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Azaroak 24 
>> Abenduak 04

/ Nabarmentzekoak
> Eusko Jaurlaritzaren 187.000 €-tik gorako 

diru-laguntza, Punta Begoña Galerien balioa 
nabarmentzeko eta zabaltzeko (4. or.)

> Getxoblogek “Teknologia eta Iraunkortasuna” 
izango ditu eztabaidagai (2. or.)

> Fernando Velazquezek Grammy Latinoa irabazi du 
(3. or.)

Kontzertua. Laraunbata, abenduak 
3, 20:00etan, Muxikebarrin Anje 
Duhalderen emanaldia. Sarrera: 6€.

Kontzertua. Igandea, abenduak 4, 19:00etan, 
Muxikebarrin, “Meza kreolea”, Ondarreta 
Abesbatzarekin eta Alturas taldearekin. Sarrera: 
15€.

* 456 pertsonak parte 
hartu dute Getxoko 

HAPO berriaren 
hasierako onarpenari 

buruzko hitzaldi 
informatiboetan  

(4. or.)

Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean 
jarduteko eta koordinatzeko II. tokiko Protokoloa

Udalak, Osakidetzak eta Ertzain-
tzak sinatu dute emakumeen aur-
kako indarkeria matxistaren au-
rrean jarduteko eta koordinatzeko 
II. tokiko Protokoloa. Sinatze ho-
rrek aurreko udal Protokoloa 
eguneratzeko Udalak bultzatu-
tako prozesuari amaiera ematea 
dakar, eta aldi berean, parte har-
tzen duten erakundeek hartutako 
konpromisoak berrestea ere. Era 
berean, Koordinazio Estrategiko 
Mahaia ere eratu da, eta horrek, 
bere zereginen artean, Protokoloa 
ezartzen dela zainduko du. 

Protokolo berriak, nazioarteko, 
estatuko eta autonomia-erkide-
goetako azken legegintza-aurrera-
penekin bat etorriz, emakumeen 
aurkako indarkeria matxista ter-
minoa hartu du eta indarkeria 
motak zabaldu ditu. Bestalde, 
dokumentu bakar batean egitu-

Zugatzarteko etorbidean (55.aren 
parean), Makaletako etorbidean 
(Fadura inguruan) eta Asuako erre-
pidean (Romoko Errekagane kalea-
rekiko elkargunean)  jarritako hiru 
radarrak ostiral honetan jarriko 
dira martxan, azaroaren 25ean.
Lehenengo 15 egunetan, herrita-
rrek aktibazioaren berri izan de-
zaten, kontrolerako eta probarako 
baino ez dira egongo zerbitzuan, 
eta aldi horretan ez da zehapen-es-
pedienterik hasiko. Denbora hori 
igarota, normaltasunez jarriko dira 
martxan, eta abiadura-muga 30 
km/h-koa izango da Zugatzarteko 
eta Makaletako etorbideetan eta 50 
km/h-koa Asuako errepidean. “30 
km/h-ko udalerri bihurtzeko erabakiak 
gure hiri-ingurunean mugitzeko eta 
gidatzeko ohiturak aldatzea eskatzen 
du: hiriko abiadura murriztea, bizikleta 

ratzen du Getxoko indarkeria ma-
txistako egoeren aurrean erakun-
deen jarduera, koordinazioa eta 
erantzun publikoa. Gainera, bik-
timen erreparaziorako eskubidea 
jorratzen du zeharkako printzipio 
gisa eta jasandako kalteari maila 
guztietan erantzuteko. Errepa-
raziorako osagaiak, nazioarteko 

bidezko mugikortasunari bultzada bere-
zia emanez, eta oinezkoen eta txirrin-
dularien segurtasuna handitzea istri-
pu kopurua murriztean. Radar hauen 
instalazioak norabide berean egiten du 
lan, eta herritarrei ezarritako orduko 30 
kilometroko muga gainditzea galarazten 
die, trafikoaren lasaitasuna eta bide-se-

estandarren arabera, hurrengoak 
dira: lehengoratzea, kalte-ordai-
na, birgaitzea, gogobetetzea eta ez 
errepikatzeko bermeak.

Aldi berean, gobernantza-, ja-
rraipen- eta ebaluazio-eredua in-
dartzen du, kontuak emateko eta 
erabakiak hartzeko gune bat era-

gurtasuna areagotzeko. Izan ere, rada-
rrak jarri diren hiru puntuak ibilgailuen 
joan-etorri handiko kaleak dira, eta, 
duten konfigurazioagatik, baimendu-
takoak baino abiadura handiagoak ekar 
ditzakete”, Keltse Eiguren Herrita-
rren Segurtasunerako zinegotziak 
adierazi duenez.

tuz, eta babes handiagoa ematen 
die haur eta nerabeei, adingabeak 
direnez biktima-izaera bikoitza 
dutelako. Era berean, indarke-
ria jasan duten emakumeen, se-
me-alaben eta tutoretzapean edo 
zaintzapean edo babespean dau-
den beste adingabe batzuen biga-
rren mailako biktimizazioa ahalik 
eta gehien ekiditen saiatuko da.
Azken batean, Protokoloak ema-
kume guztien babesa zainduko 
du, emakume horien aniztasuna 
kontuan hartuta, eta beharrezko 
neurriak ezarriko ditu, laguntza 
jasotzea eragozten duten bal-
dintza pertsonalak eta sozialak 
dituzten biktimek beren eskubi-
deak benetan baliatu ahal izatea 
bermatuta izan dezaten, bereziki, 
desgaitasuna duten emakumeak 
eta emakume etorkinak, beren 
administrazio-egoera edozein 
dela ere.

Gaiari buruz egindako azterlanek 
jasotzen duten bezala, hirietan 30 
km/h-ko muga ezartzeko segurta-
sun-arrazoia da harrapaketa batean 
hiltzeko arriskua bost eta zortzi 
aldiz murrizten dela oinezkoen 
talka-abiadura 50 km/h-tik 30 km/
h-ra igarotzen denean. Gainera, or-
duko 30 kilometroko muga izateak 
ibilgailuek sortzen dituzten CO-
2ren eta partikula esekien emisioak 
murrizten laguntzen du, energia 
aurrezten du erregai-kontsumoa 
murriztean eta gidatzeko ohiturak 
aldatzen laguntzen du.
Gogoratu hiri-bilbean abiadura 30 
km/h-ra mugatzeko urrats hori 
Getxoko 2017-2030eko Hiri Mugi-
kortasun Iraunkorreko Planean 
(HMIP) jasota dagoela; herritarrek 
parte hartzeko prozesu batetik sor-
tutako plana.

Zugatzarteko, Makaletako etorbideko eta Asuako errepideko hiru 
radarrak ostiralean jarriko dira martxan, hilaren 25ean    

Ezkerretik eskumara: Carmen Díaz Gizarte Kohesioko zinegotzia, Keltse Eiguren Herritarren 
Segurtasuneko zinegotzia, eta  Javier Oscar Fernández Getxoko Ertzain-etxeko komisario burua
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> Getxoberri eGetxoko Udaleko Komuni-

kazio Sailak kaleratutako argitalpena
da eta horretan udalari eta tokiko bizi -
tzari lotutako albisteak eta informa-
zioak agertzen dira astero.
Komunikazio zinegotzia: Ainhoa 
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza. 

