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Kontzertua. Hilak 25 (ostirala), 
21:00etan, Itxasoren emanaldia, 
Muxikebarrin. 8€.

Magia. Hilak 27 (igandea), Gala Magikoa, 
19:30ean, Muxikebarrin, Héctor Sansegundo, 
Brando eta Silvana, Patxi Magoa, Los Taps, 
Julianini, Edu Magoa eta Roger Magoaren 
eskutik. 12€.

* Aurten eraildako 
emakumeak 

ikusaraziko ditu 
A25aren inguruko 

kanpainak  
(5. or.)

Tasak eta zergak igo beharrik gabe, inflazioaren ondoriozko gastu arruntaren hazkundea xurgatzea lortzen da

2023ko Udal Aurrekontu Orokorraren Proiektuak %1,70eko 
hazkundea izan du eta 120 milioi eurotik gorakoa da

2023rako Getxoko Udal Aurrekon-
tu Orokorraren Proiektua %1,70 
handituko da oraingo ekitaldi-
koarekin alderatuta, eta 120 milioi 
eurotik gorakoa da. “Aurrekontu 
proposamen zuhurra eta iraunkorra da, 
ikuspegi sozialetik eta ekonomikotik eta 
ingurumenaren aldetik ere; eta infla-
zioaren eta ziurgabetasun ekonomikoa-
ren ondorioak indargabetzen dituena 
tasak eta zergak igo beharrik gabe, eta 
emandako zerbitzuen kalitatea hobetze-
ko inbertsio-ahalmena eta prozesuak 
mantenduz”, Udal Gobernuaren 
arabera. Aurrekontu orokor hori 
120.364.277€-koa da (118.247.938 
€-koa 2022an), eta abenduaren 23an 
egingo den ezohiko osoko bilku-
ran onartuko da (zirriborroa udal 
ordezkaritza duten talde politiko 
guztiei eman zaie dagoeneko).

Aurrekontu hauek koherenteak 
dira 2020/23 Legegintzaldi Pla-
narekin. Amaia Agirre alkateak 
aurrekontuen aurkezpenean az-
pimarratu zuenez, “aurrekontuak 
gizarte-izaera nabarmena du, 40 mi-
lioi euro baino gehiago bidera-
tuko baitira eremu horretara; es-
parru ekonomikoan, inbertsio-izaera 
du; izan ere, guztira 10 milioi euro 
bideratuko dira inbertsioetara, 
eta Getxok espero du horien bidez gure 
etorkizuneko ekonomia eraikitzen ja-
rraitzea; hori guztia, gu ezaugarritzen 
gaituen izaera ekintzailea, berritzailea, 
sortzailea eta dinamikoa bultzatuz eta 
sendotuz. Azkenik, jasangarritasuna 
eta ingurumenarekiko, klima-aldaketa-
ren aurkako borrokarekiko, hondakinek 
kudeaketaren efizientziarekiko eta bir-
ziklapenarekiko konpromisoa jasotzen 
du, 5 milioi euroko zuzkidurarekin”.

Aurrekontu honek aurrera egi-
ten du Legealdi Planean jasotako 
proiektu pozgarrienetako batzue-
tan, hala nola: Hiri Antolamendu-
ko Plan Orokor berria; Areetako 

                                                        2023                            2022

•  Udala  ................................................ 90.158.510 €  ...........................................90.428.362 € 
•  Getxo Kirolak  ..................................... 10.610.130 €  .............................................9.365.515 €
•  Kultur Etxea  ......................................... 9.617.905 €  .............................................9.043.862 €
•  Udal Zahar-Egoitza  .............................. 5.824.289 €  .............................................5.663.472 €
•  Musika Eskola  ..................................... 3.128.900 €  .............................................3.020.027 €
•  Kirol Portua  ............................................ 431.500 €  ...............................................396.490 € 
•  Punta Begoña Fundazioa  ........................ 593.043 €  ...............................................430.210 €

 GUZTIRA: 120.364.277 €  118.347.938 €

10 milioi inbertsiotan
2023rako partaidetza-aurrekontuen prozesua integratu da, milioi bat eurorekin:

•  Parkeak berritzea eta horietako bat estaltzea  ..................................................... 446.000 €
• Espaloiak eta galtzada-pasabideak hobetzea eta kaleak asfaltatzea  .................... 200.000 €
• Bidegorriak hobetzeko jarduerak  ........................................................................ 200.000 €

Inbertsioak ez diren arren, Partaidetza-aurrekontuetatik eratorritako beste bi ekintzari ere ekingo 
zaie: 

-  Haurren kultur eskaintza zabaltzea eta kultura haurtzarora hurbiltzea  ................. 130.000 €
- Doako jarduerak eta hondartzetako kirol-elementuak instalatzea  ...........................21.250 €

Jarduera horiei, besteak beste, inbertsio hauek gehitzen zaizkie:

• Jolasgune eta estalki berriak jartzea Arene kalean (zati bat aurrekontu partizipatiboek 
 finantzatuta)   ...................................................................................................1.200.000 €
• Etxebizitzetarako udal-inbertsioak   ...................................................................1.200.372 €
• Aiboa barria eraikina, udal-azpiegiturak mantentzeko tailerretarako  ..................1.700.000 €
• Bide publikoan: bide-azpiegiturak, urbanizazioa, estolderia, ur-hornidura, argiteria 
 eta abar  ...........................................................................................................4.000.000 €
• Efizientzia energetikoa eta irisgarritasuna hobetzea udal-eraikinetan  .................. 463.770 €
• Jarduerak ikastetxe publikoetan  ......................................................................... 405.000 €
• Hobekuntzak eta konponketak kiroldegietan  ....................................................... 400.000 €
• Inbertsioak Punta Begoña galerietan  .................................................................. 157.396 €
• Inbertsioak ekonomia eta turismoa sustatzeko gune eta ibilbideetan  ..................... 98.337 €
• Hobekuntzak eta irisgarritasuna Algortako Gaztelekuan  ........................................ 80.000 €
• Hobekuntzak tutoretzapeko apartamentuetan  ....................................................... 30.000 € 
• Emakumeen Etxeko altzariak  ............................................................................... 15.000 € 

Inbertsio horiei 2022an finantzatutako beste batzuk gehituko zaizkie, hala nola Larrañazubiko 
Biolehortze Planta. Instalazio horrek materialen bereizketa hobetuko du, hala nola metalikoak, 
eta berrerabiltzeko eta/edo birziklatzeko prestatzea (materia organikoaren hezetasuna kenduz). 

