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/ Nabarmentzekoak
> Kresala plataformak pregoilari-makila 

eramango du eta txupinazoa botako du 
Romoko jaietan (3. or.)

> Portu Zaharrak Txo aterako du berriro (3. or.)

> BBK Artearen Ibilbidea Txurrukako kaira heldu 
da (4. or.)

Udako liburutegiak – Letren 
Terrazak. Abuztuaren 2tik 26ra 
irakurketa txokoa, tailerrak eta 
mahaijokoak Areetako Eskoletako,  eta 
Algortako  Geltokia eta Aldapa plazetan. 

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

Azkenean…Getxo jaietan!
Paellen Lehiaketaren ondoren, Ge-
txok ilusioz ekingo dio Algortako 
(uztailak 28-31), Romoko (uztailak 31 
eta abuztuak 2-7) eta Portu Zaharre-
ko (abuztuak 10-14) jaiak ospatzeari. 
Datozen egunotako kirol hitzorduen 
artean, getxotarren eta disfrutatzeko 
kanpotik datozenen interesa pizten 
duten bi froga beterano izango dira: 
Getxoko 77. zirkuitua (Otxoa Anaien 
Oroimenezkoa) eta estropadak. Bi 
ekitaldietara jende asko etorriko 
dela aurreikusten denez, garraio pu-
blikoa erabiltzea gomendatzen da.

Getxoko Zirkuitua
Uztailaren 31n lehiatuko da Getxo-
ko Zirkuituaren 77. edizioa (Otxoa 
Anaien Oroimenezkoa). Getxoko 
lasterketa klasikoa 12:00etan abiatu-
ko da Guggenheimetik, eta hainbat 
udalerritan zehar ibiliko da herriko 
kaleetan barrena ohiko hiri-trazatua 
galdu gabe. Zirkuituak 196,5 kilome-
tro izango ditu guztira eta bere az-
ken itzulian El Vivero eta Pike Bidea 
aldapa gogorrak igoko ditu Arkotxa-
ko helmugara iristeko 17:00ak aldera.
Ibilbide gogorrenaren pizgarriare-
kin, datorren urteko Frantziako Tou-
rrerako entsegu orokor gisa balioko 
duena, Punta Galea Txirrindularitza 
Elkarteak antolatutako lasterketan 
World Tour mailako zortzi taldek 
hartuko dute parte (Movistar, UAE, 
Bahrain, Cofidis, Israel, Bora, Educa-
tion First eta Trek), eta Arkèa, Total 
Energies, Euskaltel-Euskadi, Kern 
Pharma eta Caja Rural taldeez gain.

Ohi bezala, zirkulazioari lotutako 
hainbat neurri izango dira inda-
rrean, esate baterako, debekatuta 
egongo da lasterketaren noranz-
koan zirkulatzea eta Artatzako bi-
ribilgunean, 10:30etik aurrera eten 
egingo da Ereagako noranzkoko 
zirkulazioa, eta 07:00etatik aurrera 
Ereagako hondartzarako, Kirol-
porturako eta Portu Zaharrerako 
sarbidea. 11:30etik 17:00etara:

- Euskal Herria kalea: Trafikoa moz-

tuta autobiarako noranzkoan.
- Sarrikobaso kalea: Zirkulazioa de-
bekatuta Algortako Etorbiderako 
noranzkoan (Algortarako sarbidea 
Bidezabaletik).
- Erredentore kalea: Zirkulazioa de-
bekatuta Sarrikobasorako noranz-
koan.
- Makaletako etorbidea: Norabide 
bakarreko helbidea Plentzia-Bilbo.
- Zugatzarte etorbidea: Zirkulazioa 
debekatuta Bilborako noranzkoan.
-Regoyoseko bidegurutzea (Algorta-
ko etorbidea eta Leioako etorbidea): 
debekatuta egongo da Areetako no-
ranzkoan zirkulatzea. Bilborako edo 
Areetarako irteera Leioa hiribidetik 
egingo da, autobiaraino.

Zita hirukoitza arraunarekin 
Maila goreneko arrauna dator Ge-
txora, kategoria maskulinoan hala 
nola femeninoan, larunbat honetan 
Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña 
(Jose Antonio Agirre Lehendaka-
riaren XVIII. Omenaldia) lehiatuko 
baita, antolatzaileak izanik ACT, 
Getxoko Udalarekin eta Getxo 
Arraunekin elkarlanean.  
Jardunaldia 11:00etan abiatuko da 
beteranoen La Salve Ligarekin, zei-
netan Getxo Arraun klubak parte 
hartuko duen Euskadiko Txapel-
keta irabazi ondoren astelehen ho-
netan Lekeition. Jada arratsaldez, 
17:50ean, Euskotren Ligako txapel-
keta femeninoa ospatuko da, zeine-
tan aurten soilik 4 ontzi lehiatuko 
diren: Arraun Lagunak, Donostia-
rra, Orio eta Tolosaldea. Eta jarraian, 
18:20ak inguruan, Eusko Label Li-
gako proba maskulinoak itxiko du 
jardunaldia, zeinetan partaide izan-
go diren denboraldi honetako 12 
traineru onenak, Donostiako Ur Ki-
rolak behin-behineko liderra izanik.  
Aurreko ediziotan bezala, jarduera 
guztia kirol portuan zentratuko da. 
Zinema-plazan pantaila erraldoi bat 
instalatuko da, estropaden zuzene-
ko emanaldia egiteko, eta farora bi-
tarteko pasealeku osoa antolatuko 
da in situ ikusi ahal izan daitezen. 

* Imanol Arias, 
“Muerte de 
un viajante” 

antzezlanaren 
protagonista 

(4. or.)