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull Kalea z.g., 4º. Tel. 94 466 03 20. 
48991 Getxo.
E-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.
eus
Arte arduradunak: Bassai Comunicación
Inprimaketa: Bilbao Editorial 
Producciones S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak
Gordailu legala: BI-388-87

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

AZAROAK 24 OSTEGUNA
Odol-emate. Areetako Geltokia 
plazan, goizez eta arratsaldez.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00etan, “La hija de un ladrón”, 
Belén Funesen filma. 12 urtetik 
gora. Sarrera: 3,50€.
Gabonetako sukaldaritza kla-
sea. 17:30ean (gaztelaniaz) Are-
txondo Kultur Elkartean (Basagoiti 
Etorbidea 73). Prezioa: 20€ (elkar-
tekideentzat). Informazioa: 669 84 
47 01.
Irakurzaleen txokoa. Beatriz 
Fernándezekin, “Hizkuntza go-
goan” liburuaz hizketan, Villa-
monteko Kultur Etxean, 19:30ean. 
Izenematea: www.labur.eus/ira-
kurzaleak Egizuk antolatuta. 

AZAROAK 25 OSTIRALA
Kontzertua: Arrigunagako ba-
rikuak. Itxasoren emanaldia, 
21:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 
8€.
Erakusketa. “Imágenes para 
tocar”, Juan Torre Mollinedoren 
argazkiak, Romo Kultur Etxean. 
8:30-21:30 (asteburuetan: 9:30-
20:30). Abenduaren 11ra arte.  
Zine-Kluba. Areetako Andres Isasi 
Musika Eskolan, 21:00etan, “La 
última película”, Pan Nalinen fil-
ma. 7 urtetik gora. Sarrera: 3,50€.
Kontzentrazioa. 19:30ean, Biz-
kaia Zubiaren plazan, azaroaren 
25a dela eta. Antolatzailea: Giza-
tiar Romo-Areetako Emakumeen 
Elkarte Sozio-kulturala.

AZAROAK 26 LARUNBATA
Ipuin-kontaketa: Storytime. 
11:00etan, Romo Kultur Etxean, 
“There´s no place like space” 
(ingelesez), Getxo-Algortako 
Kids&Us-en eskutik. 2-10 urte. 
Doan. Gonbidapenak: getxo@kid-
sandus.es edo algorta@kidsan-
dus.es 
Kontzertua. 18:00etan, Areetako 
Andres Isasi Musika Eskolan, "Gu-
txiengo etnikoen sehaska kanta 
tradizionalak" Emekik aurkeztuta, 
Basabi taldearen eta Andromachi 
Kouforgiorgou kantari greziarraren 
arteko lankidetza. Sarrera: 5€.
Kontzertu solidarioa. Fair Sa-
turday ospakizuna dela eta, 
20:00etan, San Nikolas Barikoa 
parrokian, Andres Isasi Musika 
Eskola (Getxo), Ipar Alde (Derio) 
eta Beibet (Artziniega) abesbatzen 
emanaldia. Diru-bilketa Vicente 
Ferrer Fundaziora bideratuko da.
Ingurumen aretoa. 10:00-13:30. 
“Truke azoka”. Informazio gehia-
go: https://www.ingurumenare-
toagetxo.eus/

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. Sarrera: 
12€.

Antzerkia. “2113”, Tótum tal-
dearekin, 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean. Sarrera: 3€. “Emakumeak 
eszenan” 16. Zirkuitua.  
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Tadeo Jones 3: la ta-
bla esmeralda”. Gaztelaniaz. Adin 
guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Antzeztutako bisita gida-
tua. Erregeen Bide zaharretik. 
11:30ean. 4€. Informazio gehiago: 
Getxoko Turismo Bulegoa: tel.: 94 
491 08 00 / infoturismo@getxo.
eus     
Mendi-irteera. Peña Lusa 
(1.575m). Lunadako mendilerroa. 
(Burgos-Kantabria). Bazkaria. 
Antolatzaile: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Izen-emateak irteera au-
rreko asteazkeneko 24:00ak arte: 
etorkizunamt@gmail.com eta tel.: 
606 637 128.
Ingurumen aretoa. Escape 
Room. 10:30-12:15, “Zaborre-
ta Doktorea” (8 urtetik aurrera). 
Izena aldez aurretik eman behar 
da. Lehiaketa. #getxoerronka 
“Ingurumen aldeko keinu bat”. 
Informazio gehiago: https://www.
ingurumenaretoagetxo.eus 

AZAROAK 28 ASTELEHENA
Proyección. 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean, Javier Rebolloren 
“De los ojos adentro”. Antolatzai-
lea: Sinope Kultur Elkartea.

AZAROAK 30 ASTEAZKENA
AJANE. Txangoa Najerara (Errio-
xa). Irteera: 8:30h. Itzulera: 
19:30h. Prezioa: 45€. Antolatzaile: 
Algortako Jubilatuen Elkartea. 

ABENDUAK 1 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00ean, “Pacifiction”, Albert 
Serraren filma. 12 urtetik gora. 
Sarrera: 3,50€.

ABENDUAK 2 OSTIRALA
Kontzertua. 21:00etan Muxike-
barrin (Arrigunaga aretoan) “The 
Binilo´s on air”. Sarrera: 5€.
Zine-Kluba. Areetako Andres 
Isasi Musika Eskolan, 21:00etan, 
“Benedetta”, Paul Verhoeven-en 
filma. Jatorrizko bertsioan azpiti-
tuluekin. 16 urtetik gora. Sarrera: 
3,50€.

ABENDUAK 3 LARUNBATA
Kontzertua. 20:00etan, Muxi-
kebarrin (Ereaga aretoan) Anje 
Duhalderen emanaldia. Sarrera: 
6€.
Ipuin-kontaketa. Storytime. 
11:00etan, Algortako Kultur 
Etxean (Villamonte), “Saving 
Christmas” (ingelesez) Kids&Us 
Getxo-Algortaren eskutik. 2-10 
urte. Dohainik. Gonbidapenak: ge-
txo@kidsandus.es edo algorta@
kidsandus.es  

ABENDUAK 4 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Izurde mutikoa”. Eus-
karaz. Adin guztientzat. Sarrera: 
2,50€.
Haur zinea. 17:00etan, Areeta-
ko Andres Isasi Musika Eskolan, 
“Izurde mutikoa”. Euskaraz. Adin 
guzientzat. Sarrera: 2,50€.
Kontzertua. 19:00etan, Muxike-
barrin (Ereaga aretoan), “Meza 
kreolea”, Ondarreta Abesbatzare-
kin eta Alturas taldearekin. Sarre-
ra: 15€.

135 lagunek parte hartu zuten igandean, uda-
lerrian egindako bertoko eta atzerriko jatorriko 
familien arteko 11 bazkarietan, Bizilagunak-Al-
dameneko familia izeneko ekimenaren barruan. 
Udalerrian Udalak, EGIZU Getxo Euskaldun el-
karteak eta Getxoko Etorkinak Federazio Pla-
taformak antolatuta, Eusko Jaurlaritzaren la-
guntzarekin, elkar ezagutu eta beren errealitate 
desberdinei eta askotan komun eta partekatuta-
koei buruz hitz egiteko, beraien arteko hurbilketa 
eta ezagutza ahalbideratuz, sustatutako ekimena 

Euskadiko hainbat udalerritan ospatu zen hasie-
rako formatuarekin, hau da, 2004an Txekiako 
Errepublikan abian jarri zen moduan. Euska-
din guztira egindako 112 bazkarietatik, 11 gure 
udalerrian izan ziren, familien etxeetan eta hiru 
txokotan (Pertsonalde elkarte, Ongi Etorri Erre-
fuxiatuak eta Migratutako Emakumeen Topa-
keten inguruan sortutako emakume talde baten 
eskutik). Oraingoan, 14 nazionalitate izan ziren, 
horien artean, Honduras, Peru, Maroko, Ukraina, 
Kongo, Siria, Nikaragua eta El Salvador.

