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Antzerkia. Hilak 14, larunbata, 19:30ean, 
Muxikebarrin (Ereaga aretoan), “Ay, 
Carmela” Producciones Taraute eta 
Pentatlón Espectáculos-ekin. Sarrera: 20€. 

Kontzertua. Hilak 14, larunbata, 19:30ean, 
Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, Harribitxi 
taldearen emanaldia (folk) “Neguko bidaia” 
zikloaren barruan. Sarrera: 5€.

Ostegun honetan, urtarrilak 5, Erre-
ge Magoen Desfileak Getxoko ka-
leak kolorez eta gozokiz beteko ditu. 
Aurreko urteotan bezala, bi ibilbide 
izango dira, oraingoan zortzi karro-
zarekin. Lehenengoa 17:30ean ate-
rako da, beti bezala, Andra Mariko 
kiroldegitik eta Algortako Kasinoan 
amaituko da. Bigarrenaren ibilbidea 
aldatu egingo da Areetan,  Geltokia 
plazaren inguruan egiten ari diren 
lanengatik. Horregatik 19:30ean 
Romo ikastetxetik aterako da eta 
Gorbea, Kresaltzu eta Ezequiel 
Aguirre kaleetatik igaro ondoren, 
Las Mercedes eta Areeta Etorbidera 
abiatuko da, Zugatzarte etorbidean 
amaitzeko, Maritimoaren aurrean. 
Bi desfileak amaitutakoan, Erregeek 
haurrak hartuko dituzte Muxikeba-
rrin eta Romo Kultur Etxean.

Dena prest Errege Magoen Desfilerako
Areetako ibilbidea aldatu egingo da Geltokia plazako inguruko lanengatik

Zerga-bilketari eta taxiei buruzko Ordenantzak eta udal 
Artxiboaren Araudia eguneratuko dira

Udalbatzak, abenduko osoko bil-
kuran, lehenengo urratsak eman zi-
tuen Zerga-bilketari eta bidaiarien 
hiriko turismo-ibilgailuen bidezko 
garraio publikoaren zerbitzuari (ta-
xien ordenantza deritzona) buruz-
ko Ordenantzak eta udal Artxiboa-
ren Araudia eguneratzeko. Hein 
handi batean, indarrean dagoen 
legeria berriari eta administrazio 
elektronikoaren eboluzioari ego-
kitzeko egingo da. Bi ordenantzen 
proposamenak onetsi ziren Udal-
gobernuaren (EAJ/PNV eta PSE-
EE) aldeko botoekin eta oposizioa-
ren abstentzioekin (PP, EH-Bildu 
eta Elkarrekin Podemos), eta Arau-
diarena  boto-kopuru berarekin, 
EH-Bilduren salbuespenarekin, al-
deko botoa eman baitzuen.

Zerga-bilketari buruzko orde-
nantza
Ordenantza honek barne hartuko 
du Gobernuak ordainketa telema-

tikorako aurkeztutako zuzenketa 
(udal-langileek laguntza eskatzen 
duten herritarrei lagunduko diete), 
baina izapidea aurrez aurre egin 
ahal izatea ere bermatuko da. Opo-
sizioko hiru alderdiek ere zuzen-
ketak aurkeztu zituzten, aukera 
telematikoaz gain izapideak aurrez 
aurre egiteko aukera jaso dadin. Go-
bernuak zuzenketa horiek baztertu 
zituen, bere ustetan hobeto azaltzen 
baita hori berak egindako zuzenke-
tan; alabaina, oposizioak idazketa 
kritikatu zuen, “ez duelako argi uzten 
aurrez aurre ere egin daitekeenik”.

Araudi berriak ordaintzeko modu 
guztiak ere hartuko ditu barne 
(bankuak eta kutxak, udalaren 
administrazio elektronikoko bule-
goa, Eusko Jaurlaritzako ordainke-
ta-pasabidea, etab.) eta, esate bate-
rako, Bizum aukera ere eskainiko 
da, ordenantzan berariaz adierazi 
ez den arren (hori PPk aipatu zuen 

baztertu den zuzenketa batean), 
“ordaintzeko moduak nahiko arin alda-
tzen direlako eta, aldaketa bat dagoen 
bakoitzean ordenantza aldatzera derri-
gortuta egongo ginatekeelako”, adiera-
zi du Udal-gobernuak. 
Dokumentu berria hizkera inklu-
sibora egokituta dago eta Alkate-
tzari ordenantza fiskalak aldatze-
ko gaitasuna emateko aukera du, 
nahitaez aplikatu beharreko lege-
aldaketetara egokitu ditzan (Le-
geak aurreikusitakoa). 