Geltokiko plazaren diseinu berria, 
herritarren gozamenerako; mu-
gikortasun iraunkorraren aldeko 
apustu irmoa (bidegorrien sarea 

eta TAO Espresa); Etxebizitza Plan 
berria (2020-2035), etxebizitzen on-
dare publikoa areagotzean eta alo-
kairu sozialaren aldeko apustuan 

oinarrituta; Gizarte Zerbitzuen 
bultzada berria, honako erron-
ka hauei aurre egin ahal izateko: 
biztanleriaren zahartzea, fami-
lia-aldaketak, berdintasuna eta 
aniztasunaren benetako inklusioa; 
haur eta gazteentzako aisialdirako 
guneak hobetzea (Areneko parke 
estali berria eta Algortako Gazte-
lekua hobetzea); herritarrentzako 
arretarako leihatila bakarra bultza-
tzea; eta hondakinak eta energia 
berriztagarriak kudeatzeko estrate-
gia berria, ekonomia zirkularra eta 
aurrezpena bultzatuko dituena.

Bestalde, sozialisten ordezkari eta 
Gizarte Kohesio Arloko arduradun 
Carmen Díazek azpimarratu due-
nez, “aurrekontua %1,7ko igoerarekin 
optimizatuko dugu, tasak eta zergak 
izozteko agertoki batean, 2022an he-
datutako politika publikoak sendotuz, 
herritarrek aukeratutako 5 kultura-, 
kirol- eta aisialdi-proiektu gehituz; 
energia-eraginkortasuna hobetuz 
kontsumoak murrizteko, mugikorta-
sun jasangarrian, espazio publikoen 
kalitatean eta eraikin publikoetan he-
rritarren gozamenerako, hala nola, 
Emakumeen Etxea, Tangorako Gaz-
telekua, adinekoentzako tutoretzapeko 
apartamentuak, Algortako eta Romoko 
gizarte-zerbitzuak eta abar”.

Ignacio Uriarte Ogasun zinego-
tziak adierazi zuenez, “Udal-gastu 
arrunta %5,53 hazten da, batez ere in-
flazioaren eragin negatiboagatik; hala 
ere, jarduera ekonomikoa hobetzeare-
kin lotutako udal-diru-sarrerek eta he-
rritarrek kultura- eta kirol-instalazioak 
gehiago erabiltzeak inflazio-ondorio 
ekonomikoak xurgatzea lortzen dute”. 
2022an, Udalak erabat ezabatu du 
maileguen saldoa. “0 zorrak aukera 
ematen du esku libreak uzteko, hurrengo 
legegintzaldian korporazio berriak ego-
kien iritzitako inbertsio-plana planteatu 
ahal izan dezan”, aipatu zuen azkenik.



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

18.355 euro, 
28 saltokiren eraldaketa 

digitalerako

Neguko 
ostatu 

zerbitzua

Udazken-
neguko lore-
landarearen 

aldatzea

Udalak, Getxo Merkatari-
tza Digitala programaren 
bidez, 18.355 euroko diru-
laguntza eman du 28 mer-
kataritza- eta zerbitzu-esta-
blezimenduren eraldaketa 
digitalerako proiektueta-
rako. Besteak beste, hona-
ko helburu hauek dituzten 
proiektuak lagundu dira di-
ruz: TicketBai-ra egokitzea 
(20); erosketa- eta salmenta-
prozesuak automatizatzea 
(10); informatutako eraba-
kiak hartzea: enpresa-balia-
bideak planifikatzeko siste-
ma – kudeaketako ERPPak 
(10); web-orriak garatzea (8) 
edo komunikazio-kanal be-

Getxo-Uribe Kosta eskual-
dean etxerik gabeko per-
tsonentzako aurreikusita 
dagoen Neguko Bizitokiko 
Zerbitzua abian jarriko da 
datorren astelehenean, aza-
roak 21, neguan, baldintza 
meteorologiko txarrekin, lo 
egiteko leku estalirik ez du-
ten pertsonei ostatua emate-
ko helburuarekin. Aurtengo 
berrikuntza da baliabidea 
aktibatuko duen tenperatura 
2tik 5era igarotzea, euriteen-
gatiko alerta laranja edo alar-
ma gorria dagoenean, edo 
salbuespenezko baldintzekin 
batera. Aurreikusitako ez 
ohiko zerbitzu hori Berangon 
eskainiko da 2023ko mar-
txoaren 31ra arte.
Aipatutako egoera horietan, 
dispositiboa gutxienez hiru 
egunez irekiko da, eta hiru 
gauetako epez luzatu ahal 
izango da, egoerak bere horre-
tan jarraitzen badu. Ohea eta 
edari beroa eskainiko dizkiete 
bertaratzen diren pertsonei.

Udalerrian udazken-negu sa-
soiko lorea ipintzeko lanak 
hasi dira aste honetan. Kan-
paina berri honek 1.028 m2 
inguruko azaleran izango 
du eragina, udalerrian dau-
den sasoiko loredun 1.530 
m2-etatik (berdeguneak, lo-
rezainak, biribilguneak eta 
irlatxoak barne). Loreak alda-
tzeko esku-hartze eremuaren 
barruan, 731 m2-tan tepe be-
rriak ipiniko dira, eta 297 m2-
tan egungo lorea berregingo 
da. Guztira, 2.150 lore-tepe 
landatuko dira. Barietate des-
berdinetako espezieak jarriko 
dira, hala nola pentsamen-
dua, itsas zineraria, aza, bio-
la, erysimum, anthirrinum, 
aquilegia, dianthus, myosotis 
eta papaver espezieak. 
Jarduketa horien bidez, lore-
zaintzaren arloan udalerriko 
kaleen dekorazioa hobetu 
nahi da, herritarrek parkee-
kin, lorategiekin eta loreekin 
goza ditzaten. Horregatik, 
Udalak berriro ere lore-ere-
mu horiek guztiak errespeta-
tzea eskatzen du, gure kaleak 
edertzen baitituzte eta herri-
tar guztien ondarea baitira.

rriak ezartzea (8).
Getxo Merkataritza Digitala 
izeneko programak 30.000 
euroko aurrekontua du, eta 
Udalak diruz lagundu dai-
tezkeen kontzeptuen %40rai-
noko diru-laguntza eman du, 
gehienez 1.000 eurokoa.

Guztira, zerbitzu horri es-
ker, banakako 47 digitali-
zazio-plan garatu ahal izan 
dira. Plan horietan, enpresa 
bakoitzaren egungo egoera 
aztertu da, eta negozioen 
dig ita l izazio-prozesuan 
egin beharreko hurrengo 
urratsei buruzko gogoeta 
egin da.

