegoa: 94 491 08 
00 / infoturismo@getxo.eus

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 12:15-
13:30. Itsasoari buruzko bildutako jolasak 
(3 urtetik Aurrera). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.ingurumenare-
toagetxo.eus  

UZTAILAK 24 IGANDEA

LXVII. Nazioarteko Paella Txapelketa. 
Aixerrotako zelaian, 10:30ean, izenematea; 
12:00etan, txalaparta, aurreskua eta Itxas 
Argia Dantza Taldearen ikuskizuna; 13:30-
14:30, paellen aurkezpena; 17:30ean sari 
banaketa eta 18:30ean erromeria.

Santa Anako jaiak. 11:00etan, Futbol 3 
txapelketa; 11:30ean, puzgarriak-jolasak; 
13:00etan, Paella txapelketa; 16:30ean, ur 
guda; 17:30ean, aparra; 18:30ean, Herri Ki-
rolak; 19:30ean, sari banaketa; 20:00etan, 
karaokea; 23:00etan, zinea eta 24:00etan, 
jai amaiera.

37. Nazioarteko Folklore Jaialdia. Komen-
ka Ethnic Dance & Music Ensemble (New 
Orleans), 20:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 
3€ (bonua: 7€).

Ingurumen aretoa. 10:30-11:30 eta 12:00-
13:00. “Nire lehen urratsak Naturan”, 8 eta 
18 hilabete bitarteko txikientzat jarduera 
berria. Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus

UZTAILAK 25 ASTELEHENA

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta 12:15-
13:30. Txiki tailerra: Memorama kartoizko 
tutuekin. 3 urtetik gorakoentzat. Beharrezkoa 
da aldez aurretik izena ematea: www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

UZTAILAK 28 OSTEGUNA

Saninazioak. Jaien hasiera. 18:00etan, 
Pregoia eta hiru suziri (2020, 2021 eta 2022), 
San Nikolas plazan; 18:30ean, kuadrillen jai-
tsiera irekia (nahitaezko proba), San Nikolas 
plazatik Telletxeraino; 20:30ean, Jota eta 
Arin-arin Txapelketa, Tellagorrin; 21:00etan, 
kontzertua, Ameztin, Noran taldeagaz; 
20:30ean, DJa, Katea zonaldean; 22:00etan; 
zezensuzkoa, Telletxen, eta kontzertuak: The 
Clayton eta Skabidean, San Nikolas plazan, 
eta Laguna Goons, Kasino plazan. Egitarau 
osoa: www.getxo.eus 

Antzerkia. “Bost Minutun”, Andoni Agirre-
gomezkorta eta Itziar Urretabizkaiarekin, 
20:00etan, Muxikebarrin. Euskaraz. 12€.

UZTAILAK 29 OSTIRALA

Saninazioak. Jaien hasiera. Gazteen eta 
umeen eguna. 11:00-13:30: Umeentzako 
eta gazteentzako ekintzak, Biotz Alai plazan; 
11:00etan, I. Gazterdi txapelketako proba: 
herri kirolak, San Nikolas plazan. (12 eta 15 
urte artekoentzako kuadrillen txapelketa); 
12:30ean, kuadrillentzako herri kirolak (nahi-
taezko proba), San Nikolas plazan; 13:00ean, 
bertso-saioa, Kasinon. 15:00etan, gazte-
bazkaria eta gero konztzertua, San Nikola-
sen; 17:30ean, buruhandiak, Sarrikobasotik 
abiatuta; 17:30ean, Herri Kirolen Bizkaiko 30. 
Opena, Telletxen; 18:00etan, nagusientzako 