Taxien ordenantza
Taxien ordenantza berriak bi berri-
kuntza ditu, Getxoko taxilarien el-
karteak (BizkaiTaxi) eskatuta, haie-
kin lankidetzan aritu eta adostu 
ondoren: ibilgailuek kanpo- nahiz 
barne-publizitatea izateko aukera, 
eta kolorea aldatzekoa (gris meta-
lizatu koloretik ilunagoa den grisa 
ipintzera, egun ohikoagoa), hamabi 
urteko trantsizio-aldian. Aurkeztu-

tako zuzenketak (Elkarrekin Pode-
moseko bost eta EH-Bilduren bat) 
baztertu ziren. Oposizioko hiru al-
derdien eztabaidaren zati bat taxi-
gidarien eta gidaridun ibilgailuen 
(Uber, Cabify, etab.) erabiltzaileen 
eskubideak babesteari buruzkoa 
izan zen; hala ere, Gobernuak adie-
razi zuenez, “gidaridun ibilgailuak ez 
dira udal-eskumenekoak”. 

Beste kontu eta mozio batzuk
Testigantza-izaerarekin, Elkarre-
kin Podemosek aurkeztutako mo-
zio bat onartu zen, gobernu tal-
deak transakzionatu egin zuena, 
hain zuzen ere, “Udalak, bere esku-
menek ahalbidetzen dioten neurrian, 
sexu-orientazioaren, sexu-identitatea-
ren, genero-adierazpenaren eta sexu-
ezaugarrien arloko aniztasunari balioa 
emateko beharrezko neurriak hartzeko 
eta hirugarren laukia sartzea errazteko, 
identifikazio pertsonala eskatzen duten 
“beste aukera batzuk” epigrafean”.



Abian da tokiko merkataritzaren irudi digitala 
hobetzeko ekimenaLANPOLTSA 

SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Marketeriako logela saltzen 
dut Leioako ebanista ezagu-
nak egindakoa. Burualdea, bi 
mahaitxo eta hiru tiraderako 
komoda. Oso egoera onean. 
1.200€. Tel.: 661 962 940.

-  Lan bila nabil etxean barneko 
gisa aritzeko (edadetuak zain-
tzen, etxea garbitzen...). Tel.: 
642795276.

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

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

URTARRILAK 5 OSTEGUNA
Errege Kabalgata. Andra 
Mari-Algorta. 17:30ean: An-
dra Mariko kiroldegia-Mai-
dagan-Angel etorb.-Telle-
txe-Mariandresena-Algortako 
Kasinoa. Erregeen harrera 
Algortako Musika Eskolan 
(Muxikebarriko sarrera Obis-
po Etxeandia kaletik) ibilbidea 
amaitu ondoren. Romo-Aree-
ta. 19:30ean: Gobelaurre-
Gorbeia-Kresaltzu-Ezequiel 
Aguirre-Las Mercedes-Areeta 
etorb.-Zugatzarte. Erregeen 
harrera Romo Kultur Etxean 
ibilbidea amaitu ondoren.
Gabonetako II. Organo Zi-
kloa. 20:00etan, San Nikolas 
Bariko elizan, Alberto Nuñez 
tenorearen eta Pedro Guallar 
organistaren kontzertua. Sa-
rrera dohainik. Antolatzailea: 
Amigos del órgano Merklin 
de San Nicolás de Algorta 
elkartea.
Getxoarte. Erakusketa. Hi-
laren 8ra arte, Romo Kultur 
Etxean, Elena Goñi artistaren 
"Ruido blanco" erakusketa. 
09:30etik 20:30era, doako 
sarrerarekin.

URTARRILAK 7 LARUNBATA
Haur musikala. 18:00etan, 
Muxikebarrin (Ereaga aretoan) 
“Colombia, mi encanto”. Sa-
rrera: 8€.