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

UZTAILAK 28 OSTEGUNA
Saninazioak. Jaien ha-
siera. 18:00etan, Pregoia 
eta hiru suziri (2020, 2021 
eta 2022), San Nikolas pla-
zan; 18:30ean, kuadrillen 
jaitsiera irekia (nahitaezko 
proba), San Nikolas plaza-
tik Telletxeraino; 20:30ean, 
Jota eta Arin-arin Txapelke-
ta, Tellagorrin; 21:00etan, 
kontzertua, Ameztin, Noran 
taldeagaz; 20:30ean, DJa, 
Katea zonaldean; 22:00etan; 
zezensuzkoa, Telletxen, eta 
kontzertuak: The Clayton eta 
Skabidean, San Nikolas pla-
zan, eta Laguna Goons, Ka-
sino plazan. Egitarau osoa: 
www.getxo.eus 
Antzerkia. “Bost Minutun”, 
Andoni Agirregomezkorta 
eta Itziar Urretabizkaiarekin, 
20:00etan, Muxikebarrin. 
Euskaraz. 12€.

UZTAILAK 29 OSTIRALA
Saninazioak. Jaien hasiera. 
Gazteen eta umeen eguna. 
11:00-13:30: Umeentzako 
eta gazteentzako ekintzak, 
Biotz Alai plazan; 11:00etan, 
I. Gazterdi txapelketako pro-
ba: herri kirolak, San Nikolas 
plazan. (12 eta 15 urte arte-
koentzako kuadrillen txapel-
keta); 12:30ean, kuadrillen-
tzako herri kirolak (nahitaezko 
proba), San Nikolas plazan; 
13:00ean, bertso-saioa, Ka-
sinon. 15:00etan, gazte-baz-
karia eta gero konztzertua, 
San Nikolasen; 17:30ean, 
buruhandiak, Sarrikobaso-
tik abiatuta; 17:30ean, Herri 
Kirolen Bizkaiko 30. Opena, 
Telletxen; 18:00etan, nagu-
sientzako luncha eta dantza, 
Zabala eskoletan, eta Skapaie 
elektrotxaranga, San Niko-
las plazatik abiatuta; 18:00-
20:00, XXIV. Zutik Eneko Ca-
ballero futbito txapelketaren 
finalerdiak, Batzokiko patioan; 
18:30ean, umeen jaitsiera, 
Areatxu fanfarreagaz, Tella-
gorritik; 19:15ean, I. Gaz-
terdi txapelketaren jaitsiera, 
Tellagorritik abiatuta.Menta 
taldeagaz, Zabala eskoletan; 
19:30ean, umeentzako txo-
kolate-jana eta dantzaldia, 
Biotz Alai plazan. Kontzer-
tuak: 20:00etan, Txekos-
lobako eta Celeste, Katean; 
21:00etan, William, Ameztin; 
22:00etan, gazteentzako DJ, 
Tellagorrin; zezensuzkoa, Te-

lletxen, eta Umami, txosnagu-
nean. 23:00etan, La Tokoke-
ra, Ameztin; Ziztada & Rlantz 
eta El_Txef_A, San Nikolas 
plazan. Egitarau osoa: www.
getxo.eus
Antzerkia. “Muerte de un 
viajante”, Imanol Ariasekin, 
20:00etan, Muxikebarrin. Sa-
rrera: 24€.

UZATAILAK 30 LARUNBATA
Saninazioak. Jaien hasie-
ra. Txipien eta kuadrillen 
eguna. 08:30ean, XXI. Txi-
piroi Lehiaketaren izen-ema-
tea (13:00etan, lapikoen 
aurkezpena, eta 17:30ean, 
sari-banaketa), Biotz Alai 
plazan; 9:00-14:00: CFHK 
Getxo, Crossfit eta Herri Ki-
rolen Txapelketako sailkapen 
probak, Fadurako belar arti-
fizialeko zelaian; 10:00etan, 
Algortagraff 3. edizioa, graf-
fiti-erakustaldia, Musika Es-
kolako plazan, Kasinon eta 
Zabalan (umeentzako graf-
fiti-tailerra, San Nikolas pla-
zan, 12:30ean); 11:00etan, 
umeentzako ekitaldiak, 
Telletxen eta Tellagorrin; 
11:30ean, I. Gazterdi txapel-
ketako rally desafioa, Telle-
txekon; 11:45ean, umeen-
tzako apar-festa, Telletxen; 
12:00etan, txalaparta, Kasino 
plazan; 12:30ean, kuadrillen 
rally-desafioa (nahitaezko 
proba), Telletxen; 13:00etan, 
bertso-saioa, Kasino pla-
zan; 15:00etan, gazteen eta 
helduen kuadrillen bazkaria 
(nahitaezko proba), San Ni-
kolas plazan; 17:50ean, es-
tropadak (Euskotren Liga); 
18:20ean, estropadak (Eus-
ko Label Liga); 18:00-20:00 
CFHK Getxo, Crossfit eta 
Herri Kirolen Txapelketako 
finala, Fadurako belar artifi-
zialeko zelaian; 18:00etan, 
XXV. Kantxa Kirol Moda Herri 
Krosa (16 urtera bitartean); 
18:00-21:00, Zutik Eneko Ca-
ballero futbito txapelketaren 
finalak, Batzokiko patioan; 
20:00etan, Saninazioeta-
ko jaitsiera tradizionala, Lau 
Bidetik Ereaga hondartzako 
barraketaraino (nahitaezko 
proba kuadrillentzako txapel-
ketetarako). Kontezertuak: 
20:30ean, herriko musika 
talde gazteen maratoia, Ka-
tea zonaldean; 21:00etan, 
La Mara, Ameztin; 21:30ean, 
Tagufi Band, Ugerda eta 
DJ Pezón, txosnagunean. 
23.00etan, Weepah Sound 
System, Telletxen New York 
Ska Jazz Enssemble, Kasino 
plazan, eta Labana y Nealta 
Folla, San Nikolas plazan.
Kontzertua. 20:00etan, ohi-
ko kontzertua San Inazio pa-
rrokian. Jesus Guridi Badiola-
ren “San Ignacio de Loiolaren 
meza”, “Bilboko Katedraleko 