Amaia Agirre alkateak eta EAJ-PNV, PSE-EE eta Elkarrekin Po-
demos alderdietako ordezkariek Udaletxearen aurrean egin-
dako elkarretaratze isilean parte hartu zuten joan den oste-
gunean, Memoriaren Egunaren harira eta Eusko Jaurlaritzak 
aurten aukeratutako Bizikidetzarako memoria. Memoria para la 
convivencia. Guztion memoria-memoria guztiak lelopean egin-
dako deialdiari erantzunez. 

Udalak txakurren aisialdirako erabiliko diren bi guneren (3.791 
m2) perimetroa ixteko lanak hasi ditu: Venantzioko parke berria-
ren zati bat eta Las Mercedes-Pinar aldeko berdegunea. Zeregin 
horiek gutxienez bi astez luzatuko dira, eta Areetan hasi dira. 
Aurreikusita dago eremu horiek sarbide-ateekin ixtea eta sei-
naleztapen-kartelak, iturriak eta paperontziak instalatzea. Gune 
horiek erabiltzeko ordutegia 8:00etatik 23:00etara izango da eta 
irekiera behar bezala iragarriko da.
Kalteak eta eragozpenak saihesteko, jabeen kontrolpean txakur 
solteen zirkulaziorako lehendik zeuden 22 eremuei gehitzen zaiz-
kie bi gune berri horiek. Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak 
eremu kanpoan geratzen dira. Gune horietako ordutegia, egun 
ezarrita dagoen bezala, 16:00etatik hurrengo eguneko 11:00etara 
da. Areeta, Ereaga eta Arrigunaga hondartzak ere erabil daitez-
ke txakurren aisialdirako urritik apirilera (maiatzetik irailera ezin 
dira erabili, higiene eta osasungarritasun arrazoiengatik).

Getxok Memoriaren Eguna ospatu du

Txakurren aisialdirako bi guneren itxiera 
perimetrala

AZAROAK 17 OSTEGUNA

HAPOri buruzko hitzaldia. 19:00h., 
Fadura kiroldegian, Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorra-HAPOri buruzko 
hitzaldi publikoa. Sarrera librea. www.
hapo-getxo.eus

Erakusketa. “Liburuaren arbola: Libu-
ruaren historia eta barruko historia”, 
Gorka Arreseren eskutik, Punta Begoña 
Galerietan. Antolatzailea: Euskararen 
Etxea. Abenduaren 9ra arte.

Ipuinaren ordua. 18:00etan, Villamon-
teko haur liburutegian, “Pomporerá”, 
Roberto Mezquitarekin. 4 urtetik gora. 
Gaztelaniaz.

Zinemabarri. Muxikebarrin, 19:00ean, 
“Cinco lobitos”, Alauda Ruiz de Azuaren 
filma. 12 urtetik gora. 3,50€.

AZAROAK 18 OSTIRALA

Kontzertua. 19:30ean, Muxikebarrin, 
“Zurekin kontzertua”, Itxartu abesbatza 
eta Orquesta Sinfoníaren eskutik. 5€.

Kontzertua. Arrigunagako Barikuak. 
El Reno Renardo, 21:00etan, Muxike-
barrin. 15€.

Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi Mu-
sika Eskolan, 21:00etan, “En un muelle 
de Normandía”, Emmanuel Carrèreren 
filma. 12 urtetik gora. Gaztelaniaz. 
3,50€.

Antzerkia. 18:30ean, Romo Kultur 
Etxean, “Arquetipos de mujer”, Juana 
Lor konpainiaren eskutik. Antolatzailea: 
Gizatiar Romo-Areetako Emakumeen 
Elkarte Sozio-kulturala, A-25 dela eta. 
Doan.

AZAROAK 19 LARUNBATA

Antzerkia. “Las brujas de Salem”, 
Itxartu Antzerki Taldearekin, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Sarrera: 5€.

Omenaldi kontzertua. 19:30ean, 
Areetako Andres Isasi Musika Eskolan, 
“Ana Bejerano. In memoriam”. Artistak: 
Ana Bejerano Sextet, Carlos Zubiaga, 
Ainara Ortega, Olatz García-Ergüin, Car-
la Sevilla, Bixen Lonigan… Sarrera: 5€.

AZAROAK 20 IGANDEA

Kontzertua. Paco Ibañez, 19:30ean, 
Muxikebarrin. Sarrera: 20€.

Kontzertua. 12:00etan, Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, “Soinuak 
haizean, barrokoko kontzerturik barro-
koena”. 5€.

Antzerkia. “Segaremos ortigas con los 
tacones”, Teatro del Contrahechoren 
eskutik, 20:00etan, Muxikebarrin. 16 
urtetik gorakoentzat. 10€.

Zinematxiki. Muxikebarrin, 12:00etan, 
“Hopper, oilaskoerbia”. Euskaraz. Adin 
guztientzat. Sarrera: 2,50€.

Haur zinea. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 17:00etan, “Los bus-
camundos”. Gaztelaniaz. Adin guztiak. 
2,50€.

AZAROAK 21 ASTELEHENA

Odol-emate. Algortako Geltokia pla-
zan, goizez eta arratsaldez.

Topaketa eta literatura-aurkezpena. 
19:00etan, Algortako Kultur Etxean, 
“El libro de nuestras ausencias”, 
Eduardo Ruiz Sosa egilaren eskutik, 
Cecilia Santiago eta Mónica Crespo-
rekin batera.

Hitzaldia. Gaia: “¿Qué es la fisiote-
rapia y cómo puede ayudarnos?”. 
Hizlaria: Idoia Iturregui Gamboa (fisio-
terapeuta). 18:15ean, Romo Kultur 
Etxean. Antolatzailea: Gizatiar Romo-
Areetako Emakumeen Elkarte Sozio-
kulturala.

AZAROAK 22 ASTEARTEA

Hitzaldia. 18:30ean, Romo Kultur 
Etxean, Amelia Tiganusekin, hizlari, 
idazle eta aktibista feminista, ema-
kumeen salerosketatik bizirik atera 
zena. Antolatzailea: Gizatiar Romo-
Areetako Emakumeen Elkarte Sozio-
kulturala.

Kontzertua. 20:00etan, Algortako 
Hirutasun parrokian, “Irutasun abes-
batza”ren emanaldia, Santa Cecilia 
eguna dela eta. 

AZAROAK 23 ASTEAZKENA

AJANE. Najerara (Errioxa) txangoa. Ir-
teera: 8:30ean.  Helmuga: 19:30ean. 
Salneurria: 45€. Antolatzailea: Algor-
tako Nagusien Elkartea. 