URTARRILAK 8 IGANDEA
Zinematxiki. 12:00etan, Mu-
xikebarrin (Areeta aretoan), 
“Rabbit Academy. Pazko 
arrautzen lapurreta” (euska-
raz). Adin guztientzat. Sarre-
ra: 2,50€.
Igandeko haur zinea.17:00e-
tan, Areetako Andrés Isasi 
Musika Eskolan, “Nire zirkua” 
(euskaraz). Adin guztientzat. 
Sarrera: 2,50€.

URTARRILAK 9 ASTELEHENA
Hitzaldia. 19:00etan, Romo 
Kultur Etxean, “Urbanismo y 
participación”. Hizlaria: Ibai 
Gandiaga Pérez de Albéniz 
(arkitektoa). Online: https://la-
bur.eus/2023sinope1 Antola-
tzailea: Sínope Kultur Elkartea. 

URTARRILAK 12 OSTEGUNA
Errezital poetiko-musika-
la. 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean, “Todo Blas de Otero”. 
Antolatzailea: Bizkaiko Arte 
Elkartea. Sarrera dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin, 
19:00ean, “Good luck to you, 
Leo Grande”, Sophie Hyderen 
filma. Sarrera: 3,50€.
Hitzaldia. 18:30ean, Ur-
gull Zentroan (6. aretoan), 
“Energiaren krisia: Europa, 
Euskadi”, Energiaren Euskal 
Erakundeko zuzendari Iñigo 
Ansolaren eskutik. Antolatzai-
lea: Eurgetxo.

URTARRILAK 13 OSTIRALA
Antzerkia. 21:00etan, Muxi-
kebarrin (Arrigunaga aretoan), 
“Souvenir, komeria extralur-
tarra” Horman Poster Kolek-
tiboaren eskutik. Sarrera: 8€. 
Kontularien kluba. Algorta-
ko Kultur Etxean (Villamonte), 
19:00etan, ipuin-kontalaria 
izan edo entzun nahi duten 
nagusientzako saioa. Gazte-
laniaz.
Zine-Kluba. Areetako An-
dres Isasi Musika Eskolan, 
21:00etan, “My beautiful 
Baghdad”, Samir Jamar al 
Dinaren filma. Azpitituludun 
jatorrizko bertsioa. 16 urtetik 
gora. Sarrera: 3,50€.

URTARRILAK 14 LARUNBATA
Antzerkia. 19:30ean, Mu-
xikebarrin (Ereaga aretoan), 
“Ay, Carmela” Producciones 
Taraute eta Pentatlón Es-
pectáculos-en eskutik. Sarre-
ra: 20€.
Kontzertua. 19:30ean, Aree-
tako Andrés Isasi Musika 
Eskolan, Harribitxi taldearen 
emanaldia (folk) “Neguko bi-
daia” zikloaren barruan. Sa-
rrera: 5€.
Dantza plaza. 19:00etan, 
San Nikolas plazan, herri-
erromeria Agurra, Beran-
tzagi, Itxartu, Itxas Argia eta 
Zasi Eskolarekin.

URTARRILAK 15 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin, 
12:00etan, “Los buscamun-
dos”. Gaztelaniaz. Adin guz-
tientzat. Sarrera: 2,50€.
Mendi-irteera. Burgamendi 
(1.081m). Elgea mendigu-
nea. Antolatzaile: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Izen-emateak 
irteera aurreko osteguneko 
12:00ak arte: etorkizunamt@
gmail.com eta tel.: 606 637 
128.