luncha eta dantza, Zabala eskoletan, eta 
Skapaie elektrotxaranga, San Nikolas plaza-
tik abiatuta; 18:00-20:00, XXIV. Zutik Eneko 
Caballero futbito txapelketaren finalerdiak, 
Batzokiko patioan; 18:30ean, umeen jai-
tsiera, Areatxu fanfarreagaz, Tellagorritik; 
19:15ean, I. Gazterdi txapelketaren jaitsiera, 
Tellagorritik abiatuta.Menta taldeagaz, Za-
bala eskoletan; 19:30ean, umeentzako txo-
kolate-jana eta dantzaldia, Biotz Alai plazan. 
Kontzertuak: 20:00etan, Txekoslobako eta 
Celeste, Katean; 21:00etan, William, Amez-
tin; 22:00etan, gazteentzako DJ, Tellagorrin; 
zezensuzkoa, Telletxen, eta Umami, txosna-
gunean. 23:00etan, La Tokokera, Ameztin; 
Ziztada & Rlantz eta El_Txef_A, San Nikolas 
plazan. Egitarau osoa: www.getxo.eus

Antzerkia. “Muerte de un viajante”, Imanol 
Ariasekin, 20:00etan, Muxikebarrin. 24€.

UZATAILAK 30 LARUNBATA

Saninazioak. Jaien hasiera. Txipien eta 
kuadrillen eguna. 08:30ean, XXI. Txipi-
roi Lehiaketaren izen-ematea (13:00etan, 
lapikoen aurkezpena, eta 17:30ean, sari-
banaketa), Biotz Alai plazan; 9:00-14:00: 
CFHK Getxo, Crossfit eta Herri Kirolen Txa-
pelketako sailkapen probak, Fadurako belar 
artifizialeko zelaian; 10:00etan, Algortagraff 
3. edizioa, graffiti-erakustaldia, Musika Es-
kolako plazan, Kasinon eta Zabalan (umeen-
tzako graffiti-tailerra, San Nikolas plazan, 
12:30ean); 11:00etan, umeentzako ekital-
diak, Telletxen eta Tellagorrin; 11:30ean, I. 
Gazterdi txapelketako rally desafioa, Telle-
txekon; 11:45ean, umeentzako apar-festa, 
Telletxen; 12:00etan, txalaparta, Kasino 
plazan; 12:30ean, kuadrillen rally-desafioa 
(nahitaezko proba), Telletxen; 13:00etan, 
bertso-saioa, Kasino plazan; 15:00etan, 
gazteen eta helduen kuadrillen bazkaria 
(nahitaezko proba), San Nikolas plazan; 
17:50ean, estropadak (Euskotren Liga); 
18:20ean, estropadak (Eusko Label Liga); 
18:00-20:00 CFHK Getxo, Crossfit eta Herri 
Kirolen Txapelketako finala, Fadurako belar 
artifizialeko zelaian; 18:00etan, XXV. Kantxa 
Kirol Moda Herri Krosa (16 urtera bitartean); 
18:00-21:00, Zutik Eneko Caballero futbito 
txapelketaren finalak, Batzokiko patioan; 
20:00etan, Saninazioetako jaitsiera tradizio-
nala, Lau Bidetik Ereaga hondartzako barra-
ketaraino (nahitaezko proba kuadrillentzako 
txapelketetarako). Kontezertuak: 20:30ean, 
herriko musika talde gazteen maratoia, Ka-
tea zonaldean; 21:00etan, La Mara, Amez-
tin; 21:30ean, Tagufi Band, Ugerda eta DJ 
Pezón, txosnagunean. 23.00etan, Weepah 
Sound System, Telletxen New York Ska Jazz 
Enssemble, Kasino plazan, eta Labana y 
Nealta Folla, San Nikolas plazan.