135 lagun “Bizilagunak-La familia de al lado” ekimeneko bazkarietan

Hitzordu berria 
Getxoblogekin 
BiscayTIK-en

José Miguel 
Eizaguirre 

Basterretxea 
hil da

Adierazpen instituzionalak 
A20 eta 25a direla eta

Natur ibilbidea 
Gobelan 
barrena

Larunbat honetan, azaroak 
26, 09:30ean, BiscayTIK Fun-
dazioan, XIV. Getxoblog egin-
go da, blogari aktiboak egun 
batez biltzeko, Getxo ziberes-
pazioan zabaltzeko eta In-
terneten aukerak herritarrei 
hurbiltzeko. Leloa 2022ko 111 
blogari teknologia eta iraunkorta-
sunari buruz eztabidatzen da eta 
streaming bidez emango da 
esteka honetan: https://www.
youtube.com/watch?v=-
46wiNYyK0V8 
Esparruaren kanpoaldean 
ibilgailu elektrikoen aukera-
keta bat ikusi ahal izango da 
(saritutako Osakidetzako An-
bulantzia Elektrikoak barne).

Ostiral honetan, azaroak 25, 
Emakumeen aurkako indar-
keriaren kontrako Nazioarte-
ko Eguna ospatzen dela eta, 
Amaia Agirre alkatea buru 
duen Udaleko Bozeramaleen 
Batzordeak adierazpen ins-
tituzional bat onartu zuen, 
EAJ-PNV, PSE-EE, PP eta El-
karrekin Podemos taldeen 
aldeko botoekin, eta EH Bil-
duren abstentzioarekin. Se-
xu-jazarpena eta emakumeen 
aurkako beste sexu-indarkeria 
mota batzuk espazio publikoetan 
goiburupean, hainbat kon-
promiso onartu dira jarreren 
aldaketak eta politika integra-
len ezarpen eraginkorra bul-
tzatzeko, espazio publikoetan 
sexu-indarkeriari aurrea har-

Jose Miguel Eizaguirre Baste-
rretxea (Albiztur, 1931), Getxo-
ko bizilaguna eta industria-
ingeniari doktorea, Bizkaiko 
ur-hornidura eta saneamendu 
planaren egile nagusietako 
bat, hil da aste honetan.
Bilbao Bizkaia Ur Partzuer-
goko Zuzendari Tekniko eta 
Kudeatzaile gisa eta Ingenia-
ri Eskolako irakasle gisa bere 
bizitzaren zati handi batean 
lanerako izan duen dedikazio 
eta gogoari esker, aintzates-
pena lortu du arlo guztietan 
(gizartean, politikan, hezkun-
tzan, familian eta abar).
2018an, Consorcio de Aguas 
del Gran Bilbao. Memorias de 
40 años de gestión liburua 
aurkeztu zuen Bilbon, Par-
tzuergoko eta beste erakun-
de batzuetako lankideekin, 
agintariekin, lagunekin eta 
familia handiarekin batera 
egindako ekitaldian. Itsasa-
darraren saneamendu guztia 
azaltzen duen liburu honek 
bere gaixotasunean entre-
tenitu du eta bere egunak 
amaitu arte lagundu dio.
Goian bego! On José.

Abenduaren 3an, larunbatean, 
Gobela ibaiaren ertzetik,  ibil-
bide natural gidatua egingo 
da, udalaren Ingurumen Sai-
lak antolatuta, Getxonatura: 
ezagutu eta zaindu jardunaldien 
barruan. Gobelako habitata eta 
landaretza, autoktonoa zein 
aloktonoa, ezagutarazi nahi 
da, baita bertan bizi den fauna 
behatu ere. Ibilbidea 09:00etan 
hasiko da, Areetako Geltokiko 
plazan, plazak ibaiarekin bat 
egiten duen tokian, eta hel-
duentzat eta 10 urtetik gorako 
haurrentzat izango da. Parte 
hartu ahal izateko, beharrez-
koa da izena ematea: boluena-
tura@gmail.com.

tzeko eta erantzuteko, bes-
teak beste. Adierazpen osoa: 
https://labur.eus/5U2Cv

Gainera, azaroaren 20an 
ospatzen den Haur eta Ne-
rabeen Eskubideen Na-
zioarteko eguna dela eta, 
Bozeramaleen Batzordeak 
aho batez onartu zuen Haur 
eta nerabeenganako indarke-
riarik gabeko Euskadi eraiki-
tzearen alde adierazpen ins-
tituzionala. Horretan Udalak 
berretsi egiten du haurren 
eta nerabeen eskubideekiko 
konpromisoa baita horien 
aurkako indarkeria mota 
guztien kontrako borroka-
rekin ere. Adierazpen osoa: 
https://labur.eus/RIaPW
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Geroa Ikastolari Argia Ereiten Euskara saria emateko ekitaldia izan zen aurreko astean 
Muxikebarrin, bere 50 urteko ibilbidea aitortzeko. Loli Hernandez zuzendariak jaso zuen 
saria (Ibon Garagarzaren eskultura), Muxikebarrin, oso giro hunkigarriarekin. Alkateak, 
ikastola zoriondu ondoren, hauxe nabarmendu zuen: “Geroa ikastola, Andra Mari auzoak 
auzolanean egindako ahalegin baten kronika da; belaunaldi berriei etorkizuna eskaintzea 
eta euskarari hasiera berri bat emateko asmoz egin zen esfortzu baten kontaketa eta hori 
egiten jardun izan du”. L. Hernandez zuzendariak eskerrak eman zituen, eta  geroatarren 
komunitateari eman zion garrantzia, Geroa Ikastolaren aitzindariek, gurasoek, langileek, 
ikaslek eta ikasle ohiek osatzen dutena.

Geroa Ikastolak jaso du “Argia Ereiten” Saria

Juan Torre argaz-
kilari eta kazetari 
getxotarrak Uki-
tzeko irudiak-Imá-
genes para tocar 
erakusketa era-
kutsiko du Romo 
Kultur Etxean, 
azaroaren 25etik abenduaren 
11ra, Sínope Kultur Elkarteak an-
tolatuta. Formatu handiko obrak 
dira, erliebean eginak, itsuek uki-
tu ahal izan ditzaten eta ikusleen 
eta itsuen arteko topagune bat 
susta dezaten.

“De los ojos adentro” dokumentala
Sínope Elkarteak, Javier Rebollo 
errealizadorearen De los ojos aden-
tro dokumentalaren proiekzioa 
ere antolatu du, ikusmen urrita-
suna duen Juan Torreren bizitza 
eta ibilbide profesionalari eta bere 
obraren sormen prozesuari bu-
ruzkoa.

Hainbat sari jaso ditu Torrek, 
besteak beste, Udalak 2014an 
emandako AixeGetxo!, Kultura 
berritzailea atalean. Datorren as-
telehenean izango da proiekzioa, 
hilaren 28an, 19:00etan RKEn, 
eta ondoren hitz egingo du. Do-
kumentalean Ainhoa Artetak, 
Kepa Junkerak, Martiriok, Luz 
Casalek eta Pedro Oleak hartzen 
dute parte.

“Ukitzeko 
irudiak” 

erakusketa RKEn

Magoen topaketa

Mintzanet Sariak

Fernando Velázquezek Grammy Latinoa irabazi du

Hainbat espezialitatetako bederatzi artis-
tak (magia komikoa, antzerkia, haurrak eta 
ilusio handiak) beren trikimailurik onenak 
erakutsiko dituzte Haur Magoen XVI. To-
paketa Nazionalean, igande honetan, hilak 
27, 19:30ean, Muxikebarrin. Oliver Magoak 
antolatuta, sarrerak 10 euroko prezioa izan-
go du.