Usategiko pasealekua birmoldatzeko eta 
parkeari eusteko proiektua onartu da

Udalak  2022an 1.574.644 euro 
banatu zituen 1.674 Gizar-
te Larrialdiko Laguntzetan 
(GLL), 744 familia unitateren 
artean. Eusko Jaurlaritzaren 
eskuduntza dira diru-lagun-
tza horiek, eta udal Gizarte 
Zerbitzuek bideratu, gestio-
natu eta ordaintzeko ardu-
ra dute. Eusko Jaurlaritzak 
1.243.589 euro ipini zituen 
eta Udalak, aurrekoetan be-
zala, gainontzekoa (331.055 
euro) eskaera guztiei eran-
tzuna eman ahal izateko: %36 
alokatze eta ostatu gastuak 
ordaintzeko izan zen; %22,6 
energia-gastuetarako; %19 
oinarrizko beharretarako; 
%18 etxea mantentzeko gas-
tuetarako; eta gainontzekoa 

Getxoko 15 negozio txikik 
bat egin dute eragin handi-
ko publizitate-materiala sor-
tzeko Getxo Enpresak susta-
tutako ekimenarekin, online 
kanpainetan erabil daitekee-
na, eta, horrela, marka ko-
mertzial handiek erabiltzen 
dituzten tresnak erabili ahal 

Udal Gobernu Batzordeak 
Usategiko oinezkoen pa-
sealekua birmoldatzeko eta 
parkeari eusteko obrarako 
proiektua onartu du. Paseale-
kuaren zati bat hondatu egin 
zen 2021eko amaieran izan-
dako lur-jausiaren ondorioz, 
euri-jasa handien ondoren. 
Eta horrek eragina izan zuen 
bai hango oinezkoentzako 
bidean, bai hari eusten dion 
mendi-hegalean. 
Hartara, eraikuntza-proiek-
tua idatzi da eta horren ara-
bera, pasealekuari jarraipena 
emango zaio eta segurtasun 
egokia ere emango zaio, gerta-
tutako antzeko luiziak saihes-
teko. Alde batetik, parkeari 
eusteko eta irisgarritasuna 

konponketak eta instalazioak 
egiteko, altzariak eta etxe 
tresna elektrikoak erosteko 
eta zorpetzeari aurre egiteko.
Laguntzak gizarte-bazterke-
riako egoerak prebenitzeko, 
saihesteko edo arintzeko 
beharrezkoak diren gastu 
espezifikoetarako baliabide 
nahikorik ez duten pertso-
nentzat dira. 

GLLen justifikazioak
2022an emandako Gizarte 
Larrialdietarako Laguntza 
guztiak justifikatzeko epea 
datorren urtarrilaren 31n 
amaituko da. Diru-lagun-
tzak justifikatzeko emandako 
kontzeptuaren ordainagi-
riak, fakturak edo/eta enpre-

izango dituzte. Hobetu zure 
online irudia. Kalitatezko edu-
kia sortu ekimenaren 2. edi-
zio honen bitartez, saltokiei 
kalitate handiko material 
grafikoa eman nahi zaie, 
bereizgarria, Getxoko mer-
kataritza osoaren irudia mo-
dernizatzeko eta hobetzeko.

emateko lanak egingo dira 
eta ezponda egonkortuko da 
bi mikropilote-lerroren bi-
dez. Eta, bestetik, kaltetutako 
bide-tartearen ordezko pa-
sealekua eraikiko da. Pasea-
leku-tarte berriak 83 metroko 
luzera izango du. Parkeko 
plataformaren eta bidearen 
artean, luizi-gunea dagoen 
tokian hormigoi armatuzko 

1.574.644 euro banatuta Gizarte 
Larrialdiko Laguntzen artean 2022an

sa hornitzaileek emandako 
kontsumo-ziurtagiriak aur-
keztu beharko dira Gizarte 
Zerbitzuen bulegoetan, eta 
horretarako gomendatzen da 
aurretik hitzordua eskatzea: 
(Romo-Areeta: 944660153, 
(Algorta-Neguri: 944660101, 
Andra Mari: 944660130).  

Aldizkakoak ez diren Udal 
laguntzak
Bestalde, 2022an, Udalak Al-
dizkakoak ez diren Lagun-
tzak eman zituen, 147.508€, 
eskaera guztiei erantzuteko: 
%33 etxea eta ostatua eduki-
tzeko; ia %26 arreta pertso-
nalizatuko plana sustatzeko; 
eta %14 jaki, jantzi eta tres-
netarako.