Bisita gidatua eta antzeztutakoa. Portu 
Zaharra bere sustraietatik. 11:30. 6€. Infor-
mazio gehiago: Turismo bulegoa: 94 491 08 
00 / infoturismo@getxo.eus

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Astarnen bila: animalien oinatzen 
inguruko ginkana eta eskulana (6 urtetik Au-
rrera). Beharrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus

UZTAILAK 31 IGANDEA

Saninazioak. San Inazio eguna. 11:00-
13:00, umeentzako puzgarriak eta tailerrak, 
Biotz Alai plazan; 12:00etan, dantzari-tal-
deen kalejira, Kasunetik; 12:00etan, Meza 
nagusia eta aurresku, San Inazio elizan; 
12:30ean, EuskarAbentura espedizioari 
harrera, Tellagorrin; 12:30ean, I. Gazterdi 
txapelketako pintxo hotzen lehiaketa, eta 
kuadrillentzako tortilla-txapelketa irekia 
(nahitaezko proba), San Nikolas plazan; 
13:00etan, bertso-saioa, Kasino plazan; 
13:30ean, umeentzako ur-gerra, Biotz Alain; 
15:00etan, bertso maratoia, Jone Uria eta 
Aitor Mendiluzegaz; 18:00etan, I. Gazterdi 
txapelketako erakustaldi-saioak, Tellagorrin, 
eta erraldoien eta buruhandien konpartsen 
kalejira Kasunetik; 19:30ean, kuadrillen era-
kustaldi-saio irekia (nahitaezko proba), San 
Nikolas plazan; 20:30ean, Larrain-dantza, 
Kasino plazan; 22:00etan, erromeria tradi-
zionala Ziortza eta Leirerekin, Kasino plazan; 
zezensuzkoa, Telletxen, eta Futbito Txapel-
keta, I. Gazterdi txapelketa eta Kuadrillen 
Txapelketaren sari-banaketak, San Nikolas 
plazan; 23:00etan, Bidean erromeria, San 
Nikolas plazan, eta su artifizialen ikuskizuna, 
Vulcano pirotekniagaz: “Airea, itsasoa eta su 
artifizialak” Ereagatik, eta 00:30ean, Mala-
kias taldearen kontzertua, txosnagunean. 

Bisita gidatua eta antzeztutakoa. Aree-
tako sustraietatik. 11:30. 4€. Informazio 
gehiago: Turismo bulegoa: 94 491 08 00 / 
infoturismo@getxo.eus

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Landareen indarra: inguruko sen-
dabelarrak ezagutzeko ekintza autogidatua 
(3 urtetik gora). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.ingurumena-
retoagetxo.eus 

Kultura sormena sustatzeko diru-laguntzen 
hirugarren deialdia abian

Utopianen 
eskaintza 
datorren 

ikasturterako 

eCivis, New European Bauhaus-
aren kide estrategikoa 

Kultur Etxeak kultura sorme-
nerako diru-laguntzak ema-
teko deialdiaren hirugarren 
edizioa zabaldu du. Laguntza-
programa honen bidez, Uda-
lak bertoko kultura-sektorea 
sustatu nahi du, herritarren 
kultura-sorkuntzaren alde eta 
bizitza kulturalaren eragile 
diren sormen-prozesuak sus-
tatzearen alde eginez.

Guztira, 120.000 euro eslei-
tuko zaizkio deialdi horri, 
hurrengo zortzi laguntza-
motatan banatuta: Sorkuntza 
eszenikoa (antzerkia eta dan-
tza), ikus-entzunezko lanak 
(ikus-entzunezko proiektuak 
eta zinea), musika-konpo-
sizioak, literatura-lanak eta 
ilustrazioa (eleberria, ipuina, 
poesia, komikia, ilustrazioa), 
haur eta gazteentzako hez-
kuntzako proiektu kultura-
lak, obra bisualak eta plas-
tikoak eta beste sorkuntza 
diziplina batzuk (aurreko 
atalen barru ez direnak).

Ekimena Getxon bizi di-
ren adin nagusiko pertso-
na fisikoei zuzenduta dago, 
hainbat arlotan artelan ar-
tistikoak egiteko sorkuntza-
prozesuak egin nahi dituz-
tenei. Era berean, Getxorekin 
lotura estua duten horrelako 
proiektuak aurkezten dituz-
ten gure udalerritik kanpoko 
pertsonei ere zuzenduta dau-
de diru-laguntzak.