Musika Kapera” eta Pedro 
Guallar (órgano) interpreteen 
eskutik. Sarrera dohainik.
Bisita gidatua eta antzez-
tutakoa. Portu Zaharra bere 
sustraietatik. 11:30ean. 6€. 
Informazio gehiago: Turismo 
bulegoa: 94 491 08 00 / info-
turismo@getxo.eus
Ingurumen aretoa. 10:30-
11:45 eta 12:15-13:30. As-
tarnen bila: animalien oina-
tzen inguruko ginkana eta 
eskulana (6 urtetik Aurrera). 
Beharrezkoa da aldez aurretik 
izena ematea: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

UZTAILAK 31 IGANDEA
Saninazioak. San Inazio 
eguna. 11:00-13:00, umeen-
tzako puzgarriak eta tailerrak, 
Biotz Alai plazan; 12:00etan, 
dantzari-taldeen kalejira, Ka-
sunetik; 12:00etan, Meza 
nagusia eta aurresku, San 
Inazio elizan; 12:30ean, Eus-
karAbentura espedizioari ha-
rrera, Tellagorrin; 12:30ean, 
I. Gazterdi txapelketako pin-
txo hotzen lehiaketa, eta kua-
drillentzako tortilla-txapelketa 
irekia (nahitaezko proba), San 
Nikolas plazan; 13:00etan, 
bertso-saioa, Kasino plazan; 
13:30ean, umeentzako ur-
gerra, Biotz Alain; 15:00etan, 
bertso maratoia, Jone Uria 
eta Aitor Mendiluzegaz; 
18:00etan, I. Gazterdi txa-
pelketako erakustaldi-saioak, 
Tellagorrin, eta erraldoien eta 
buruhandien konpartsen ka-
lejira Kasunetik; 19:30ean, 
kuadrillen erakustaldi-saio 
irekia (nahitaezko proba), San 
Nikolas plazan; 20:30ean, 
Larrain-dantza, Kasino pla-
zan; 22:00etan, erromeria 
tradizionala Ziortza eta Leire-
rekin, Kasino plazan; zezen-
suzkoa, Telletxen, eta Futbito 
Txapelketa, I. Gazterdi txapel-
keta eta Kuadrillen Txapel-
ketaren sari-banaketak, San 
Nikolas plazan; 23:00etan, 
Bidean erromeria, San Niko-
las plazan, eta su artifizialen 
ikuskizuna, Vulcano pirotek-
niagaz: “Airea, itsasoa eta 
su artifizialak” Ereagatik, eta 
00:30ean, Malakias taldea-
ren kontzertua, txosnagu-
nean. Egitarau osoa: www.
getxo.eus
Romoko jaiak. Azoka Eguna. 
Abuztuaren 3ko txupinazoa-
ren aurreko jarduerak goi-
zean: eskupilota txapelketa, 
nekazaritza eta artisau azo-
ka, pintxo lehiaketa… Egita-
rau osoa: www.getxo.eus
Bisita gidatua eta antzeztu-
takoa. Areetako sustraieta-
tik. 11:30ean. 4€. Informazio 
gehiago: Turismo bulegoa: 94 
491 08 00 / infoturismo@ge-
txo.eus
Ingurumen aretoa. 10:30-

11:45 eta 12:15-13:30h. 
Landareen indarra: inguruko 
sendabelarrak ezagutzeko 
ekintza autogidatua (3 urtetik 
gora). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus 

ABUZTUAK 2 ASTEARTEA
Romoko jaiak. Felix Arnaiz 
Eguna. Abuztuaren 3ko txu-
pinazoaren aurreko jarduerak, 
horien artean, 13:00-16:00 
plater-irekia, Cervantes pla-
zan; goitibeheren konzentra-
zioa 19:00etan Santa Eugenia 
plazan; 19:30ean goitibehe-
ren kalejira, eta 21:30ean 
igoera Txistulari aldapatik. 
22:30ean, txistorrak eta 
23:30ean, erromeria Urratse-
kin, D.Ibarruri plazan. Egita-
rau osoa: www.getxo.eus 
Udako liburutegiak – Letren 
Terrazak. Irakurketa txo-
koa, tailerrak eta mahai-
jokoak. Eskoletako plazan 
(Areeta) eta Geltokia eta y 
Aldapa plazetan (Algorta), 
abuzturaren 26ra arte. 

ABUZTUAK 3 ASTEAZKENA
Romoko jaiak. Txupin Egu-
na. 11:30ean eta 17:30ean, 
Txikigunea Santa Eugenia pla-
zan; 12:00etan, poteoa txos-
nagunean; 14:30ean, bazkari 
herrikoia eta 16:30ean, koa-
drilen arteko Olimpiadak txos-
nagunean; 19:00-22:00, pin-
txo morunoak txosnagunean; 
19:30ean, pregóia eta txupi-
nazoa Kolas plazan eta kale-
jira erraldoiekin; 20:15ean, 
dantzak Zasi Eskolarekin; 
22:30ean, Las Fellini Ganetan 
eta 23:30ean, Dj Bull txosna-
gunean. Egitarau osoa: www.
getxo.eus 

ABUZTUAK 4 OSTEGUNA
Romoko jaiak. Sonbre-
ru Eguna. 11:30ean eta 
17:30ean, Txikigunea Santa 
Eugenia plazan; 12:00etan, 
haurrentzako ezusteko tai-
lerra Ganetan; 15:00etan, 
herri bazkaria txosnagunean; 
19:00etan, Herri Krosa Ga-
netatik, taloa Gobelondon 
eta pintxo morunoak txosna-
gunean; 20:30ean, musika 
klasikoaren kontzertua Romo 
Kultur Etxean; 21:00etan, 
bertso jira txosnagunetik eta 
tekno Gaua D. Ibarruri plazan. 
22:00etan, Travelin Brothers 
+ Taloren kontzertuak, txos-
nagunean eta 22:30ean, 
suzko zezena, aintzinako ba-
rreretan. Egitarau osoa: www.
getxo.eus 