Prozesuaren amaieran, ne-
gozioek beren produktu edo 
zerbitzuen, haietan lanean 
ari diren edo jarduera gau-
zatzen duten lokalaren pu-
blizitate-irudi sortzaileak eta 
originalak lortzen dituzte. 
Irudiak www.getxoenpresa.
com webgunean.

hormatxoa egingo da. Lehen-
go beheko pasealekua itxita 
geratuko da eta, ahal den neu-
rrian, luiziak utzitako honda-
kinak garbituko dira.
Proiektuaren aurrekontua 
392.000€ ingurukoa da (BEZa 
barne), eta lanak otsailaren er-
dialdean hastea aurreikusten 
da. Lanak  egiteko epea 4 hi-
labetekoa da.

https://labur.eus/2023sinope1
https://labur.eus/2023sinope1
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=
www.getxoenpresa.com
www.getxoenpresa.com


Muxikebarrira dator “Colombia, mi encanto” XV. “Neguko 
Bidaia” zikloa

Blas de Oteroz Errezitaldi 
poetiko-musikala

Larunbat honetan, hilak 7, iritsiko 
da Getxora Colombia, mi encanto, 
Kolonbiari eta Encanto  azken urtee-
tako animaziozko filmik maitaga-
rrienari egindako lehen omenaldia. 
Haurrentzako eta familientzako 80 
minutuko musikala da, munduko 
lehen mailako abestien erreperto-

rioarekin, eta gai original eta ko-
lonbiarrekin. Espainiako Musika 
Antzerki Konpainiako artista talde 
handi batek interpretatuko du, Pe-
dro Pomaresen zuzendaritza artis-
tikoarekin, Muxikebarriko Ereaga 
aretoan, 18:00etatik aurrera. Sarre-
rak 8 euro balio du.

Gonzalo Mota idazleak “Tres cartas” eleberria aurkeztu berri du Algortan. 
Sinopsiak deskribatzen duenez, amona Sole hil ondoren, protagonistak, To-
masek, Gerra Zibiletik erbesteratutako bere iraganarekin topo egiteko aukera 
ematen dioten dokumentu batzuk aurkitzen ditu, eta, aldi berean, bere familia-
ren eta, beraz, bere buruaren historiaren aurrekariak ezagutzeko aukera ema-
ten dio. Ibilbidea Santander eta Santurtzitik igarotzen da, baina Londres eta 
Cudillero ditu ardatz, non Soleren iragana eta Tomasen oraina nahasten diren.

“Tres cartas”, istorio beroa, harrigarria eta alaia

Urtarrilaren 14tik otsailaren 18ra, 
XV. Neguko Bidaia zikloak musi-
ka estilo ugari ekarriko dizkigu, 
rocketik musika klasikora, maria-
txitik, euskal folketik edo jazzik 
distiratsuenetik igarota. Kontzertu 
guztiak Areetako Andrés Isasi Mu-
sika Eskolako auditorioan izango 
dira, 19:30etik aurrera, eta sarrerak 
5€-tan salduko dira (txarteldegiak 
bi ordu lehenago irekiko dira).
Zikloa Harribitxi (folk) taldearen 
emanaldiarekin hasiko da, urta-
rrilaren 14an, eta ondoren hona-
ko hauek etorriko dira: Ernesto 
Chuliá & Pía Rojas (tronpeta eta 
pianoa-klasikoa), 21ean; Lumière 
hirukotea (sopranoa, klarinetea eta 
pianoa-klasikoa), 28an; eta otsai-
lean, beste hauek: Big Band Leioa 
(jazz), hilaren 4an; Melted Klocks 
(rock), 11n; eta Los parranderos de 
México (mariachi), 18an.

Datorren ostegunean, urtarrila-
ren 12an, Romo Kultur Etxeko 
areto nagusian Todo Blas de Otero 
izenburuko errezitaldi poetikoa 
egingo da, Bizkaiko Elkarte Ar-
tistikoak antolatutako ekimena. 
Bertan, idazle bilbotarraren (1916-
1979) poema ezezagunenetako ba-
tzuk  eskainiko dira.
Oraingo honetan, 1950eko hamar-
kadako poesia sozial eta intimis-
taren ordezkari izan zen poeta 
emankorraren bertsoak errezita-
tuko dituzte hainbat lagunek, Fer-
nando Estevez pianistarekin eta 
abesbatza poetiko batekin batera.
Ekitaldia 19:00etan izango da, eta 
sarrera doakoa izango da.