Proiektuak aurkezteko epea 
datorren irailaren 2ra arte 

Utopian zentroak 2022/23rako 
eskaintza argitaratu du, an-
tzerki, dantza, musika eta 
ongizate ikastarorekin. An-
tzerkiaren arloan, haur, gazte 
eta helduentzako hainbat ka-
tegoria izango dira, bai hasta-
penekoak, bai hobetzekoak, 
laborategia eta abar. Dantzan, 
adin eta estilo desberdinetara-
ko ikastaroak eskainiko dira 
(modernoa, garaikidea, sevi-
llanatarra); musikan, kantuan, 
pianoan/teklatuan, baterian, 
baxuan/kontrabaxuan, abes-
batzan, eta ongizatean, pila-
teetan, gymdancean... www.
utopiangetxo.com

eCivis elkarte getxotarra hau-
tatu du Europako Batzordeak 
New European Bauhaus-aren 
bazkide estrategikoetako bat 
izateko. COVID-19ak eragin-
dako testuinguruan sortutako 
Europar Batasunaren ekime-
netako bat da. New European 
Bauhaus ekimen sortzaile eta 
diziplinartekoa da, etorkizu-
nean bizitzeko moduak disei-
natzeko topagune bat irekitzen 
duena eta artearen, kulturaren, 
gizarteratzearen, zientziaren 
eta teknologiaren arteko lanki-
detza-sareak ezartzen dituena.
eCivisek ekimen honetan 
parte hartzen duten beste 
euskal erakunde batzuekin 
bat egiten du, hala nola Ta-
bakalera, Bilbao Metropoli 

egongo da zabalik. Hori amai-
tu ondoren, aditu-batzorde 
batek lanak aztertuko ditu 
eta, handik hiru hilabetera, 
gutxi gorabehera, hautatuta-
ko proiektuak jakinaraziko 
dira,. Deialdiari buruzko in-
formazio osoa www.getxo.
eus/kulturadeialdiak estekan 
eskura dago.

Deialdien programa
Diru-laguntzen deialdi hau 
kultura-sektoreari zuzendu-

tako hainbat motatako eki-
menen multzo baten barruan 
dago. Horien artean aipatze-
koak dira programazio artis-
tikorako eta prestakuntzara-
ko eta profesionalizaziorako 
deialdiak, bekak (Getxoarte), 
egonaldi artistikoak (RKBe-
kak, Juana Bizkarra), erakus-
ketak egiteko deialdia (Ge-
txoarte), laguntzak bertoko 
elkarteei, eta getxotar elkarte 
eta kolektiboek Muxikebarri 
erabili ahal izateko deialdia.

120.000 euro izango dira bertoko kultura sektorea sustatzeko

30, Conexiones Improbables, 
EDE Fundazioa edo BBK 
Kuna. Ekimenaren gizar-
te-elementuei balioa ematea 
izango du helburu, inklusioa-
ren, hezkuntzaren, genero-
ikuspegiaren eta kulturarte-
kotasunaren testuinguruan.
Getxon Bauhaus zabaltzeko 
eta elkarlanerako aukerak an-
tzemateko, eCivisek ekitaldi 
bat antolatuko du udazkenean. 
Horretan, 2021eko New Euro-
pean Bauhaus sarien edizioan 
saritutako hainbat ekimen 
aurkeztuko dira, eta, besteak 
beste, Eusko Jaurlaritzako edo 
Europako Batzordeko ordez-
kariak bilduko dira bertan.
www.ecivis.eus eta info@eci-
vis.eus
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Datorren ostegunean, uztailaren 
28an, Algortako San Inazio jaiak ha-
siko dira, eta igandera arte iraungo 
dute, hau da, zaindariaren egunera 
arte. 18:00etan, San Nikolas plazako 
udal liburutegiko balkoitik Zerbeza 
eta Askatasuna, 2019an kuadrilla 
tradizionalen lehiaketa irabazi zue-
nak jaien hasiera iragartzeko pre-
goia irakurriko du eta hiru txupi-
nazo botako dituzte, 2020, 2021 eta 
2022koak, utzi gaituztenen ome-
nez. Ondoren, kuadrillen jaitsiera 
izango da (kuadrillen lehiaketako 
derrigorrezko proba), San Nikolase-
tik Telletxeraino. Argitalpen honen 
edizioa ixtean 30 kuadrilla inguruk 
zeukaten izena emanda.