ABUZTUAK 5 OSTIRALA
Romoko jaiak. Koadri-
la Eguna. 11:30ean eta 
17:30ean, Txikigunea Santa 
Eugenia plazan; 13:30ean, 
Muztio rallya eta 17:00etan, 
Poteo-Rallya txosnagunean; 

18:30ean, txitxarriloa Gane-
tan; 19:00etan, Herri kirolen 
erakusketaldia, Maiatzaren 
Batan, eta elkartasun taloa 
Gobelondon; 22:00etan, play-
backa D.Ibarruri plazan eta 
22:00etan, herriko taldeen + 
Beietzen kontzertuak. Egita-
rau osoa: www.getxo.eus 

ABUZTUAK 6 LARUNBATA
Romoko jaiak. Putxera Egu-
na. 9:00etan, Putxera lehia-
ketarako izenematea Gane-
tan eta 14:00etan lehiaketa; 
12:00etan, haurrentzako bizi-
kleta eta Molto Motorren gim-
kana Gobelaurren, eta aerobi-
ca txosnagunean; 13:00etan, 
txikientzako pizza tailerra Ur-
kizu kalean; 14:00etan, erre-
tiratuen bazkaria Ibar Nagu-
sien Etxean; 15:00etan, Etxe 
Merke Eguna; 17:00etan, 
Mus txapelketa Iratxo Berrin 
eta Tiragoma txapelketa Go-
belondon; bertsolariak Gane-
tan; 18:30ean, ezusteko fro-
ga txosnagunean; 19:00etan, 
Gora Bihotsak!, haur ikus-
kizuna, Santa Eugenia pla-
zan; 20:00etan, txitxarriloa 
Ganetan; 20:30ean, boxeo 
erakustaldia txosnagunean; 
21:00etan, toROMOland: 
90ko musika D. Ibarruri pla-
zan; 22:00etan, Romo Reg-
gae Festival, txosnagunean 
eta suzko zezena aintzinako 
barreretan; 23:00etan, Kon-
tzertua: Leche de Gorriópn 
Zurdo + LDL, Ganetan. Egita-
rau osoa: www.getxo.eus 
Bisita gidatua eta antzez-
tutakoa. Portu Zaharra bere 
sustraietatik. 11:30ean. 6€. 
Informazio gehiago: Turismo 
bulegoa: 94 491 08 00 / info-
turismo@getxo.eus

ABUZTUAK 7 IGANDEA
Romoko jaiak. Tortila Egu-
na. 07:00-07:30, tanga eta 
iturri txapelketa Santa Eu-
genian; 11:00etan, puzga-
rriak Santa Eugenia plazan; 
12:00etan, Tortila txapelke-
tarako izenematea Ezequiel 
Aguirren, eta 12:30-14:30, 
aurkezpena eta 17:30ean, 
sari banaketa; 16:00etan, 
dantza-plaza Gobelondon; 
18:30ean, Bilbainadak txos-
nagunean; 19:00etan, sar-
dinak txosnegunean eta 
erraldoiak eta buruhandiak; 
20:00etan, “Romo Komedy 
Gaua”, Nerea Garmendia 
eta Gorka Aguinagalderekin, 
txosnagunean; 21:30ean, 
sari banaketa txosnagu-
nean; 23:30ean, Pobre de 
mi; 23:55ean., azken traka 
Ganetan; 23:59an, afaria eta 
paybackaren errepikapena 
txosnagunean. Egitarau osoa: 
www.getxo.eus
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Getxo prest dago Algortako eta Romoko jaiak 
ospatzeko. San Inazioen egitarauaren ondo-
ren, (Getxoberriren aurreko alean kaleratuta-
koa), Romoko ekitaldiak helduko dira. Auzo 
horretan txupinazoa eta pregoiaren irakur-
keta asteazkenean, abuztuaren 3an, izango 
da, 19:30ean, Kolas plazan, Kresala Platafor-
maren eskutik, “borroka feministan egindako 
lan handia eskertzeko”, Romo-Pinuetako Jai 
Batzordeak adierazi duenez. Aurretik, uztai-
laren 31n eta abuztuaren 2an motorrak bero-
tuko dira hainbat jarduerarekin, besteak bes-
te, kuadrillek gehien espero dutenetako bat, 
hau da, Goitibeheren kalejira, hilaren 2an, 
19:30ean, Santa Eugenia plazan ordu erdi bat 
lehenago bildu ondoren.

Batzordeak egitarauan nabarmendu ditu aurrei-
kusitako kontzertuak, koadrilentzako lehiaketa, 
ostalaritzaren inplikazioari esker dastaketetan 
sortzen den giroa… eta berritasun gisa, Romo Ko-
medy Gaua izeneko bakarrizketak Nerea Garmen-
dia eta Gorka Aguinagalde aktore ezagunene-
kin, igandean, hilak 7, 20:00etan, txosnagunean. 
Beste nobedade bat Gora Bihotzak! haurrentzako 
ikuskizuna izango da, hilaren 6an, larunbatean, 
19:00etan, Santa Eugenia plazan.

Hortik aurrera, egitarauak ekitaldi tradiziona-

lak aurreikusten ditu, besteak beste, Felliniren 
ohiko emanaldia Ganeta plazan, hilaren 3an; 
abuztuaren 4ko Herri Krosa, 19:00etan, Gane-
tatik hasita; Poteo Rallya, hurrengo egunean, 
17:00etan, txosnetan; herri kirolen erakustaldia 
ostiralean bertan, 19:00etatik aurrera, Maiatza-
ren Bata plazan; koadrilen play-backa D.Iba-
rruri plazan, 22:00etan, ostiralean ere; Putxeren 
Lehiaketa eta Etxe Merke Eguna larunbatean, 
hilak 6, eta Tortilena igandean, hilak 7.
Hurrengoak ere ez dira faltako: haurrentzako 

Bi urtez jairik gabe izan ondoren, 
Txo ateratzeko unea heldu da. Pan-
gak 2019ko jaietako kuadrilla irabaz-
leak eramango du ostegunean, hilak 
11, kuadrillen jaitsieran, 17:00etan 
izango den txupinazoaren ondo-
ren. 22:00etan, eta agertoki handian 
NAZKAren emanaldiaren aurretik, 
aipatutako kuadrillak pregoia ira-
kurriko du. Nazkaren ondoren, Go-
riaren kontzertua izango da. 
Jai egitarauak aurretiko jarduera 
batzuk izango ditu bezperan, as-
teazkenean, hilak 10, esate baterako, 
17:00etan ume kuadrillen jaitsiera 
eta txupinazoa. Jaiak igandera arte, 
uztailaren 14ra arte, izango dira, 
tartean, jasoaldiak (ostiralean), nasa-
puntakoa (larunbatean) eta Marmi-
tako Txapelketarekin (igandean).