Hitzaldia. 19:00etan, Algortako 
Kultur Etxean (Villamonte), “Plaze-
rra zahartzaroan?”. Hizlaria: Saioa 
Hernández Castro (sexologoa). An-
tolatzailea: Oneka, Emakunde eta 
Udalaren laguntzarekin. 

AZAROAK 24 OSTEGUNA

Odol-emate. Areetako Geltokia pla-
zan, goizez eta arratsaldez.

Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “La hija de un ladrón”, 
Belén Funesen filma. 12 urtetik gora. 
Sarrera: 3,50€.

Gabonetako sukaldaritza klasea. 
17:30ean (gaztelaniaz) Aretxondo 
Kultur Elkartean (Basagoiti Etorbidea 
73). Prezioa: 20€ (elkartekideentzat). 
Informazioa: 669 84 47 01.

Irakurzaleen txokoa. Beatriz Fernán-
dezekin, “Hizkuntza gogoan” libu-
ruaz hizketan, Villamonteko Kultur 
Etxean, 19:30ean. Izenematea: 
www.labur.eus/irakurzaleak Egizuk 
antolatuta. 

AZAROAK 25 OSTIRALA

Kontzertua: Arrigunagako barikuak. 
Itxasoren emanaldia, 21:00etan, Mu-
xikebarrin. 8€.

Erakusketa. “Imágenes para tocar”, 
Juan Torre Mollinedoren argazkiak, 
Romo Kultur Etxean. 8:30-21:30 (as-
teburuetan: 9:30-20:30). Abendua-
ren 11ra arte.  

Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “La úl-
tima película”, Pan Nalinen filma. 7 
urtetik gora. 3,50€.

Kontzentrazioa. 19:30ean, Bizkaia 
Zubiaren plazan, azaroaren 25a dela 
eta. Antolatzailea: Gizatiar Romo-
Areetako Emakumeen Elkarte Sozio-
kulturala.

AZAROAK 26 LARUNBATA

Ipuin-kontaketa: Storytime. 
11:00etan, Romo Kultur Etxean, 
“There´s no place like space” (inge-
lesez), Getxo-Algortako Kids&Us-en 
eskutik. 2-10 urte. Doan. Gonbida-
penak: getxo@kidsandus.es edo 
algorta@kidsandus.es 

AZAROAK 27 IGANDEA

Magia. Gala Magikoa, 19:30ean, 
Muxikebarrin, Héctor Sansegundo, 
Brando eta Silvana, Patxi Magoa, Los 
Taps, Julianini, Edu Magoa eta Roger 
Magoaren eskutik. 12€.

Antzerkia. “2113”, Tótum taldeare-
kin, 19:00etan, Romo Kultur Etxean. 
Sarrera: 3€. “Emakumeak eszenan” 
16. Zirkuitua.  

Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Tadeo Jones 3: la tabla 
esmeralda”. Gaztelaniaz. Adin guz-
tientzat. 2,50€.

Antzeztutako bisita gidatua. Erre-
geen Bide zaharretik. 11:30ean. 4€. 
Informazio gehiago: Getxoko Turismo 
Bulegoa: tel.: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus     

Mendi-irteera. Peña Lusa (1.575m). 
Lunadako mendilerroa. (Burgos-
Kantabria). Bazkaria. Antolatzaile: 
Etorkizuna Mendi Taldea. Izen-ema-
teak irteera aurreko asteazkeneko 
24:00ak arte: etorkizunamt@gmail.
com eta tel.: 606 637 128.

www.labur.eus/irakurzaleak
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Mu x i keba-
rrik Zurekin 
kontzertua 
hartuko du 
ost i ra lea n, 
hilak 18, 19:30ean, Itxartu Abes-
batzaren eta Orkesta Sinfoniaren 
eskutik. Bi taldeen arteko elkar-
lanetik sortua, 5 euroko sarrera 
izango duen emanaldian estilo 
ezberdinez gozatu ahal izango da: 
musika klasikoa, opera eta zine-
mako lan instrumentalak, ame-
rikar musika modernoa, euskal 
musika tradizionala eta berriagoa 
(kantautore eta pop taldeen obre-
kin), baita Jesus Antruejo orkestra 
eta abesbatzako zuzendariaren 
konposizioak ere.

Bestalde, igandean, 
hilak 20, 12:00etan, 
Areetako Andres Isa-
si Musika Eskolan, 
musika barrokoaren 
errezitaldia egingo da Soinuak 
Haizean taldearen eskutik, ga-
raiko instrumentu originalekin. 
Telemann, Falconieri, Purcell, 
Corelli eta Rameauren obrak in-
terpretatuko dituzte, kontzertua-
ren haria izango den aktore baten 
pasadizoen bidez lotuak, garaiko 
pieza eta instrumentuen bitxike-
riak azalduz. Taldea Pablo de Lu-
nak (biolina), Irati Castrok (biola), 
Pablo Buenok (gitarra barrokoa), 
Teresa Merinok (tiorba) eta Jon 
Casamayorrek (aktorea) osatzen 
dute. Sarrerak: 3€.

Musika 
barrokoa eta 
askotarikoa 
Algortan eta 

Areetan

Maitasun eta duintasun kantak Paco Ibáñezekin

El Reno Renardoren Heavy Metala Muxikebarrira 
iritsiko da

Itxartu Antzerki Taldeak “Las 
Brujas de Salem” antzeztuko du

Jazz kontzertua Ana Bejeranoren omenez

Igandean, hilak 20, Paco Ibañez 
kantautore valentziarrak kontzer-
tua eskainiko du Muxikebarrin, 
19:30ean, Nos queda la palabra bere 
nazioarteko biraren barruan. Sarre-
raren prezioa 20 eurokoa da.
Egiaren eta askatasunaren aldeko 
borrokaren ikonoa eta munduan 
poesiaren enbaxadorea den Paco 
Ibañezek maitasun eta duintasun 
proposamena eskainiko du, XXI. 
mendeko basakeriaren aurrean 
humanismoa aldarrikatzeko gune 
bat sortuz. Maitasun, borroka eta 
erresistentzia kantuak dira. Gor-
dintasunaren eta tristuraren, ilu-
sioaren eta itxaropenaren arteko 
oreka perfektua.

El Reno Renardok kontzertua es-
kainiko du ostiral honetan, hilak 
18, 21:00etan, Muxikebarriko Arri-
gunaga aretoan (harmailarik gabe). 
Taldeak proposatzen digun erreze-
ta: Heavy Metal sendoa, umorez, 
ironiaz, sarkasmoz, kritika sozialaz, 
absurduarekin batera. Jevo Jevardok 
(ahotsak eta gitarra), Mikel Torral-
bak (gitarra eta koruak), Ander The 
Thunderrek (baxua) eta Ivan Cor-
menek (bateria) osatzen dute taldea. 
Zuzeneko on bat. Sarrera: 15€.