Aurten bi nobedade gehitu dira 
egitaraura: Eneko Caballero futbito 
txapelketaren emakumezkoen edi-
zioa, ekitaldiaren parekotasuna eta 
nesken parte-hartzea sustatzeko, 
eta 12 eta 15 urte bitarteko gazteen-
tzako I. Gazterdi Txapelketa edo 
koadrilen arteko lehiaketa. Azken 
kasu horretan, jai-batzordeak adie-
razi du “adin horietako gazteek azken 
urteotan ezin izan dituzte herriko jaiak 
bizi izan pandemia-egoeragatik, eta ho-
rregatik gaueko aisialdia ezin da eskain-
tza bakarra izan. Gure ustez, adin tarte 
horrentzako txapelketa propio batek 
festetan parte-hartze aktiboa, talde-lana 
eta beste kuadrilla batzuekiko harrema-
na sustatzen ditu”.

Gainerakoan, jai-egitarauak adin 
guztietarako jarduerak aurreikus-
ten ditu, batzuk klasikoak, hala 
nola Txipiroien lehiaketa, hilaren 

30ean, larunbatean Biotz Alai pla-
zan; jaitsiera, Cuatro Caminos gu-
netik Ereagako barraketaraino eta 
zezensuzkoa, larunbatean bertan, 

20:00etan; eta kirol-hitzorduak, es-
tropadekin, hilaren 30ean, Portu 
Zaharrean; Getxoko txirrindulari-
tzaren 77 Zirkuitua Inazio jaiegu-

San Inazio jaiek 12 eta 15 urte bitarteko gazteentzako kuadrillen I. Lehiaketa 
eta Futbitoren emakumezkoen Txapelketa izango dituzte lehen aldiz

nean, Guggenheimetik irteerarekin 
eta Arkotan helmugarekin; Zutik-
Eneko Caballero Futbito Txapelketa 
eta Kantxa Kirol Moda Herri Krosa, 
larunbatean, hilak 30, 20:00etan.

Kontzertuez gain, beste klasiko ba-
tzuk hurrengoak izango dira: ber-
tsolarien emanaldia (Kasinoan ohi-
koak 13:00etan) eta uztailaren 31ko 
Bertso Maratoia, 15:00etan; herri ki-
rolak hilaren 29an, ostirala, 17:30ean, 
Telletxen; dantza eta konpartsa tal-
deen kalejira, buruhandiak…. Adi-
nekoentzako dantzaldiak, Jota eta 
Arin-Arinen Txapelketa, apar festa...
ez dira faltako.

Su artifizialak
2019an bezala, oraingoan ere suen 
kalibrea murriztu egingo da ikus-
kizunetan irabazteko eta koreogra-
fiekin jolastu ahal izateko. Aurten-
go jaurtiketa 23:00etan izango da, 
eta ohi denez, Pirotecnia Vulcanok 
egingo du, Miguel Ángel Beltrán 
Sevillak diseinatuta. Horrek irabazi 
zuen 2019ko Iruñeko su artifizialen 
lehiaketa (mota horretako lehiaketa 
bakarra estatuan), eta oraingorako 
diseinu esklusiboa sortu du.

Santa Anako jaiak
Gainera, ostiral honetan, hilak 22, 
arratsaldeko 19:00etan, Santa Ana-
ko jaiak iragartzeko txupinazoa 
botako da. Egitaraua igandera arte 
luzatuko da (begiratu agenda).