Kresala plataformak pregoilari-makila eramango du eta txupinazoa 
botako du Romoko jaietan

Portu Zaharrak Txo aterako du berriro

jarduerak Santa Eugenia plazan, dantza alar-
deak Zasi Eskolaren eskutik, bertso emanal-
diak, askotariko dastatzeak, zezensuzkoa ain-
tzinako barreretan, buruhandiak, fanfarreak, 
txapelketak (mus, igela…), erretiratuentzako 
bazkaria, etab.

Musika
Abuztuaren 2an, asteartean, 23:30ean, Dolo-
res Ibarruri plazan erromeriaren eta Ganetan 
aipatutako Felliniak, eta asteazkenean, hilak 
3, 23:30ean txosnagunean DJ Bullarekin ba-
tera, ostegunean, hilak 4, 21:00etatik aurrera 
Tekno Gaua izango da D. Ibarrurin plazan. 
Ostegunean, hilak 4, 22:00etan, Traveling 
Brothers + Talco izango dira; ostiralean, 
herriko taldeak + Beietz, eta larunbatean, 
22:00etan, Reggae Jaialdia. Egun horretan, 
Ganetan, Leche de Gorrión Zurdo + LDL ari-
tuko dira 23:00etatik aurrera.

Musika klasikoa aukeratzen dutenek ostegu-
nean, hilak 4, 20:00etan, Romoko Kultur Etxean, 
Georgina Barrios (pianista), Estitxu Cabezón 
(bakarlaria), Jon Ander Tobalina (tenorea) eta 
Txus Diharce (aurkezlea) entzun ahal izango 
dituzte. Eta klasikoetarako, azken egunean, 
igandean, hilak 7, Bilbainadak, txosnagunean, 
18:30ean hasita, Gaupasa taldearen eskutik.

2018ko kuadrillen desfilearen irudia Liburuxkaren azalaren eta kamisetaren diseinuaren saria Estizen Markaidarentzat izan zen

Zapi irabazlearen diseinua: 
Unai Aretxabaleta

Egitaraua: www.getxo.eus

Malakate Taldea kuadrilla beteranoak irabazi zuen Paellen Nazioarteko 
LXVII. Txapelketa, pasa den igandean, uztailak 24, Aixerrotako zelaietan. 
Paella irabazlea Itxas Argia elkarteak antolatutako lehiaketara aurkeztu zi-
ren beste ehun baino gehiagorekin lehiatu zen. Bigarren tokian Kas Galea 
izenekoa geratu zen. 30.000 bat lagun elkartu ziren jaian. 

Malakate Taldeak irabazi du Paellen LXVII. Txapelketa

“Matriuska” kartel irabazlea, Mariñe Real 
Zarate algortarrarena

www.getxo.eus


Alex de la Iglesia zine zuzendariak Getxo aukeratu zuen joan den astean, 
ordainpeko plataforma ezagun baterako 30 monedas misteriozko eta beldu-
rrezko telesailaren bigarren denboraldiko eszena baterako. Arriluzeko kaia 
paisaia ingeles bihurtu zen telesailaren atal berri honetarako. Zortzi atal 
izango ditu, eta Paul Giamatti aktore estatubatuarra izango da protagonista 
(Salba ezazu Ryan soldadua, Trumanen showa, Tximinoen planeta…), eta 
Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gó-
mez eta Manolo Solok ere parte hartuko dute, besteak beste. Telesaila zazpi 
hilabete barru amaituko da filmatzen.

Arriluzen filmatzea Alex de la Iglesiarekin

Imanol Arias, “Muerte de un viajante” antzezlanaren protagonista 
Arthur Milleren Muerte de un via-
jante lanaren, idazlearen testu ga-
rrantzitsuenetako baten antzezpe-
na izango da ostiralean, hilak 29, 
20:00etan, Muxikebarriko Ereaga 
aretoan. Protagonisten artean Ima-
nol Arias izango da, Willy Loman 
pertsonaiari bizitza emateko. Bera 
saltzaile-bidaiaria da eta bizitza 
luze baten ondoren, lanean ari den 
enpresan duen lekua kolokan ikus-
ten du, bere familia bizitza hondo-
ratu eta ametsak desagertzen zaiz-
kion bitartean. 
Klasiko honek gaur egun iragan 
mendeko erdialdean bezain inda-
rrean dagoen gizakiari buruzko 
hausnarketa suntsitzailea propo-
satzen du. Arthur Milleren lana 
amets amerikarraren kritika gupi-

Abuztuaren 10ean, aurtengo udalerriko jai egunarekin bat egiten, San Lo-
rentzo Azoka itzuliko da berriro ospakizunen egutegira, pandemiak eragin-
dako bi urteko geldialdiaren ostean. Horrela, Algortako San Nikolas eta Biotz 
Alai plazetan kokatuko dira parte hartuko duten Euskal Herri osoko ekoiz-
leen 60 saltokiak beren produktuekin. Ohi bezala, azoka goizeko 10:00etan 
hasi eta 14:30ak aldera amaituko da. Gauez, 22:00etan, bertoko Biotz-Alai 
abesbatzak jaialdia itxiko du Muxikebarrin eskainiko duen ohiko kontzer-
tuaren eskutik.