Itxartu Antzerki Taldeak, Ivan 
Iparragirreren zuzendaritza pean, 
Arthur Miller antzerkigile estatu-
batuarraren Las Brujas de Salem 
obra ezagunaren moldaketa tau-
laratuko du larunbat honetan, 
19:30ean. Sarrerak 5 euro balio du.

1692an Massachusettseko Salem 
herri txikian gertatu ziren zori-
gaiztoko gertakarietatik abiatuta 
McCarthismoari egindako kritika 
da. Bertan, gazte batzuek ustez 
sorginkeria praktikatzeak histeria 
kolektibo eutsiezina eta mendeku 
batzuk eragin zituen.
Millerrek berak azpimarratu zuen 
bere helburua Gizateriaren histo-
riako gertaera bitxi eta lazgarrie-
netako baten funtsezko izaera era-
kustea zela.

Larunbatean, azaroak 19, 19:30ean, 
Areetako Andres Isasi Musika Es-
kolak jazz kontzertu bat hartuko 
du 2022ko urtarrilaren 1ean hil-
dako Ana Bejerano abeslari getxo-
tarraren omenez.
Emanaldian abeslaria buru zuen 
Ana Bejerano Sextet taldea arituko 

da hainbat gonbidatuekin batera, 
besteak beste, Carlos Zubiaga, Ai-
nara Ortega, Olatz García-Ergüin, 
Carla Sevilla eta Bixen Lonigan. 
Sarrerak 5 eurotan dira eta Mu-
sika Eskolako txarteldegian erosi 
ahal izango dira kontzertuaren 
egun berean.

Teatro del Contrahecho taldeak, azaroaren 20an (igandea), Muxikebarrin, Se-
garemos ortigas con los tacones antzezlana taularatuko du. Teatro del Con-
trahecho konpainiak prostituzioaren errealitate gordinak harrapatutako lau 
pertsonaiaren bizipenak erakusten ditu lan honetan. Testu urratzaile eta ausarta 
da, prostitutak ametsak, itxaropenak eta irrikak dituzten emakume gisa erakus-
ten dituena. Azken finean, inor ez da bide bazterreko asun bat bezala jaiotzen. 
Obra 20:00etan ikusi ahal izango da eta sarreraren prezioa 10 eurokoa da.

“Segaremos ortigas con los tacones” antzezlana



Getxo Jazz 2023ko Talde Lehiaketan izena emateko epea zabalik
Getxoko Nazioarteko Jazzaldia-
ren 46. edizioak Talde Lehiaketan 
izena emateko epea ireki du, ekai-
naren 28tik uztailaren 1era. Inte-
resa duten taldeek 2023ko otsai-
laren 4ra arte eman ahal izango 
dute izena.

Jazz musika jotzen duten joera 
edo estilo guztietako talde euro-
parrek parte har dezakete lehia-
ketan. Parte hartu ahal izateko 
gehieneko adina 30 urtekoa da, 
2023an beteta, eta izena ematen 
den unean egiaztatu beharko da. 
Oinarriak eta izena online emate-
ko formularioa www.getxo.eus/
jazzgetxo webgunean daude es-
kuragarri.

Lau talde aukeratuko dira behin 

Kultur sorkuntzarako 2021eko la-
guntzen barruan Kultur Etxeak 
diruz lagundutako Jazz in the 
classroom hezkuntza- eta kultura-
proiektua udalerriko bost ikaste-
txetako 250 ikaslerengana iritsi 
da.
Getxoko ikastetxeetako Lehen 
Hezkuntzako (6-12 urte) ikasleen-
tzako ekimena da, jazza hurbil-
tzeko eta musika errespetatzeko 
eta sormena eta inprobisazioa ba-
lioesteko balioak transmititzeko. 
Urrian bost tailer egin ziren he-
rriko beste hainbeste ikastetxe-
tan: Geroa eta Gobela ikastolak, 
Romo ikastetxe publikoa, Nues-
tra Señora de Europa ikastetxea 

Portu Zaharreko Arrantzalea 
eta Sardina-saltzailea eskulturak 
zaharberritze zientifikoko proze-
su baten mende egongo dira urtea 
amaitu arte, hondatuta daudela-
ko eta udal-ondarea zaintzeko. 
Aldez aurreko jarduerak dagoe-
neko hasi dira, babes-aldamio ba-
tzuk jarrita. Aldamio horietatik, 
zaharberritzaile kualifikatuen 
talde batek zuzenean lan egingo 
du jatorrizko eskulturen gainean. 
Oro har, bi irudietan falta diren 
elementuak lehengoratu eta be-
rrosatu egin behar dira, eskultu-
rak jatorrizko egoeran utzi arte.
Zaharberritzearen lehen fasean, 
galtzeko edo erortzeko arriskua 
duten estatuen zatiak babeste-
ko eta aurrez finkatzeko lanak 
egingo dira. Irudien zatiak ba-
bestu ondoren, horiek sendotu 
eta garbituko dira, eta, beharrez-
koa izanez gero, bolumen txikiak 
berrosatuko dira eta pitzadurak 
zigilatuko dira, besteak beste. 
Lehenengo fase honetan, pintu-
ra-geruzak ere ezabatuko dira, 

betiko hautaketan. Hautatutako 
talde bakoitza jaialdiaren lehe-
nengo lau egunetan arituko da, 
eta irabazleak azken egunean 

ondoren tratatzeko.

Jatorrizko estatuak finkatu on-
doren, piezen moldea eta kon-
tramoldea egingo dira jatorrizko 
piezen gainean, eta, testuran eta 
kolorean, jatorrizko elementue-
kin ahalik eta antzekotasun han-
diena lortzeko dagozkion lanak 
ere gauzatuko dira; elementu ho-
riek metalezko armaduraz estali-
tako zementuzkoak dira.

Portu Zaharreko “Arrantzalea” eta “Sardina-
saltzailea” eskulturak zaharberritzeko lan zientifikoak 

“Liburuaren 
arbola” 

erakusketa Punta 
Begoñara iritsi da

“Jazz in the classroom” proiektu kulturala

Symbiosis, aurtengo talde irabazlea

eta Zubileta eskola.
Proiektuak irekita jarraitzen du 
ikastetxe berrietan sartzeko. In-
teresa dutenek Mikel Gaztañaga 
arduradunarekin jar daitezke ha-

joko du berriro.