Coco El Musical ikuskizun arrakas-
tatsuaren jatorrizko sortzaileen 
lana da, sekuela berria, filmeko 
pertsonaia nagusiekin; eta istorio 
berri bat ere bada, non Mirabe-
lek eta bere familiaren zati batek 
gaizkiaren botereari aurre egin 
beharko dioten, Madrigaltarren 
dohain magikoak kendu nahi di-
tuen Trais kamaleonikoari. Baina 
familia ospetsu horrek, batez ere 
maitasunaren botereak eta tal-
de-lanak elkartuta, fede handiz 
egingo dio aurre abentura honi, 
pelikula horretako eta Kolonbia-
ko abesti onenen eta ezagunenen 
doinuekin, show esklusibo baten 
bidez, non handi eta txikiek oso 
aktiboki parte hartu ahal izango 
dute, dantzatuz eta kantatuz lotu 
barik. Beraz, familiartean goza-
tu ahal izango da, filmeko doinu 
ezagunenekin, oso ikuskizun di-
bertigarri baten bidez, ahots apar-
tekin eta zuzeneko dantzariekin.



Raspas del Embarcadero Arraun 
Elkarteko arraunlari olinpikoa 
den Virginia Díaz eta  saskiba-
loiko jokalari olinpikoa ere den 
Xabier López-Arostegui Getxoko 
2022ko Kirolari Onenaren saria 
irabazteko hautagaiak dira Getxo 
Sasoi Sasoian galan, datorren as-
teazkenean, urtarrilaren 11n, Kirol 
Portuko gurutzontzien termina-
lean. Promesen kategorian, bana-
kako tituluak honako hauentzat 
izango dira: Getxo Igeriketa Bolue 
Kirol Elkarteko Irene Pera igerila-
riarentzat, Espainiako Haur Mai-
lako Txapelketan 4 domina lortu 
baitzituen, eta Raspas Arrauneko 
Aitor Blanco arraunlariarentzat, 
brontzezko domina eskuratu bai-
tzuen aulki mugikorreko 2022ko 
Espainiako Txapelketan, gazte 
mailako skiff modalitatean.   

Taldekako sari nagusietan, ema-
kumezkoen Bizkerre taldea-
rentzat izango da Liga titulua 
eskuratu eta 2. RFEF mailara 
igotzeagatik; gizonezkoetan, be-
rriz, Raspas Taldeak jasoko du, 
brontzezko domina lortzeagatik 
Espainiako Txapelketan 4x moda-
litatean. Junior kategorian, talde-

kako sarietan, Getxo Igeriketa Bo-
lue Kirol Elkarteko emakumeen 
taldeak, 8garren sailkatua 1. Mai-
lako  Espainiako Klubeen Kopan 
(mailari eutsiz) eta Jose Luis de 
Ugarte Bela Eskolako gizonez-
koen taldeak, J-80 Munduko Txa-
pelketan garaipena lortzeagatik, 

jasoko dute merezitako saria.    

Edizio honetako palmaresa sari 
bereziekin osatuko da: Marka 
Hautsiz Getxo Kayaka klube-
ko Dragon Boat ontziari eman-
go zaio; Kiroltasuna saria Arenas 
Clubeko lehendakari ohi Franqui 

Egusquiaguirreri; Getxo Irristan 
klubak, berriz, Getxo Berrituz saria 
jasoko du; Giroa enpresak Getxo 
Zabala saria; Real Club Marítimo 
del Abra-Real Sporting Clubak 
Berdintasuna Indartuz saria; eta, az-
kenik, Jorge Barrieri Aitzindariak 
saria emango zaio.