60 ekoizle bilduko dira San Lorentzo azokan

La Ruta del Arte BBK Artearen Ibil-
bidea dibulgazio artistikorako 
programa Areetako Txurrukako 
kaira heldu da eta bertan datorren 
asteartera, hilaren 2ra, arte egon-
go da. 
2018tik aurrera, BBK Artearen 
Ibilbidea programak Bilboko Arte 
Ederren Museoko bildumaren 
aberastasuna eta kalitatea zabal-
tzen ditu bere aretoetatik harago, 
eta, aldi berean, herritarrak artera 
hurbiltzeko aukera errazten du. 
Oraingoan, helburu nagusi horri 
gehitu zaizkio emakumeak artean 
duen rola ardatz duten 40 artelan.
Hala, BBK Artearen Ibilbideak 
segida emango dio Ikuspuntuak 
proiektuari, zeinak, iazko urriaren 
eta aurtengo martxoaren artean, 
museoaren bildumako zortzi arte-
lan aurkeztu dituen, genero-ikus-
pegitik berrinterpretatuta. Zortzi 
margolan horiek oraingo hautake-
tan sartu dira, eta haien azterketa 
egiteko Tamara García Iglesias zi-
nemagileak ekoitzitako bideoak 
ikusleen eskura egongo dira berriz 
ere, QR kodeen bitartez
XV. mendean hasi eta gaur egu-
nera arteko kronologia ardatz 
hartuta, margolanak, marrazkiak, 
kartelak eta argazkiak biltzen dira 

BBK Artearen Ibilbidea Txurrukako 
kaira heldu da

erakusketan. Horiek guztiek au-
kera ematen dute, alde batetik, ar-
tearen historian emakumea irudi-
katzeko izan diren moduei buruz 
hausnartzeko, eta, bestetik, desku-
britzeko XIX. mendearen amaie-
ratik aurrera, emakume artistek 
beraiek eman izan dutela, konben-
tzionalismoen kontra, munduaren 
eta bere buruaren ikuspegia.
Miriam Alzuri Museoko Arte Mo-
derno eta Garaikideko kontserba-
tzaileak egin du proiektua, Hez-
kuntza eta Kultura Ekintza Saileko 
María Victoria Antoñanzasekin 
eta César Ochoarekin lankidetzan.
BBK Artearen Ibilbidearen hel-
buru didaktikoak obra bakoitzari 
buruzko iruzkinak barne hartzen 
ditu, zeinak QR kodeen bidez doan 
deskarga baitaitezke gailu mugiko-
rretan. Bestalde, Hezkuntza Sailak 
doako bitartekaritza-programa bat 
jarri du abian, erakusketa ikuste-
ra hurbiltzen diren ikastetxeei eta 
kultura-elkarteei bisita gidatuak 
egiteko eta bisitarien kontsultei 
erantzuteko.

Informazioa eta erreserbak: 94 
439 61 41 telefono zenbakian, as-
telehenetik ostiralera, 09:00etatik 
15:00etara.

dagabea da obra. 
Lanak lehen aldiz, testu batek za-
lantzan jarri zituen bizitza idiliko 
horren ontasun guztiak, eta erruki-
rik gabe erakutsi zituen amets ame-
rikarraren atzean zeuden miseriak. 
Antzerkigileak protagonistaren 
porrotaren eta amets hautsien erra-
diografia beldurgarria egiten du, 
garaipen ekonomikoak irtenbide 
bakarra dirudien gizarte batean.
Ariasek Jorge Basanta, Fran Calvo, 
Cristina de Inza, Virginia Flores, 
Carlos Serrano-Clark eta Jon Arias, 
aktore beteranoaren semea, izan-
go ditu lagun eszenatokian. Azke-
nak Biff pertsonaiaren konposizio 
ezinhobea egiten du. 
Emanaldirako sarreraren prezioa 
24 eurokoa izango da.

Antzezpena ostiralean, hilak 29, izango da Muxikebarrin



Antón Insautik eta Maria Begoña Francok Portu Zaharreko Ribera kaleko 
20ko terrazagatik, eta Iranzu Arondok eta Mari Carmen Olaguek,  Algor-
tako etorbideko 56 zenbakiko etxean jarritako apainketagatik, jaso dituzte 
Balkoiak eta Leihoak edertzeko VI. Lehiaketaren lehen eta bigarren sariak, 
hurrenez hurren, Joseba Arregi Ingurumeneko Hiri Zerbitzuko zinegotziaren 
eskutik. Udalak, Aste Berdearen egitarauaren barruan, antolatutako lehia-
ketaren sariak 300 euroko eta 150 euroko balioko txartelak izan dira lore-
zaintza-produktutarako.

Balkoi eta Leihoen Lehiaketaren sariak

R.S.C-Abrako Itsas Klubak aurreko asteburuan antola-
tutako Copa Gitana froga irabazi zuten Juan Valdiviaren 
Gaitero belaontziak, tradizioaren izpirituaren klasean, eta 

Miguel Arriolaren Alpegak, estropada-gurutzadurakoan. 
Aurreko egunean, Jose Azquetaren Biobizz izan zen lehe-
na J80 mailan.  

Gaiterok eta Alpegak irabazi zuten “Copa Gitana” bela ontzien froga klasikoa Abran

Udalak, EKI Fundazioarekin lan-
kidetzan, USB kargagailuak dituen 
eguzki-poste bat jarri du Ereaga 
hondartzan, herritarrek erabiltzeko. 
Elektrizitaterako sarbideak egunero-
koan duen eraginaz sentsibilizatzea 
da helburua, eta, aldi berean, EKIk 
Saharaz hegoaldeko Afrikan egiten 
dituen instalazioen emaitzak ikus-
tea ere, bertan eskanea daitekeen 
QR kodearen bidez (https://youtu.
be/8WQ3AOEpjcE). Carmen Díaz 
Gizarte Kohesioko zinegotziak azal-
du duenez, “Getxotarrak sentsibiliza-
tzeko beste urrats bat da, besteak beste, 
munduan muturreko pobrezia murrizte-
ko energia eskuragarri eta ez kutsatzai-
lea eskuratzeak duen garrantziari buruz 
(Garapen Iraunkorrerako 7. helburua) 
eta eguzki-energia fotovoltaikoak horre-
tan duen garrantziari buruz”.