Sariak 
Sariei dagokienez, talde irabaz-

leak 4.300 euro jasoko ditu eta 
gainera, bere kontzertuaren zu-
zeneko CDa grabatuko da eta 
edizioaren zati bat jasoko du. 
Bigarren saria 1.800 eurokoa da. 
Bestalde, bakarlari onenak 900 
euro eskuratuko ditu.

Gainera, hautatutako lau taldeek 
eskudirutan jasoko dituzte die-
tak, hainbat kontzepturengatik 
(bidaia, egile-eskubideak...), eta 
haien egonaldia antolakuntzak 
ordainduko du.

Ohi bezala, Getxo Jazz lehiaketa-
ko irabazleek Lovainako (Belgika) 
eta Eivissa Jazzeko (Eivissa) B-Jazz 
jaialdietan parte hartuko dute, Tal-
de Lehiaketak jaialdi horiekin duen 
lankidetza-hitzarmenari esker.

Abenduaren 9ra arte, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Euskara, Kultura 
eta Kirol Sailaren lankidetzarekin, 
Euskararen Etxearen Liburuaren 
arbola izeneko erakusketa ibiltaria 
bisitatu ahal izango da Punta Be-
goña Galerietan.
Gorka Arrese editoreak antolatu-
tako erakusketa horren helburuak 
dira: liburuaren garrantzia eza-
gutaraztea, ulertzea eta azpima-
rratzea; liburuaren zati nagusiak 
identifikatzea: letraren anatomia, 
testuaren fisiologia eta liburuaren 
biologia; liburuan parte hartzen 
duten eragileak aztertzea: idazlea, 
editorea, irakurlea, inprimategia; 
eta Euskal literaturara eta liburu-
gintzara gerturatzea, Bizkaikoa-
ri bereziki erreparatuz. Bisitariak 
ezagutuko du hizkiek nolako ana-
tomia daukaten, testuek nolako 
formak hartzen dituzten, liburuak 
zein parte dauzkan eta nola izenda-
tzen ditugun euskaraz.
Antolakuntzatik gogoratu dute-
nez, historiako lehen hedabide 
masiboa da liburua: aurreneko 
objektu industriala. Liburua in-
primategian saldoka egiteari es-
ker mundua bizkor aldatzen hasi 
zen XV. mendetik aurrera. Libu-
ruetan esperientziak eta jakintzak 
elkarrekin trukatuz eta itzuliz, era 
askotako aurrerapenak egin ziren 
denbora laburrean. “Zuhaitz baten 
modukoa da liburua. Arnasa ematen 
du: babesa eta itzala, edertasunaren 
plazerra eta argiaren sintesia. Libu-
ruak zure jakin mina, pentsamenduak 
eta hizkuntza oxigenatzen ditu”. 
Erakusketa astelehenetik larunba-
tera bisitatu ahal izango da 11:30etik 
14:00etara de 18:00etatik 20:00etara. 
Igandetan goizez bakarrik.

rremanetan posta elektronikoz: 
mikelgaztanaga@gmail.com. 

Proiektuak, bere aldetik, 3.000 eu-
roko diru-laguntza jaso zuen.

Zaharberritze-lanen zenbatekoa 
14.241€ da (BEZa barne).

Bestalde, San Nikolas 23ko udal 
eraikina zaharberritzeko lanen 
barruan, TXOKERAS izenez 
ezaguna den eraikin horren fa-
txadan dagoen horma-hobiko 
Ama Birjinaren irudia kendu da. 
Irudi horrekin ere, komenigarria 
den zaharberritze zientifikoa 
egingo da.

www.getxo.eus/jazzgetxo
www.getxo.eus/jazzgetxo
mailto:mikelgaztanaga%40gmail.com?subject=


Aurten eraildako emakumeak ikusaraziko ditu A25aren inguruko 
kanpainak 

XVI. Laboral Kutxa Punta Galea Challenge txapelketak ireki du itxaronaldia

Aurten eraildako emakumeak 
ikusaraztea izango da Udalak aza-
roaren 25ean Emakumeenganako 
Indarkeriaren aurkako Nazioar-
teko Eguna dela eta antolatutako 
jardueren helburua. Kanpainak 
desberdintasun-harremanen on-
dorioz sortzen den indarkeria sa-
latuko du. “Gustatuko litzaiguke aza-
roaren 25aren inguruan kanpainarik 
egin behar ez izatea, baina gaur egun 
ezinbestekoa da emakumeen aurkako 
indarkeriaren aurkako konpromisoa-
rekin eta borrokarekin jarraitzea, eta, 
aldi berean, Berdintasun-politikak 
bultzatzea eta jarduera-protokoloak 
garatzea indarkeria matxisten biktima 
diren emakumeak hartzeko eta babeste-
ko, eta, gainera, horien erreparazioaren 
alde lan egiteko ere”, Carmen Díaz 
Gizarte Kohesioko zinegotziak 
azaldu duenez. 

Horretarako, Getxon hainbat ekin-
tza egingo dira datozen egunetan, 
besteak beste, sentsibilizazio inte-
raktiboko ekimen bat, azaroaren 

Laboral Kutxa Punta Galea Cha-
llenge olatu handien surf txapel-
ketaren XVI. edizioak ireki du 
itxaronaldia datorren martxoa-
ren 31ra arte. Aurretik, ia bost 
hilabete; horietan, antolatzaileek 
xehetasunez aztertuko dute Kan-
tauri itsasora hurbiltzen den de-
presio bakoitza, olaturik onenak 
eta haizerik egokienak aukera-
tzeko, Galeako itsaslabarren au-
rrean nazioarteko proba hau egin 
ahal izateko. Izan ere, “Galeakoa 
Europako kontinenteko modalitateko 
probarik beteranoena da”, Amaia 
Agirre alkateak horren aurkez-
penean nabarmendu zuenez. 
Aurreko edizioan bezala, probak 
20.500€ banatuko ditu saritan, 

25ean bertan aurkeztuko dena. 
Hori, egun horretatik 28ra, Algor-
tako Geltokia plazan izango da, 
eta 29tik abenduaren 1era, Ibaion-
do kalean, Romo eta Areeta artean. 
Aurretik, hilaren 23an, asteazke-
nean, 18:00etan, Violencia obstétrica 
como violencia machista izeneko hi-
tzaldia/solasaldia izango da, Esku 
Hutsik Euskadiko jaiotza inguru-
ko dolu-elkartearen laguntzare-
kin, Getxo Elkartegian (Areeta). 
Bertan, Nerea Azkona eta Itziar 

eta Getxora munduko big rider 
edo surflari onenetako asko eka-
rriko ditu, horien artean berriro 
ere emakumezkoak izango dira, 
Justine Dupont frantziarra buru 