Virginia Díaz eta Xabier López-Arostegui, Getxoko 2022ko Kirolari 
Onenerako hautagi

“Getxo Sasoi Sasoian” XVI. edizioko sariak asteazkenean, urtarrilaren 11n, banatuko dira Kirol Portuan 

Aurtengo denboraldia oso berezia izango da Real Club 
Marítimo del Abra-Real Sporting Club itsas elkartearen-
tzat. Izan ere, Areetako erakundeak 125 urte beteko ditu 
2023 hasi berria den honetan. Lehenengo proba II. Náu-
tica Digital Trofeoa da, larunbat honetan, hilak 7, Abrako 
uretan aurtengo bela-egutegi zabala inauguratuko duen 
lehiaketa, hain zuzen ere. Klub horrentzat urte berezia 
izango da. Izan ere, 1898an jaio zen, gure herrialdean 
belaren kirolean aitzindaria den Sportingen txanel ahaz-
tezinarekin.
Lehen txapelketa honetan, J80 monotipoek hartuko dute 
parte, 11:00etatik aurrera, eta Kurtzeroek, 12:00etatik au-
rrera. Sariak lau jardunaldi izango ditu, urtarrilaren 21ean 
eta otsailaren 4an eta 18an ere egingo baita.

Egutegiaren lehen proba horren ondoren, txapelketa hauek 
etorriko dira: Astobiza Trofeoa; XXXVIII. Regata a la Inver-
sa-BBVA estropada, parte-hartzaile ugari izan ohi duena; 

IV. EKP International Women ‘s Sailing Cup eta Euskadiko 
Txapelketa, azken biak J80 klasekoak. Ekainaren 15etik 
18ra dibisio horretako Espainiako Txapelketa egingo da. 
II. Engels & Volkers Trofeoaz gain, ekainean eta uztailean 
beti hain nabarmenak diren beste proba batzuk iritsiko 
dira: XVIII. Surne Estropada-58. Eskarra Trofeoa, Lurauto 
Kurtzeroen XXXVIII. Bizkaiko Txapelketa, XXXII. EKP Eus-
kal Kostaldea-Urrezko Balea Garaikurra eta Copa Gitana 
saria; eta abuztuan Getxo-Gijon-A Coruña Estropada.
Irailetik aurrera, ohiko Copa Castro, X. El Correo Trofeoa, 
Gurutze Gorriaren Trofeo Soziala edo Regata del Gallo 
Huyndai-Hyunbisa estropada jendetsu eta jai-girokoa 
helduko dira. Oraingoan, 125. urteurrenarekin, lehiaketa 
bakoitzean beti presente. Bela arinean, José Luis Azqueta 
edo José Luis de Ugarte ohiko Trofeoez gain, RCMA-RSC 
Klubak Espainiako ILCA Kopa antolatuko du apirilean, 
eta Snipeko Gazte eta Absolutuen Espainiako Txapelketa 
abuztuaren amaieran eta irailaren hasieran.

Bela denboraldi berezia hastear da Abran

BERRILABURRAK
* EUSKNAF 2022ko txapel-
dunak. Mikel Fernandez eta Alex 
Mahillo Getxo Saski taldeko jokala-
riak EUSKNAF 2022 Txapelketako 
txapeldunak dira Bizkaiko Junior 
selekzioarekin. Lehiaketa hau due-
la egun batzuk jokatu zen Laudion, 
eta bizkaitarraz gain, Gipuzkoa, 
Araba eta Nafarroako selekzioek 
ere parte hartu zuten. Boskote txa-
peldunak 63 eta 82 irabazi zion 
finalean Arabako selekzioari. Mi-
kel Fernandez talde getxotarreko 
jokalaria Bizkaiko hautatzaileetako 
bat izan zen, eta Alex Mahillo tal-
dekidea, berriz, talde bizkaitarreko 
jokalarien artean izan zen. Finalean 
hasierako bostekoan atera zen eta 
sei puntu lortu zituen, lau lehen 
laurdenean eta bi hirugarrenean. 

* Iñaki Trujillo Euskadiko 
ziklo kroseko txapeldunor-
dea. Eiser Hirumet taldeko getxo-
tarrak, Iñaki Trujillok, Euskadiko 
azpitxapelketa irabazi du ziklo-kros 
modalitatean, 23 urtez azpikoen 
kategorian. Horrela, 2022a oso po-
sitiboa izan da Punta Galea eta Du-
ranguesa Tx.E.k osatutako taldea-
rentzat. Proba iazko azken egunean 
jokatu zen, Tolosan, eta irabazlea-
ren txapela Diego Ruiz de Arkaute 
txirrindulari arabarrak lortu zuen.