Mintzanet Sariak banatuko dira 
datorren larunbatean, abenduak 
3, Romo Kultur Etxean, 12:30ean 
hasiko den ekitaldian. Ondoren, 
musika eta bazkaria izango da 10. 
urteurrena ospatzeko. (Izenema-
tea: https://labur.eus/lu3o9)

Fernando Velázquez musikariak 
moldaketa onenaren Grammy 
Latinoa irabazi du El plan maes-
tro abestiagatik. Getxotarrak Jor-
ge Drexlerrek (egilea) eta Ruben 
Bladesek interpretatutako kantua 

orkestratu du, eta, Drexlerren hi-
tzetan, “hasierako proposamenaren 
norabidea aldatzea lortu du”. 

Kulturari ematen zaizkion Ai-
xeGetxo! sarien lehen edizioan, 

Itxaso kantariak ostiral honetan, hilak 25, 21:00etan, Muxikeba-
rrin aurkeztuko du bere bakarkako 2. albuma, Gaztelugatxe. Ber-
tan jazzaren ahots handienen bertsioak daude baita Mikel Laboa, 
Juan Carlos Pérez eta Natxo de Feliperen abestiak ere. Bestalde, 
larunbatean, hilak 26, 18:00etan, Andres Isasi Musika Eskolak Ba-
sabi taldearen eta Andromachi Kouforgiorgou kantari greziarraren 
arteko elkarlaneko proiektu bat den Emekik aurkeztutako Gutxien-
go etnikoen sehaska kantu tradizionalak errezitaldia hartuko du. 
Sarrerak 8 eta 5 euro balio dute, hurrenez hurren.

Kontzertuak Algortan eta Areetan

2011n, Udalak Velázquez saritu 
zuen Musika Klasikoaren katego-
rian. Ondoren, Goya bat, Musi-
karen sari bat eta Idazle Zinema-
tografikoen Zirkuluko bi domina 
eskuratu ditu, besteak beste.

Eduardo Ruiz Sosa idazle mexikarrak El libro de nuestras au-
sencias eleberria aurkeztu du Algortako liburutegian (Villa-
monte). Mexikoko iparraldeko desagerpenei, narkotrafikoaren 
indarkeriari, basamortuko eta mendilerroko hobi klandestinoei 
buruzko kontakizuna da. “Ahots eta istorio ugariko ibilbidea, 
gainjartzen eta entretenitzen diren garaietakoa. Absentzia ba-
tzuen historia intimoa da, seme-alabak bilatzen dituzten ame-
na, bizirik jarraitzeko eraldatu behar diren espazioena”, idaz-
learen arabera.

“El libro de nuestras ausencias” aurkeztu dute

https://labur.eus/lu3o9


456 pertsonak parte hartu dute Getxoko HAPO berriaren hasierako 
onarpenari buruzko hitzaldi informatiboetan

Eusko Jaurlaritzaren 187.000 €-tik gorako diru-laguntza, Punta 
Begoña Galerien balioa nabarmentzeko eta zabaltzeko

456 pertsona izan dira, guztira, Ge-
txoko Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorra-HAPO berriaren doku-
mentuaren edukiak herritarrei hur-
biltzeko Udalak antolatutako lau in-
formazio-saioetan. Joan den irailean 
ezohiko osoko bilkura batean onar-
tu zen HAPO berriaren dokumentu 
hori, eta joan den ostegunean, aza-
roaren 17an, amaitu ziren dokumen-
tuari buruzko informazio-saioak, 
Fadurako kiroldegian. Hitzaldi 
publiko horietan parte hartu duten 
pertsona gehienak auzokideak izan 
dira, auzokide gisa identifikatu bai-
tziren; eta neurri txikiagoan, udale-
ko elkarte eta talde politikoetakoak 
ere izan dira hitzaldietan. Honez 
gero, jarri da www.hapo-getxo.eus  
webgunean hitzaldien aurkezpena, 
Hasierako Onespena fitxan.
Aldi berean, azaroaren 11rako 138 
aurretiko hitzordu eskatuta zeu-
den HAPOren Idazketa-taldeare-
kin, eta horietatik 102 bilera egin 
dira banakako kontsultetarako. 
Era berean, Salsiduko bizilagunen 
eskaerari erantzunez, erredakzio-
taldearen eta auzo-ordezkaritza 
baten arteko berariazko bilera bat 
egingo da, Zubilletako jarduketa 
integratua aztertzeko.

Gainera, udalerriko ikastetxe guz-
tiak gonbidatu dira ikastetxeetan 
bertan saioen bidez parte hartze-
ra. Gaur egun, hiru zentrok izan 
dute interesa.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hiz-
kuntza Politika Sailak 187.382 euro-
ko diru-laguntza eman die Punta 
Begoña galeriei 2022/24 aldirako, 
Getxon bakarra den ondare-onda-
sun horren balio hezitzaileak, ludi-
koak, kulturalak eta sozialak ahalik 
eta gehien aprobetxatzeko. Iaz ere 
sail horren 88.815 €-ko diru-lagun-
tza jaso zen, orduan 2021/23 aldian 
obraren zati baterako eta obrak idaz-
teko proiektuetarako. Punta Begoña 
Fundazioaren patronatuko ordezka-
ri den Ignacio Uriartek adierazi due-
nez, “egungo diru-laguntzak monumen-
tuaren berreskuratze-prozesua errazteaz 
gain, Punta Begoña kultura, ezagutza, 
berrikuntza eta sorkuntzaren foku gisa 
sendotuko duten bisiten, tailerren eta 
jardueren programa indartzera bideratu-
ta dago batez ere, orain dela 100 urte be-
zala, baina orain gozamen publikorako”. 

Izan ere, Punta Begoñan egiten den 
lanaren helburua obra bateraga-
rri egitea da, etengabe eta gero eta 
gehiago, gizarte- eta kultura-jardue-
ra handiagoa har dezan herritarren 

Hitzaldi publiko horiek amaitu ba-
ziren ere, 2023ko urtarrilaren 15era 
arte egongo da zabalik dokumen-
tuari buruzko informazioa jasotze-
ko eta alegazioak aurkezteko auke-
ra, honako kanal hauen bidez:

- Erakusketa iraunkorrak RKE-Ro-
mo Kultur Etxean, Andra Mariko 
eta Fadurako kiroldegietan. Lehe-
nengo bi kokalekuetan paperezko 
bertsio osoa dago eskuragarri.
- Parte-hartze digitala Egoitza Elek-
tronikoaren bidez (www.getxo.
eus), erregistrotik.
- Herritarrentzako aurrez aurre-
ko arreta. Beti eguna eta ordua 
eskatuz, erredakzio taldearekin 
banakako bilerak eta kontsultak 
egin ahal izango dira. Aurretiko 
hitzordua eskatzeko: on-line, 010 
/ 94 466 000 telefonora deituz edo 
aurrez aurre hiritarren arreta bu-
legoetan: Algortako HAB (Torrene 
kalea 3) eta Romo-Areetako HAB 

gozamenerako. “Aurten, Galerien 
mendeurrena ospatzearekin batera, ho-
riek berreskuratzeko obren lehen fasea 
amaitu dugu. Horri esker, egiaztatu 
ahal izan dugu aplikatutako konponbi-
deen eraginkortasuna, gainerako esku-
hartzeak berme osoz egiteko. Baina aldi 
berean, eta batez ere, Punta Begoñak 
kultur jarduera ugari hartu dituen ur-
tea izan da, eta hala izaten jarraitzen 
du. Horietako asko, leku horretan ar-
gazki- eta arte-jaialdiak, hitzaldiak, era-

Azken saio informatiboa, Faduran

“Liburuaren arbola”, egun dagoen erakusketa

(Las Mercedes kalea 13, Getxo El-
kartegiaren ondoan).