Jaien egitarauaren laburpena: 2. 
orrialdeko agendan. Egitarau osoa: 
www.getxo.eus

Kartel irabazlea Zihara Ugartek egindakoa izan da

Getxon planto eraso sexistei! Ba-
karrik Bai da Bai! Indarkeria sexis-
tarik, LGTBIfobikorik eta arrazis-
tarik gabeko jaien alde! izango da 
Udalaren kanpainaren mezua, he-
rriko jaiak direla eta. Kanpainan, 
besteak beste, jaietako eta ostalari-
tzako batzordeen partaidetza izan-
go da, sentsibilizatzeko, hainbat 
jardueratan jarduteko prestatzeko 
eta arriskuak murrizteko kontsu-
mo jakin batzuen ondorioei buruz-
ko informazioa emateko.

Jarduerak
Kanpainak prestakuntza-saioak 
eskainiko dizkie jai batzordeei eta 
ostalaritzako establezimenduei, 
indarkeria matxistako egoeretan 
jarduteko tresnak emateko. Ez da 
izena eman behar, eta ordutegiak 
hurrengoak izango dira: uztaila-
ren 21ean, osteguna, 17:00etatik 
20:00etara; uztailaren 22an, osti-
rala, 10:30etik 13:30era; uztailaren 
23an, larunbata, 10:30etik 13:30era; 

Eraso sexistarik, LGTBIfobikorik eta arrazistarik gabeko jaien aldeko 
kanpaina

eta uztailaren 26an, asteartea, 
10:30etik 13:30era. Saioak Algorta-
ko Urgull kaleko udal eraikinean 
izango dira.
Jai-esparruetan bi totem jarriko 
dira kanpainaren mezuari euste-
ko. Udalak kanpainaren leloa eta 
eskua dituzten 5.000 poltsa, 10.000 
pegatina eta 5.000 txapa banatu-
ko ditu. Material hori eta Udalak 
prestatutako jarduera-protokoloa  
ostalaritza-establezimenduetara 
eta jai batzordeetara bidaliko dira. 
Jai batzorderen eta talde feminis-
ten eskariei erantzuteko, gaueko 
bus zerbitzua izateko aukera es-
kaini da, herritar guztientzako 
arriskuak murrizte aldera, eta 
Portu Zaharreko jaietan eta Ama 
Mesedetan substantzien testing-
ak egingo dira, arriskuak murriz-
te aldera.
Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak 
sustatutako indarkeria matxista-
ren aurkako kanpaina ere Getxon 
izango da.

Amaia Agirre alkatea, kanpaina sustatu duten Berdintasun, Herritarren Segurtasun eta Kultura 
alorretako zinegotziekin

www.getxo.eus


R.S.C-Abrako Itsas Klubeko Javier Chávarriren Rat Pack M 34-ko ontziak 
irabazi du XXXI.Urrezko Balea-Euskal Kostaldeko estropada. Hiru egunetan 
haize faltak baldintzatutako frogan, Garabatorekin ere saria lortu zuen Cha-
varrirekin batera, hurrengoak izan ziren tripulazioko kideak: Lourdes Bilbao, 
Verónica Retolaza, Alejandro Zuazola, Manolo Guzmán, Urko Jáuregi eta Ga-
briel Aranguren. 

“Rat Pack”ek Urrezko Balea irabazi du Lekeition

Nazioarteko Folklore Jaialdiak Getxoko, Georgiako eta New 
Orleanseko taldeak elkartuko ditu

Asteburu honetan, uztailaren 
22tik 24ra bitartean, Nazioarteko 
Folklore Jaialdiaren 37. ekitaldia 
izango da udalerrian eta horre-
tan Getxo, Georgia eta New Or-
leanseko taldeak jardungo dira. 
Oraingoan Muxikebarrin Getxo-
ko Itxartu Dantza Taldea, Geor-
giako TSU Flying Georgians eta 
New Orleanseko Komenka balle-
ta ikusi ahal izango dira, dantza 
eta musika anitzez gozatzeko au-
kera eskainiz publikoari. Saioak 
20:00etan hasiko dira. 