Eizmendi bideratzaileek emaku-
meek batzuetan jasaten duten in-
darkeria obstretrikoa prebenitzea 
eta desagerraraztea landuko dute, 
batzuetan ez baitituzte eskubideak 
dituzten paziente gisa tratatzen. 
Sarrera irekia izango da eta haur-
tzaindegi zerbitzua egongo da, au-
rretik berdintasuna@getxo.eus edo 
944660136 helbidean izena emanda 
(azaroaren 21era arte).
Urtero bezala, azaroaren 26ra arte, 
puntu lila duten pankartak jarri 

dela. Gutira, 24 surflarik parte 
hartuko dute -12 bertakoak-, eta 
horien artean izango dira Getxo 
Surf Taldeko wildcard-ak (anto-
latzaileek gonbidatutakoak), Tito 

dira udaletxean, Santa Klaran eta 
San Nikolas liburutegian. Gaine-
ra, Udalak, udalerriko merkatarien 
elkarteen laguntzarekin, puntu 
lila duten txapak eta eskumuturre-
koak banatuko ditu, ikur hori in-
darkeriaren aurkako konpromiso 
aktibo gisa erakustera animatzeko. 
Hilaren 21etik 27ra bitartean, udal 
igogailuak eta Zugatzarte paseale-
kua morez argiztatuko dira.
Udalerriko elkarteek antolatutako 
ekintzen artean, Gizatiar elkar-
teak hainbat ekitaldi antolatu ditu 
hilabete osoan zehar, eta amaiera 
emateko, urteroko elkarretara-
tzea egingo da azaroaren 25ean, 
19:30ean, Bizkaia Zubia plazako 
puntu lilan.

Egun horretan bertan, baina 
12:00etan eta Algortako Geltokia 
plazan, Sortarazi entitateak ira-
kurketa bat egingo du, entitateko 
emakume erabiltzailek, langilek 
eta boluntariok eginda, eta minutu 
bateko isilunea ere gordeko du.

Ortega eta Endika Ruiz. Gaine-
rako lehiakideen zerrenda dato-
zen egunetan jakinaraziko da. 
Dagoeneko parte hartzeko inte-
resa erakutsi dute zenbait fama-
tuk: Lucas Chianca brasildarrak, 
Alex Botelho portugaldarrak, Nic 
Lamb estatubatuarrak eta  Grant 
Twiggy Baker hegoafrikarrak, hi-
rutan munduko txapelduna. 

Txapelketaren egunean, Udalak 
autobus-zerbitzua eskainiko du 
beste behin doan, herritarrak Bi-
dezabalgo metro-geltokitik Galea-
raino eramateko. Galeara hurbildu 
ezin diren pertsona guztiek zuze-
nean jarraitu ahal izango dute ki-
rol ekitaldi hau streaming bidez.

Getxo Kirolak-ek fitness-muskulazioaren gimnasioetarako aretoak handitu 
ditu Fadura eta Gobela kiroldegietan. Areto biek indoor zikloa praktikatze-
ko eremu berriak dituzte, eta horrez gain, klase ordutegitik kanpo, irakasle 
birtualekin bizikletan entrenatzeko zerbitzu berri bat dago eskuragarri, era-
bilera librekoa. Halaber, muskulazio eta kardio makinekin ekipatutako ere-
muak daude, entrenamendu funtzionala egiteko materialez hornitutakoak.

Unai Alvarez pilotu getxotarra eta bere kopilotu bilbotarra, Unai Álvarez ere 
deitua, rallyen VIII. RACVN (Real Automóvil Club Vasco Navarro) Kopako hi-
rugarren postuan sailkatu dira. Areetako pilotuak (30 urte) lehen belaunaldi-
ko eta erabat seriekoa den auto bat gidatzen du, Ford Focus bat, hain zuzen. 
Lehenago mendiko proba batzuk eta rallysprintak asfaltoan egin baditu ere, 
bi urte baino ez daramatza lurreko rallyetan parte hartzen.

Fitness-muskulazio gimnasioak handitu dira Unai Alvarez, hirugarren rallyetako VIII. RACVN Kopan

KIROLAK

mailto:berdintasuna%40getxo.eus?subject=


Udal talde politikoen iritzia
KONPROMISOA: GETXO, KIROLAREN HIRIA BIZKAIKO BADIAN 

Salsiduko bizilagunak aspalditik 
daude kezkatuta beren etxebizitzen 
eraispenagatik, hala baitago jasota 
HAPO berrian. Elkarrekin taldeko 
kideok uste dugu euren etorkizuna 
erabaki beharko luketela eta beren 
etxebizitzak mantentzeko nahia 
errespetatu beharko litzatekeela. 
Udalaren zeregina da haiek entzu-
tea eta, batez ere, ordezko bizitokia 
emateari dagokionez dauden aurrei-

kuspenen berri ematea behar bezala. 
Hori guztia, eguneratutako informa-
zioarekin egin behar da, eta ez egi-
ten ari den bezala, jada zaharkituta 
dagoen uholde-arriskuko mapa 
batekin. Ezinbestekoa da ahalik eta 
adostasunik handiena lortzea, betiere 
eraikin eta kasuistika bakoitzerako 
emandako neurriak hartuz. Bizilagu-
nekin jarraituko dugu harremanetan, 
aldarrikapenetan babesa emateko. 

Aurreko asteetan Hirigintza Anto-
lamendurako Plangintza Orokorrari 
(HAPO) buruzko auzo-batzarrak egin 
genituen. Hiru egunetan aretoa bete 
zen eta jendeak haserrea eta informa-
zio falta adierazi zigun. Ehun familia-
tik gorari euren etxea eraitsiko diete 
eta oraindik ez dakite zeintzuk izango 
diren desjabetzearen baldintzak. 
Gainera, inork ez die zuzenean adie-
razi euren etxea ordenantzatik kanpo 
geratuko dela HAPOa onartzen bada.

EH Bildutik argi ikusten dugu plan 
hau ez dagoela herritarron ongizateari 
begira eginda eta promozio urbanis-
tikoak baldintzatuta dagoela zeharo, 
interes ekonomikoei erantzunez.

Udal Gobernuak hiru hilabete utzi 
ditu herritarrok dokumentazioa az-
tertu eta alegazioak egin ahal izateko. 