Udalaren webgunean (www.getxo.
eus) dago irekitako prozesuan parte 
hartu ahal izateko informazio guz-
tia, eta HAPOren dokumentu osoa 
hemen kontsulta daiteke: www.ha-
po-getxo.eus 

Prozesua
Gaur egun indarrean dagoen 
HAPO 2001ekoa da eta horren be-
rrikuspena nahitaezkoa da. HAPO 
berrirako bidea prozesu luzea da, 
eta herritarren partaidetzako hain-
bat une izan ditu, plana aberastuz 
joan direnak. 2013 eta 2015 artean 
hainbat saio egin ziren lantaldeak 
deiturikoekin, eta horietatik Ge-
txorako aukera desberdinak sortu 
ziren. Alternatiba horiek, jatorri tek-
nikoko beste batzuekin batera, HA-
POren Aurrerakina osatu zuten.

kusketak, ikus-entzunezko ikuskizunak, 
dantzaldiak, kontzertuak eta bisita gida-
tuak mantentzeko gune paregabea ikus-
ten duten elkarte, erakunde eta artisten 
proposamenez eta bultzadaz egin dira”, 
Uriarteren hitzetan.

Prozesua hasi zenetik, 70.000 pertso-
nak parte hartu dute esku-hartzea-
rekin batera egindako jardueretan, 
eta kultura- eta ezagutza-turismoa-
ren proposamen bat sortu da. Eusko 

2018an, HAPO berriaren Aurre-
rakina jendaurrean azaldu zen, 
hainbat ekintza konbinatu zituen 
parte hartzeko prozesu batekin: 
lau informazio-saio Getxoko hain-
bat puntutan, parte hartzeko bost 
saio presentzial, haur eta gazteekin 
egindako saioak, talde politikoekin 
egindako saio bat, 44 banakako bi-
lera eskatu zutenekin, 150 laguneko 
ausazko laginketa bat, Plangintza-
ko Aholku Batzordearekin eginda-
ko saio bat eta partaidetza digitala. 
Guztira, 750 lagun baino gehiagok 
parte hartu zuten fase hartan. 

Aldi berean, hiru erakusketa pu-
bliko egin ziren, Getxoberri-ren 
gehigarri bat (fase honetan beza-
la), eta Aurrerakinaren informazio 
guztia HAPOren webgunean jarri 
zen; webguneak 1.600 bisita baino 
gehiago izan zituen jendaurreko 
erakustaldiaren epean. 

2019an, herritarren parte-hartzeari 
ekin zitzaion berriro, oraingoan ge-
nero-ikuspegia HAPO berrian txer-
tatzeko, eta lan horrek Eusko Jaurla-
ritzaren diru-laguntza jaso zuen.

Aurtengo irailean, HAPOk urrats 
garrantzitsua eman zuen, osoko 
bilkuran, Hasierako Onarpenaren 
dokumentuarekin. Ondoren etorri-
ko dira Behin-behineko Onarpena 
eta azken helburua dena, Behin be-
tiko Onarpena.

Jaurlaritzak aurten aitortu du pro-
posamen hori «turismo-baliabide 
jasangarriaren» eredu gisa, eta Biz-
kaiko Foru Aldundiak Lurralde His-
torikoko turismo-erakargarritasun 
nabarmenenen katalogoan sartu du.

Aurten bakarrik, 6.000 bisitari 
baino gehiagok parte hartu dute 
bisita gidatu orokorrak, familia-
ko tailerrak, hezkuntza-jardue-
rak, ibilbide toponimikoak eta 
zahartze aktiboa sustatzeko bisi-
tak barne hartu dituen programa 
batean. Programak barne hartu 
ditu ere Punta Begoñak Garapen 
Jasangarriko Helburuei egindako 
ekarpenari buruzko Ondarearen 
Europako Jardunaldiak eta Pun-
ta Begoñako lorategian aurkitzen 
dugun historiaurreko aztarnategia 
induskatzeko jardueren kanpai-
na. Horietan guztietan edukiera 
bete zen, saioak bikoiztera behartu 
zuten eta itxaron-zerrenda zabala 
sortu zuten; eta itxaron-zerrenda 
horri erantzuna ematen saiatzen 
ari dira etorkizuneko jarduerekin.

2023ko urtarrilaren 15era arte, dokumentuari buruzko informazioa jasotzeko eta alegazioak aurkezteko aukera izango da

Funtsean, 2022/24 aldiko bisita- eta sozializazio-programarako

https://hapo-getxo.eus/
www.getxo.eus
www.getxo.eus
www.getxo.eus
www.getxo.eus
https://hapo-getxo.eus/
https://hapo-getxo.eus/
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Getxoko migrazioen 
harrera eta arretarako 
Bulegoa

2 0 2 0 - 2 0 2 3 
urteen arteko 
Udal Legegin-
tzaldi Planak 
ezartzen due-
nez, Getxok ha-
rrera-hiria izan 
nahi du eta, 
horrenbestez, 
2021eko agin-
taldian zehar parte-hartze izaerako 
diagnostikoan aritu gara lanean, 
bai eta une honetan amaitzen ari 
garen horren ondorengo harrera-
planean ere. Migrazioen harrera-
rako eta arreta emateko bulegoa 
da prozesu horretatik eratorri 
den ekintza garrantzitsuenetako 
bat.  

Udaletxean uste dugu pertsonen 
harrera erantzukizun publikoa 
dela eta, beraz, garrantzitsua da 
nabarmentzea honako gai hauek 
jorratzen gabiltzala, gure udale-
rrirako onuragarriak direla bai-
teritzogu, hain zuzen ere, abegi 
ona, herritar guztientzako auke-
rak bilatzea, eta aniztasunaren 
aitortza.

Kulturarteko hiria izan nahi dugu, 
elkarrekintza positiboak dituena, 
partekatutako kultur adierazpe-
nak sortzeko gai dena, anizta-
suna baliabidetzat jotzen duena 
arazotzat hartu beharrean, eta 
elkarrizketa eta errespetua oina-
rri hartuta batera aurrera egiten 
duena. 

Ibilaldi horren ondoren, hurrengo 
hilabeteetarako ezarri ditugun 
helburuak honako hauexek dira: 
sare sozialetan ditugun jarrai-
tzaileen kopurua handitzea, zer-
bitzua hobeto ezagutu dadin eta 
horren beharra duten pertsona 
gehiagorengana heldu ahal iza-
teko udalerriko elkarte eta udal-
arlo gehiagorekin koordinatu 
ahal izatea; eta eguneratutako 
eta kalitatezko informazioa giro 
atseginean eskaintzen jarraitu 
ahal izatea, hori baita harrera-
plana egiteko inkestetan parte 
hartu duten herritarrek gehien 
baloratu duten alderdietako bat.

Carmen Díaz,
Gizarte Kohesioko zinegotzia

Getxoko Migrazioen harrerarako eta arreta emateko bulegoa 2021eko uztailean sortu zen zerbitzua 
da, askotariko zerbitzu publiko eta gizarte-erakunderekin lankidetzan, honako hauek eskaintzen dituena: 
informazioa, aholkularitza eta laguntza nazioarteko mugikortasun-prozesuetan dauden pertsonei.