Jaialdia uztailaren 22an, ostira-
lean, abiatuko da Itxartu Dan-
tza Talde getxotarraren eskutik. 
Elkartea sortu zenetik, euskal 
dantzak eta kultura etengabe be-
rritzeko aukera eman du, dantza-
ri berrien prestakuntzan egiten 
duen lanari esker. Oraingoan, 
bertoko taldeak fandangoa eta 
jota ardatzak dituen ikuskizuna 
eskainiko du.

Larunbatean, uztailaren 23an, 
TSU Flying Georgians taldearen 
txanda izango da. David Kikvadze 
koreografoak sortu zuen 1996an, 
eta mundu osoko jaialdietan aritu 
da bere herrialdeko tradizioa era-
kusteko. Gizonezkoen dantzek, 
bakarka, binaka edo taldean, in-

Copa Gitana izeneko klasikoa beste urte batez Abrara itzuliko da. R.S.C.-
Abrako Itsas Klubak antolatuta. 1904an hasi zen ospatzen eta estatuko itsas 
ekitaldi zaharrena da. 20 bat tripulaziok hartuko dute parte garai klasikoko 
eta tradizioko izpiritudun ontzietarako baita IRC eta J80 mailetakoetarako 
ere den txapelketan. Froga larunbatean, hilak 23, eta igandean, hilak 24, 
izango da, 13:00etan. 

“Copa Gitana” txapelketaren 118 urte

darra, arintasuna eta mugimendu 
ausartak dituzte ezaugarri. Sarri-
tan behatzen gainean dantzatzen 
dira eta babesen laguntzarik gabe, 
dantzaren munduan parekorik ez 
duen kasua dela. Emakumezkoen 
dantzak, berriz, graziagatik eta 
xarmagatik nabarmentzen dira, 

Bost minutun antzezpena izango da 
datorren ostegunean, hilaren 28an, 
20:00etan, Musikebarriko Ereaga 
aretoan, Itziar Urretabizkaia eta An-
doni Agirregomezkortaren eskutik. 
Agertokian Nekane eta Koldo, 40 
urtetik gorako bikotea, haurdunal-
di-test baten aurrean daude. Bost 
minutu falta dira emaitza jakiteko. 
Guraso izan nahi dute? Aurrerape-
na edo amildegira jauzi egitea da? 
Bihurritua, antsietatea, beldurra, 

Itziar Urretabizkaia eta Andoni Agirregomezkorta dira “Bost minutun” lanaren 
protagonistak

itxaropena. Pablo Mir antzerkigile 
argentinarrak idatzitako komedia 
honetan egungo gizartean haur bat 
izateko haurdun dagoen bikote be-
rantiar bati sortzen zaizkion galde-
rak, kezkak eta beldurrak aztertzen 
dira, umorez. Prest egongo dira?. 
Lanaren jatorrizko titulua Entre ella 
y yo da. 
Komedia publiko gaztearentzat eta 
helduentzat da, euskaraz, eta sarre-
raren prezioa 12 eurokoa da.

emozio ezberdinak transmititzen 
dituzte eta dantza klasikoa gogo-
rarazten dute askotan, eta pauso 
azkarrak ematen dituzte.

Azkenik, Komenka baletak itxiko 
du jaialdia, 1979an New Orleans 
hirian Louisianako estatuaren 

kultura-aniztasuna islatzeko eta 
dantzaren eta musikaren bidez 
herri-kultura erakusteko sortu 
zen irabazi-asmorik gabeko era-
kunde artistikoak. Appalachian 
eta Mardi Gras tradizioarekin ba-
tera, hainbat jatorritako koreogra-
fiak ere irudikatzen dituzte.