Guk epe hori luzatzeko eskatu dugu, 
ezinezkoa delako prestatzeko urteak 
eskatu dituen plan hau hiru hilabete-
tan ulertu eta proposamenak egin ahal 
izatea. Halaber, argi dago plan honek 
ezin duela aurrera egin eta guztion 
artean gelditu behar dugula. Alde ba-
tetik, alegazioak egin daitezke, modu 
indibidual zein kolektiboan (https://
hapo-getxo.eus/eu/partehartu). He-
mendik eta hamar urtera izango du-
gun herriari begira ditugun ekarpe-
nak erregistratzea garrantzitsua da. 
Beste alde batetik, “Adi Hapo!/¡Alerta 
PGOU!” plataforma sortu dute hainbat 
herritarrek (Instagram:@hapopgou_ 
eta Twitter: @AdiHapo), haserrea an-
tolatu eta kolektiboki erantzuteko, in-
darrak batuz.

Guztion artean geure herria defenda-
tzen jarraituko dugu!

DESINFORMAZIOA, MANIPULAZIOA 
ETA ERAISKETAKJARDUERAK GABONETAN 

SALSIDUKO BIZILAGUNAK 
ENTZUTEA, UDALAREN EGITEKOA

CARMEN DÍAZ, GETXOKO ALKATEGAI 
SOZIALISTA

BER EAK

Gure udalerriko historian zehar, Ge-
txoren izaeraren parte izan da kiro-
larekiko konpromisoa, bai oinarriko 
kiroletik hurbil egoteagatik, bai na-
zioarteko ekitaldi eta proba profesio-
nalak egiteagatik. EAJ-PNV duela hiru 
urte baino zertxobait gehiago aurkeztu 
zen hauteskundeetara eta argia zen 
laugarren konpromisoa: Getxo, kiro-
laren hiria Bizkaiko badian. Hori guz-
tia, betetzen gabiltzan oinarrizko hiru 
ardatzekin, zeinetan ahalegin nabar-
mena egiten ari baikara: aisialdi osa-
sungarria eta kirola egitea bultzatzea; 
Getxoko klubekin etengabe harrema-
netan egotea; eta Abrarekiko, itsasada-
rrarekiko nahiz itsasoarekiko apustua.

Hauteskunde-programa eta Amaia 
Agirre buru duen emakume eta gizo-
nen taldea aurkeztu genituenean, Eus-
ko Alderdi Jeltzaleak kirolarekiko era-
bateko ardura eta lan-ildoa mantendu 
zituen, ongizatea eta bizitza osasunga-
rria sustatzeko pertsona nahiz eragile 
guztien gizarte-kohesioko eta integra-
zioko eredu den aldetik.
Getxon hazi, bizi, lan egin eta goza-
tzeaz aritu gara urte hauetan. Horre-

tarako, aisialdi osasungarrirako es-
pazioak behar ditugu, besteak beste 
Fadura parke berri zoragarria, etorki-
zunean izango dugun garagardotegia, 
zeina aurrera baitoa, eta Thinking Fa-
dura osatzen duten proiektuetako edo-
zein; azken hori proiektu izarra izan 
da, parte-hartze handia egon baita eta 
garapen-proposamen positiboak egin 
baitira horren harira.

Bete ditugun proposamen eta ekime-
nen artean aipatzekoa da Bolueko lan-
dak hobetu direla, igerilekuak nahiz 
aldagelen guneak erosoagoak egin 
direla, eta kalisteniarako parkea jarri 
dela; halaber, gogorarazi nahi ditugu 
Gobelan yoga aire zabalean egiteko 
proposamenak. Baliteke baten bat egin 
barik jarraitzea, baina konpromiso 
gisa mantentzen dira, horien kasua da 

udal-estadio berriaren eraikuntza eta 
errugbi/hockey/belodromoko harmai-
len erreforma.

Konpromiso horiek guztiak oinarriko 
kirola —haren modalitate guztietan—, 
kirol-jarduerak eta ariketa fisikoa la-
gundu eta bultzatzeko programetan 
ere islatzen dira, zeinak Getxon nabar-
mentzen diren adin guztiei zuzendu-
ta baitaude. Izan ere, EAJ-PNVn uste 
dugu herritarrak hainbat baliotan hez-
teko modu paregabea dela, hala nola 
errespetua, elkartasuna, konfiantza eta 
talde-lana helaraziz.

Horren ildotik, Getxo kirolaren hiri 
izan dadin dugun konpromisoari eu-
tsiz, gogoan izan behar dugu jada 
abian diren programekin Abraren eta 
ur-geruzaren alde egindako apustu be-
rritzailea: ur-geruzaren erabilera gara-
tzea; Areetako ontziralekuko pantalan 
berria; eta Kirol Portua, non ekonomia 
eta kirola garatzeko estrategia ezarri 
baita itsasoari lotuta, Getxo Itxas Hub 
izanik horren proposamen nagusia. 
Betetzeko diren konpromisoen erakus-
garri dira horiek guztiak.

Bi urtez murrizketak izan ostean, argi 
dago normaltasunera itzultzen ari 
garela, eta uste dugu Gabon-garaian, 
aurten are gehiago, berezkoak izaten 
diren ilusioa eta ospatzeko gogoak 
islatu behar direla. Era berean, Ga-
bon-garaia herritarren parte-hartzea 
ahalbidetzeko eta gure herriko mer-
kataritza berraktibatzeko une egokia 
da. Horrenbestez, PPko kideok go-

bernu-taldeari honako eskari hauek 
egin nahi dizkiogu, besteak beste: 
izotz-pista tradizionala berreskura-
tzeko eta San Nikolas plazan jartzeko; 
gure Errege Magoen desfilea hobetze-
ko; beren-beregi Gabonetarako den 
Getxobonoa sortzeko; eta Antzokiko 
nahiz Romoko ikastetxeko aparka-
leku-plazak herritarrentzat gaitzeko 
garai honetan. #esnatuGetxo

Carmen Díaz Getxoko PSE-EE alder-
diko alkategaia izango da hurrengo 
udal-hauteskundeetan. Gaur egungo 
alkateordeak, Udaleko Gizarte-kohe-
sioko zinegotziak, aukerez jositako 
Getxo udalerria eraikitzeko gogo bi-
zia eta erantzukizuna erakutsi ditu, 
gure lehentasuna pertsona eta kon-
promiso soziala baitira. Carmen Ge-
txok aurrera egiteko bermea da, bai eta 
egonkortasuna izan dezan eta erronka 
berriak gainditu ditzan ere. Berdinta-
sunaren, gizarte-jasangarritasunaren 
eta guztion ongizatearen alde lan egi-
teko erronkak eta proiektuak, hala nola 
sozialistok kudeatzen dugun Gizarte-
kohesio Arlotik bultzatu ditugunak.

https://hapo-getxo.eus/eu/partehartu
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