Zentzu zabalean ulertzen da harrera eta, hortaz, orientazioa behar den prozesuko edozein unetan erabili 
daiteke zerbitzua.

Era berean, arreta ematen zaie migrazioei lotutako gaietan (atzerritarrak kontratatzea, alokairuak, etab.) 
laguntza behar duten getxotarrei, bai eta emigratzeko proiektuak dituzten eta helmugako herrialdean eman 
beharreko urratsen gaineko informazioa eta/edo orientazioa behar duten pertsonei ere.

ZERBItZuak
Lehenengo harrera-zerbitzua: bulegora heltzen diren 
pertsonen lehenengo kontaktua eta gainerako zerbitzuetarako 
sarbide-puntua. Helburua da erabiltzaileari ongietorria 
ematea eta udalerriari nahiz bertan dauden baliabideei 
buruzko informazio orokorra ematea. Horrez gain, erantzun 
pertsonalizatua emango zaie planteatutako beharrizan eta 
eskariei: izan daiteke informazioa, orientazioa edo bulegoan 
nahiz hirian zehar [osasun-sarea, gizarte-laguntzarako sarea, 
hezkuntza-zerbitzuak, hizkuntzaren ikasketa, erakundeen 
sarea, oinarrizko kudeaketa eta izapideak (erroldatzea, osasun-
txartela, etab.)] eskaintzen diren zerbitzuetara bideratzea.

Eskubideak eskuratzeko zerbitzu espezializatua: zeharkako zer-
bitzua da eta atzerritarra izateak jarraian adierazitako gaiei lotutako 
eskubideak baliatu ahal izatea zailtzen dituen kasuak jorratzen ditu.  

• Atzerritartasunari eta nazioarteko babesari buruzko araudia.
• Langile atzerritarraren izaera, etxeko lanean eta zaintza-lanean 
arreta jarriz.
• Pertsona migratuei zeharkako aholkularitza juridikoa ematea
• Profesionalei aholkularitza eta oinarrizko prestakuntza ematea.
• Getxoko biztanleei aholkularitza ematea aurrez aipatutako gaie-
tan.

aRREtaRakO ORdutEGIa
Lehen harrerako zerbitzua:

Astelehen eta astearteetan: 09:00etatik 13:00etara
Asteazken eta ostegunetan: 15:00etatik 19:00etara

Ostiraletan: 10:00etatik 14:00etara

Zerbitzu espezializatua (aldez aurreko 
hitzorduarekin bakarrik):

Astearteetan: 15:00etatik 20:00etara 
Ostegunetan: 09:00etatik 14:00etara

nOn GaudE?

      Jose Maria Txabarri-Zuazo plaza z.g., 48930 Getxo

944 660 152
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Erabiltzailea: 
Guillermo Bringas 

arreta emateko profesionala: 
aichatu Mohamed Yeslem Beissat 

1. Nola izan zenuen bulegoaren berri?
Areetan bizi den senide baten bidez.

2. Nola baloratuko zenuke eman dizuten arreta?
Errespetuzko arreta izan da, profesionala eta egokia.

3. Zergatik uste duzu garrantzitsua dela honen moduko 
baliabideak izatea Getxon?
Babesgabe sentitzen dira beste herrialde batera immigratzen duten 
pertsonak. Hori dela eta, horrelako erakundeak egotea nora jo behar 
duzun jakiteko mapa bat izatea bezala da. Mota horretako bulegorik 
egongo ez balitz, noraezean eta nabigazio-maparik gabe dabilen 
itsasontzi batera igotzea modukoa izango litzateke. 

4. Gomendatuko al zenieke beste pertsona batzuei horra 
joatea? Ze kontsulta-motarako?
Zalantza barik, migratzaile orori gomendatuko nioke bulego honetara 
etortzea eta umiltasunez jasotzea bertan elkartasuna erakutsiz lan 
egiten dutenen aholkuak.

1. Zer saiatzen zara lehenengo bileran helarazten?  
Konfiantza eta lasaitasuna, pertsonek egoerak partekatzeko espazio 
segurua dela sentitu dezaten. 

2. Zein zerbitzu daude? Zein eskaera jasotzen dituzue?
Eskuragarri dituzten baliabide ugariren gaineko orientazio-zerbitzua, 
aholkularitza juridikoarekin batera. Ohiko kontsultak atzerritartasun-
prozedurei buruzkoak izaten dira. 

3. Berrikuntzarik egongo al da epe laburrera? 
Bai, prestakuntza-tailerrak antolatu ditugu. Hurrengoa hilabete honen 
amaieran izango da, Atzerritartasun Legearen erreformari buruzkoa.

4. Zergatik da garrantzitsua honen moduko baliabideak izatea?
Garrantzitsua da etortzen diren biztanleentzat, pertsonentzako 
funtsezkoak diren gaien (dokumentazioa, errolda, gizarte-zerbitzuak, 
gizarte-erakundeak, osasuna, hezkuntza) gaineko orientazioa ematea 
baita helburua. Etorkizun orok eman beharreko urratsak dira eta askoz 
errazagoa da urrats horiek profesionalen laguntzarekin ematea.

data pROpOSatutakO taILERRa tOkIa
2022ko azaroak 29 (19:00) Atzerritartasunari buruzko araudian aldaketak: erregularizatzeko errotzeak.

Jose Maria Txabarri Zuazo plaza z.g.
8. ETA 9. GELAK

2022ko abendua Espainiako nazionalitaterako sarbidea

2023ko urtarrila Derrigorrezko hezkuntza: hizkuntza-ereduak eta berrikuntzak matrikula-
zio-prozesuan

2023ko otsaila Etxeko zerbitzua: kontratuak, nominak, kitoa

2023ko martxoa Baliabideak udalerrian: gizarte-erakundeak

2023ko apirila Banku-kontuak

2023ko maiatza Ikasketak baliozkotzea eta tituluak homologatzea

2023ko ekaina Ziurtagiri digitalak

datEI Eta ORdutEGIEI BuRuZkO InFORMaZIOa SaRE SOZIaLEtan Eta udaL-wEBGunEan aRGItaRatukO duGu 
datak HuRBIL daudEnEan. JaRRaI GaItZaZu Eta EZ ItZaZu aZkEn BERRIkuntZak GaLdu!!!

@getxomigrazioa OficinadeAcogidaGetxo

W
www.getxo.eus

ARRETA JASO DuTEN PERTSONAK: 148 342 ESKu-HARTZE (BATAZ BESTE 2 ESKu-HARTZE PERTSONAKO) 
ESKARI NAGuSIAK

NAZIONALITATE DESBERDINAK: 22

Emakumeak 
%78

Laneko 
kontsultak 

14%

Honduras 
%15

Beste batzuk 
%12

Paraguai 
%10

Nikaragua 
%7

Peru 
%6

Beste batzuk 
América %6

Beste batzuk 
África %7

Beste batzuk 
Asia %5

Beste batzuk 
Europa %4

Beste zerbitzu 
publiko batzuk 

%7

Kolonbia 
%13

Gizonak 
%22

Atzerritartasun-prozedurak 
%67

Bolivia 
%27

* ARRETA DATuAK 2022AN



Getxotik Mundura 
Mundutik Getxora

Garapen 
Lankidetzarako Azoka.
Feria de Cooperación  
al Desarrollo.

2022ko azaroaren 27an 
Muxikebarrin.
27 de noviembre de 2022 
en Muxikebarri.