Ekimenaren helburua eguzki-ener-
gia fotovoltaikoak garapen iraun-
kor globalean eta tokikoan duen 
paperaz kontzientziatzea da, fun-
tsezkoa baita egiturazko eraldake-
tan, garapenean, jasangarritasu-
nean, inklusibitatean, pobreziaren 
murrizketan (2030 Agenda) eta kli-

Getxo Enpresak 
promozio-bideoak 
eskainiko dizkie 
negozio txikiei

ma-aldaketaren aurkako borrokan. 
Horregatik da garrantzitsua inber-
tsioa mugiarazteko eta handitzeko 
ahalegin handiagoak egitea, txiro-
tutako herrialdeetako ekonomietan 

Getxoko 16 tokiko negoziok sus-
tapen-bideoak izango dituzte 
eragin-kanpaina bateratu ba-
tean, baita marketineko eta sal-
menta digitaleko kanpaina pro-
pioetarako ere, egunotan Getxo 
Enpresaren eskutik abiatu den 
eta Udalaren babesa duen eki-
men bati esker. Ekimen berriak 
negozio parte-hartzaileen jar-
duera, bereziki digitala, sustatu 
eta bultzatu nahi du, eta, horrez 
gain, herritarrak sentsibilizatu 
nahi ditu merkataritza, ostala-
ritza-establezimendu eta zer-
bitzu-negozio txikiak manten-
tzearen garrantziaz.

Horrela, Getxoko negozio txi-
kiek irudi- eta komunikazio-
tresna digitalak eskuratu ahal 
izango dituzte, arrazoizko kos-
tuarekin, orain arte enpresa 
handiek baino erabili ezin zi-
tuztenak. Dagoeneko hasi dira 
proiektuan parte hartzen duten 
establezimenduen banakako bi-
deoak filmatzen eta ekoizten, 
establezimenduko hainbat esze-
narekin.

Saria
Bideoek interes eta eraginkorta-
sun handiagoko sustapen-kan-
paina bateratua osa dezaten, 
negozio bakoitzak matrioska 
pertsonalizatu bat izango du, 
establezimendu horren produk-
tuarekin edo zerbitzuarekin lo-
tua eta desberdina. Bideoaren 
amaieran, negozio bakoitzeko 
matrioska bakoitzak asmakizun 
bat izango du, tokiko erosketa-
ren eta kontsumoaren ontasuna 
eta onurak balioesten dituzten  
aspektuei buruzkoa. Eta bideo 
bakoitzeko hitz bakoitzak guru-
tzegrama bat osatuko du, isilpe-
ko hitz bat izango duena: bideo 
guztiak ikusi eta azken hitza 
asmatzen duten pertsonek saria 
jasoko dute.

Honako hauek dira parte hartu-
ko duten 16 negozioak: Acanto 
Diseño, AM Interiorismo, Bar 
Alguer, Bed & House Zabala 
Confort, Cocinados Galea, Con-
fección a Medida y Clases de 
Costura y Patronaje, Aristegui 
Farmazia, Getxo Paellas, Joyería 
Iñaki, Joyería San Pedro, Ko-
rat, Troa Liburudenda, Nenes, 
Organic Pelukeria, Snoopy eta 
Yenny Medrano Salón de Mani-
cura y Pedicura.

Eguzki poste bat Ereagan, elektrizitate 
jasangarrirako  sarbideaz sentsibilizatzeko 

energia berdea eskuratzeko aukera 
bermatze aldera.

Eguzki postea irailaren amaierara 
arte egongo da instalatuta Ereagan.

Ezkerrean Carmen Díaz, Gizarte Kohesioko zinegotzia, eta Nuria López de Guereñu, EKI Fundazioko zuzendari exekutiboa

GAITERO ALPEGA ASTI V

https://youtu.be/8WQ3AOEpjcE
https://youtu.be/8WQ3AOEpjcE


Udal talde politikoen iritzia
JAIETAN ERE, EZ BETI DA EZ

Jaietan jai!!!! Itzuli dira jai-jarduerak eta 
-topaketak, besteak beste paellak eta 
jada egin diren Santa Anako jaiak; eta 
San Inazioko, Romoko, Portu Zaharreko 
eta Mesedeetako jaiak hasiko dira. Bi 
urte igaro dira jaiak ezagutzen genituen 
moduan ospatu barik; hortaz, 2022ko 
uda eta jai-denboraldia gogo handiz 
bizitzen ari gara, eta parte-hartze izu-
garria egon da jai-, jolas- nahiz aisialdi-
jarduera guztietan.
Horrenbestez, askatasunari, errespetua-
ri eta askatasunari dagokienez uste sen-
doak ditugunez, berriz ere aldarrikatu 
nahi dugu EZ BETI DELA EZ. Berriz 
aldarrikatu nahi dugu jaietan, bizitzako 
esparru guztietan moduan, bakarrik bai 
dela bai. Jaietan, Getxon ere izan nahi 
ditugu eraso sexistarik gabeko jaiak, 
askatasunarekiko eta aniztasunarekiko 
errespetu osoarekin, eta guztiontzako 
jai parekideak eskatu nahi ditugu.
Eusko Alderdi Jeltzalea urte asko da-
ramatza JAIETAN JAI leloa azpima-
rratzen Euskadiko herri eta auzo guz-
tietako jaietan. Lelo hori bere horretan 
mantentzen da gaur egun ere. Eta Ge-
txon, orain, hura txertatu nahi dugu 
uda honetan udalak gauzatuko dituen 