Lankidetza
Cooperación

XXV. Topaketak 
XXV Encuentros

2022

Zenbaki Berezia 
Número Especial 
www.getxo.eus

Doako alea
Ejemplar gratuito

Azaroa
Noviembre

Antolatzailea: Organiza



JARDUERAK: MUXIKABARRI / ACTIVIDADES: MUXIKEBARRI

GGKEen Azoka 
Feria de ONGDs

Igandea
Domingo

11:30 – 14:30 / 17:00-20:00 
GGKEen Azoka 
Feria de ONGD

11:30 – 12:30 
Vinilo FMrekin irratsaioa 
Programa de radio Vinilo FM

11:30 - 13:00  
Guatemala eta Guinea-Bissauko kultura arteko ipuin kontaketak  
Cuenta Cuentos interculturales de Guatemala y Guinea-Bissau

11:30 – 13:30  
Bidezko Merkataritzako txokolate Dastaketa  
Degustación de Chocolate de Comercio Justo

12:00 – 14:00  
Guatemalako oihalezko poltsen kustomizazioa, ehungailuen erabi-
leraren lagina eta maien maskaren diseinua  
Customización de bolsas de tela guatemaltecas, muestra de uso de telar 
y diseño de máscaras mayas

13:00 – 14:00  
Ana Lara Dantza Eskolaren dantza solidarioa 
Bailes solidarios Ana Lara Dantza Eskola

17:00 – 18:00  
Yoga tailerra 
Taller de Yoga

18:00 – 19:00  
Ipuinak sortzeko tailerra 
Taller de creación de cuentos

18:30  
Lilura Abesbatza 
Coro Lilura

19:00  
Eskuz Esku Abesbatza 
Coro Eskuz Esku

19:45  
Bidezko Merkataritzako otzararen zozketa 
Sorteo Cesta de Comercio Justo

20:00  
Itxiera 
Cierre

Jarduera iraunkorrak / Actividades permanentes

27
Azaroa / Noviembre

•  Getxotik Mundura Mundutik Ge-
txora 25.urteurrenaren Fotomatoia  

• Kanseniak zure irakurketa marka-
tzen du (orri-markagailuen tailerra)  

• Sentsibilizazio jolasa, zer dakizu 
Afrikari buruz eta kalkulatu zure 
karbono-aztarna

• Mari Tere bidai azafata  
• Henna tailerra eta Saharako tea-

ren zeremonia 
• “Lankidetzak arrastoa uzten du” 

panela eta txapa indibidualizatuak 

•	 Fotomatón 25 aniversario Getxotik 
Mundura Mundutik Getxora

•	 Kansenia marca tu lectura (taller de 
marcapáginas)

•	 Juego de sensibilización, qué sabes 
de África y calcula tu huella de car-
bono

•	 Mari Tere azafata de viaje
•	 Talleres de henna y ceremonia del té
•	 Panel “La Cooperación deja huella” y 

Chapas individualizadas

XXV. GETXOTIK MUNDURA 
MUNDUTIK GETXORA

Carmen Díaz 
Gizarte Kohesiorako Arloko zinegotzia / Concejala Cohesión Social

El año pasado celebrábamos junto a ocho de nuestras ONGD el reconocimiento 
por su 25 aniversario (Ayuda MAS, Ecca Romo, Entreamigos-Lagun Artean, Getxo 
Pro Sahara ATFAl, Grupo de Misiones de San Martín de Tours, ICLI, Pertsonalde y 
Zabalketa). Este año, son los propios encuentros Getxotik Mundura Mundutik Ge-
txora los que llegan a tan señalada fecha así que también este año estamos de 
celebración. 

En este tiempo, hemos conseguido consolidar y potenciar estas jornadas con la 
inestimable colaboración de las entidades del tercer sector social que trabajan en 
el ámbito de la Cooperación.

Han sido 25 años de muchos cambios, desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030. 25 de 
aportar desde Getxo al mundo, y sobre todo de recibir más de vuelta desde los 
distintos lugares del mundo a Getxo. Estos intercambios nos han enriquecido enor-
memente a través de las personas, de las culturas y de los valores  compartidos. 

25 años de espacios, charlas, catas de café de Comercio Justo, de encuentros 
con escolares a través de Zabaldu Mundura, de cine-fórums, de exposiciones, de 
música… y ¡Qué música! Quisiera recordar a Mariem Hassan, a Abba Tano y su 
música para Salvar Vidas, a las niñas de la Malagasy Gospel y su Agua de Coco. 
No podemos olvidarnos del Mago Zaki, de Tor Magoa, de Ohiluari Clown Taldea y 
Virginia Imaz…

25 años también de nuestras queridas azafatas Mari Tere y Mari Puri que nos han 
acompañado incansablemente durante este viaje poniendo un toque entrañable de 
humor y cercanía. 

25 años en los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a conocer lo que 
estaba pasando en otros rincones del mundo.

Pero sobre todo 25 años que nos sirven para tomar impulso, para reafirmar nuestro 
compromiso  como pueblo para la cooperación internacional con otros pueblos del 
mundo, para que todas las sociedades avancemos juntas, para que nadie quede 
atrás. 25 años de orgullo por nuestro importante tejido asociativo, por lo equipos 
humanos que lo forman, por los grandes y pequeños proyectos que desarrollan, y 
por la colaboración y compromiso del conjunto de nuestra ciudadanía. 

Queremos seguir 25 años  y todos los que hagan falta hasta conseguir la igual-
dad de oportunidades entre todos los pueblos y todas las personas y por ello os 
animamos a que participéis en las actividades que hemos desarrollado en torno 
al Programa de este año; a otra jornada de los European Days of Local Solidarity 
(EDLS), a la Feria de ONGDs, a tomar un café o cacao de Comercio Justo, al rastrillo 
solidario de San Martín de Tours…

Desde estas líneas todo mi afecto, gratitud y cariño por las personas  comprome-
tidas que hacéis posible la cooperación getxoztarra. Os animo a participar y poder 
compartir todo lo que la programación de esta XXV Edición nos ofrece y a conocer 
el maravilloso trabajo de todas las personas que se comprometen con el objetivo de 
avanzar en un mundo mejor para todas las personas.  ¡Os esperamos!

Iaz, gure zortzi GGKErekin batera, 25. urteurrena ospatu genuen (Ayuda MAS, Ecca 
Romo, Entreamigos – Lagun Artean, Getxo Pro Sahara ATFAl, San Martín de Tours 
Misio Taldea, ICLI, Pertsonalde eta Zabalketa). Aurten, Getxotik Mundura Mundutik 
Getxora topaketak ere heldu dira mugarri handi horretara eta, beraz, aurten ere 
badugu zer ospatu. 

Denbora horretan, lankidetzaren esparruan aritzen diren hirugarren sektoreko gi-
zarte-erakundeen izugarrizko laguntzarekin lortu dugu jardunaldi horiek sendotu eta 
sustatzea. 

Aldaketa ugariko 25 urte izan dira; besteak beste aipatzekoak dira Milurtekoko Ga-
rapen Helburuak eta 2030 Agendako Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH). 25 
urte Getxotik mundura ekarpenak egiteko eta, bereziki, munduko hainbat tokitik 
gehiago jasotzeko Getxon. Truke horiekin izugarri aberastu gara pertsonen bitartez 
eta partekatutako balioen nahiz kulturen bidez. 

25 urtez espazioak nahiz hitzaldiak partekatzen, bidezko merkataritzako kafea das-
tatzen, Zabaldu Mundura bidez eskola-ikasleekin topaketak izaten, eta zineforumez, 
erakusketez eta musikaz gozatzen, eta a ze musika! Halaber, gogora ekarri nahi 
ditut Mariem Hassan, Abba Tano eta haren Bizitzak salbatzeko musika ekimena, eta 
Malagasy Gospel taldeko neskak eta haien Agua de Coco fundazioa. Aipatzekoak 
dira ere Zaki Magoa, Tor Magoa, Ohiluari Clown Taldea eta Virginia Imaz. 