Udaleko Garbiketa eta Lorezaintza 
Zerbitzuetako langileak lanez gai-
nezka daude beren lan-baldintzak 
okerragotu izanaren ondorioz eta 
baja-egoerak estaltzeko ordezko lan-
gilerik ez jartzearren; horrek guztiak 
eragina du Getxo kaleetako garbike-
tan. Enpresa adjudikaziodunek hi-
tzarmenak negoziatzea baztertu dute 
eta, hortaz, lantaldeak antolatzen ari 
dira ukatzen ari dizkieten lan-esku-

bideak aldarrikatze aldera. Garbike-
tari dagokionez, Laneko Ikuskapenak 
zenbait arau-hausteren berri eman du 
jada. Zein izan da EAJ eta PSEren eran-
tzuna? Kontratua luzatzea. Guk horren 
aurka bozkatu genuen, noski. Lanean 
jarraituko dugu langileei eskuratu-
tako lan-baldintzak ukatzen dizkieten 
enpresak babesteari eta sustatzeari utz 
diezaion udalak. elkarrekinpodemos@
getxo.eus

Pandemia dela-eta Getxon bi urtetan 
jai herrikoiak ospatu barik egon os-
tean, gogo handiz ekingo zaie gure 
auzoetako jaiei. Gozatzeko eta ospa-
tzeko ilusio horrek ezin du inola ere 
eraso matxistak areagotzea eragin. 
Horrenbestez, PSE-EE taldeko kideok, 
Berdintasun Zerbitzuaren kudeaketa 
oinarri hartuta eta beste udal-arlo ba-
tzuekin koordinazioan arituz, Getxon 
jai seguruak sustatzeko kanpaina 
bultzatu dugu. Uste dugu denon ar-
dura dela eraso matxistak eta indar-
keria LGTBIfobikoak nahiz arrazistak 
saihestea. Mugimendu feministak 
ere hartu du parte aipatutako kan-

painan, bai eta ostalaritzak nahiz jai-
batzordeek ere, indarkeria matxistak 
prebenitzeko eta horien gaineko sen-
tsibilizazioa bultzatzeko oso eragile 
garrantzitsuak izanik. Hori dela eta, 
indarkeria matxistei aurre egiteko 
prestakuntza eta informazioa eskain-
tzen ditu, bai eta plantoaren logoa 
daukan hedapen-materiala ere. Sen-
tsibilizatzeaz gain prebenitzeko hel-
burua duten tresnak ere hartzen ditu 
barne kanpainak, hala nola anezka-
autobusak. Eskerrak eman nahi diz-
kiogu Aldundiko Berdintasun Sailari, 
informazio-furgonetarekin kanpaina 
sustatzearren.

Pozten gara aurten jai herrikoiak buel-
tatuko direlako, jai batzordeen lan 
militante eta nekaezinari esker. Zori-
txarrez, jaien itzulera ere kezkaz bizi 
dugu, eraso matxistak ere gerta dai-
tezkeelako. Uztailaren 21ean Algorta-
ko Mugimendu Feministak antolatu-

tako agerraldian parte hartu genuen, 
ozen aldarrikatzeko Getxoko jaietan 
ez dugula inolako eraso matxistarik 
edo beldurrik onartzen. Jai herrikoi, 
euskaldun, seguru eta askeak nahi 
ditugu auzokide guztientzat. Denon 
erantzukizuna da hori bermatzea!

JAIETAN ERASO MATXISTARIK ETA 
BELDURRIK EZ!

KANPO-AUDITORETZA ETA 
ZABORREN KONTRATUA

GARBIKETA ETA LOREZAINTZA: 
LAN-DUINTASUNA EXIJITZEA

INDARKERIARIK GABEKO JAIAK 

BER EAK

Getxoztarrok zortzi urte daramatzagu 
garbiketa eta zabor-bilketako zerbitzu 
eskasa jasaten, eta horren ondorioz asko 
areagotu da gure kaleetako zikinkeria. 
Enpresa adjudikaziodunak zortzi urte 
daramatza kontratua bete barik, Getxo-
ko Udalak, arduragabekeriaz, plegue-
tan hitzartutako baldintzak betetzeko 
eskatu ez duen urte-kopuru bera, ale-
gia; hala, ez zegozkion kostuak ordain-

du ditu. Guztiok harritu ginen kon-
tratua amaitzear zegoenean, 2022an, 
gobernu-taldeak hura luzatzea erabaki 
zuenean. PP taldeko kideok eskatu ge-
nuen kanpo-auditoretzako enpresa bat 
kontratatzea azter dezan, batetik, zein 
izan den betetze-maila eta, bestetik, 
itzuli beharko ez litzatekeen kontratu 
horrengatik udalak behar baino gehia-
go ordaindutako kostua #esnatuGetxo

berdintasunari, aniztasunari eta erres-
petuari buruzko kontzientziazio-, 
arreta eta babes-ekimenetan.

Duela hiru urte egin genituen gogoe-
tak mantentzen ditugu: Getxon erre-
ferente izan gara eta orain ere bagara 
berdintasunaren alde egindako lana-
gatik, eta emakumezkoen eta gizonen 
arteko errespetu zein bizikidetzan ere 
eredu izan nahi dugu. Getxok lanean 
jarraitzen du "emakumeak espazio 
publikoan askatasunez ibil daitezen 
eta hori libre erabil dezaten, nahi beste 
kaletik lasai ibili daitezen, eta sexu-ha-
rremanak norekin, noiz eta nola izan 
nahi dituzten erabaki dezaten. Hitz 
batez, emakumeen nahia erabat erres-
petatzen duen gizartea lortzeko”. Ge-
txoko Udaleko eragile eta estamentu 
guztiek jarraitzen dute arau hori eta, 
noski, une honetan gogorarazi nahi 
dugu hauxe azpimarratze aldera: EZ 
BETI DA EZ.
Getxon, eraso sexistei planto! Baka-
rrik bai da bai! Eraso sexistarik gabeko 
eta indarkeria LGTBIfobikorik nahiz 
arrazistarik gabeko jaiak nahi ditugu! 
JAIETAN JAI