25 urtez egon dira etenik gabe Mari Tere eta Mari Puri gure laguntzaile zoragarriak 
bidaia honetan umore- eta hurbiltasun-ukituak ematen. 

25 urtez aukera izan dugu munduko beste hainbat txokotan gertatzen ari zena eza-
gutzeko.

Baina, batez ere, esan behar dugu 25 urte horiek balio izan digutela indarrak hartze-
ko, munduko beste herri batzuekin nazioarteko lankidetzan aritzeko herri gisa dugun 
konpromisoa berresteko, gizarte guztiek batera egin dezagun aurrera, inor ez dadin 
atzean geratu. 25 urteko harrotasuna daukagun elkarte-sare garrantzitsuagatik, 
hura osatzen duten pertsonen taldeagatik, garatutako proiektu handi eta txikienga-
tik, eta gure gizarteak oro har erakutsitako lankidetza eta konpromisoagatik. 

Beste 25 urtez eta behar den denboraz jarraitu nahi dugu herri eta pertsona guztien 
aukera-berdintasuna lortu arte eta, horregatik, aurtengo programaren harira egin 
ditugun jardueretan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu: European Days of Lo-
cal Solidarity (EDLS) jardunaldian, GGKEn azokan, bidezko merkataritzako kafe- edo 
kakao-dastaketan, San Martín de Tours taldeko azoka solidarioan, etab.

Hitz hauen bidez, nire maitasuna eta esker ona helarazi nahi dizkizuet Getxoko lanki-
detza ahalbidetzeko konpromisoa erakutsi duzuen guztioi. XXVI. edizioko egitarauak 
eskainiko digun guztian parte hartzera eta partekatzera animatu nahi zaituztet, guz-
tiontzako hobea den mundua lortzeko helburuan aurrerapausoak egiteko konpro-
metitzen diren pertsona guztien lan zoragarria ezagutu dezazuen. Zuon zain gaude!

25 anos y mas de Solidariedad

25 anos y mas de Solidariedad

25 anos y mas de Solidariedad

25 urte eta gehiago Elkartasunean

25 urte eta gehiago Elkartasunean

25 urte eta gehiago Elkartasunean



Getxo Bidezko Merkataritzako 
kafe eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café  
y cacao de Comercio Justo

Beste jarduerak
Otras actividades

Arrastelu Solidarioa
Rastrillo Solidario

Bidezko Merkataritzako kakao 
Solasaldi - Dastaketa
Charla - Degustación de Cacao 
de Comercio Justo

Gustoko (Barria, 3. Las Arenas Arenas)

19:00 

Finantza etikoen Koloreak
Los colores de la 
Finanzas Éticas

Gobela Kiroldegia

8:00 – 21:30

15
Azaroa /Noviembre

27
Azaroa /Noviembre

22
Azaroa / Noviembre

Erakusketak
Exposiciones

27 urte Kanseniarekin
27 años con Kansenia

San Martin de Tourseko Elizako baxuak

11:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

25
Azaroa /Noviembre

18
Abendua / Diciembre

17 GIH + 1
ODS 17 +1

Gobela Kiroldegia

8:00 – 21:30

13
Abendua / Diciembre

19
Abendua / Diciembre

Arrastelu Solidarioa
Rastrillo Solidario
San Martin de Tourseko Elizako baxuak

10:30 – 14:00 / 17:00 – 20:00 
Domingo 10:30-14:00an12

Abendua / Diciembre

18
Abendua / Diciembre

AJURIA TABERNA 
ANDRÉS CORTINA, 2

BAR GEILLE 
AVDA. BASAGOITI, 76

BASERRI TABERNA 
TELLETXE, 13

BASTER TABERNA 
OROBIO, 2

BATZOKI TABERNA 
ALGORTA 
ALGORTAKO ETORBIDEA, 104

BIKAIN JATETXEA 
SARRIKOBASO, 2

CAFÉ LA PLAZA 
MUSIKO AURREKOA, 1

CAFÉ TANGORA 
JUAN BAUTISTA ZABALA, 12

ETXETXU BERRIA 
AMEZTI, 2

GETXO ZAHARRA- 
BATZOKI ANDRA MARI 
MAIDAGAN, 59

HOTEL ARTAZA 
AVENIDA LOS CHOPOS, 12

LA TXOKO 
BIDEZABAL, 8

NIKKOU 
ANDRÉS CORTINA, 4

RESTAURANTE FADURA 
LOS CHOPOS, 64

SALEM CAFÉ 
AVDA. BASAGOITI, 71

SANIKO JATETXEA 
OBISPO ETXEANDIA, 2

UNAI TABERNA JATETXEA 
ALGORTA, 96

VILLAMONTE TABERNA 
SALSIDU, 20

BAR C 54 
TOMAS OLABARRI, 9

BAR LA DEHESA 
AMISTAD, 4

BAR ODEI 
PAULINO MENDIVIL, 12

CAFE NOVELTY 
MAYOR, 7

CAFETERÍA 
AREMUNA 
REINA MARIA CRISTINA, 3

EL ATRIO 
ZALAMA, 2

EL BAR DE RAFA, 
P.S.E. - EE 
IBAIGANE, 17

JAI ALAI 
IBAIONDO, 2

LA KAZUELA 
MAYOR, 17

PIANAMUL 
ESCUELAS, 3

RESTAURANTE 
BAR IZARRA 
TRASERA LAS MERCEDES, 28

RESTAURANTE 
PABLO URZAY 
REINA MARIA CRISTINA ,5

RESTAURANTE 
PULCINELLA 
REINA MARIA CRISTINA, 3

AMAYA 
SANTA EUGENIA, 7

BAR EDERRA 
IBAIONDO, 2

BAR EL MUSEO 
KALAMUA, 6

BAR ELIZALDE 
KRESALTZU, 13

BAR YANIK 
SANTA EUGENIA, 13

BAR ZER NAHI 
KALAMUA, 9

BIKALE 
LOS PUENTES, 6

LA MONA 
GOBELONDO, 2

TABERNA GOBELA 
LOS PUENTES, 8

Muxikebarri

European Days of Local Solidarity
8. GIH: Lan Duina eta Hazkunde Ekonomikoa
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico

9:45 – 13:30

Muxikebarri

A costa dos lançados
con Unai Aranzadi (director)

19:00

29
Azaroa /Noviembre

14
Urtarrila / Enero

17
Azaroa /Noviembre

27
Azaroa /Noviembre

Getxo Bidezko Merkataritzako kafe 
eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café y 
cacao de Comercio Justo  
Areeta - Romo - Algorta

Horario de bares/restaurantes

Dokumentalaren aurre-estrenaldia 
Preestreno documental 

25 anos y mas de Solidariedad
25 urte eta gehiago Elkartasunean



Zure laguntzarekin zuk 
ere posible egiten duzu.
Hurbildu zaitez Muxikabarrira, azaroaren 27an, 
Garapen Lankidetzarako XXV. Azokara, eta 
ezagutu proiektu gehiago eta nola lagundu ahal 
diezun horiek bultzatzen dituzten GGKEi.

Con tu colaboración tú 
también lo haces posible.
Acércate a Muxikebarri el próximo 27 de noviembre 
a la XXV Feria de Cooperación al Desarrollo y 
descubre más proyectos como éstos y la forma de 
colaborar con las ONGDs que los impulsan.

Partaideak. Entidades participantes.


