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> Hitzaldiak eta mahai-inguruak protagonista,
Liburuaren Hilean (3. or.)

Getxon Mini Gascogna estropada jokatuko
da, nagusiki Frantziatik etorritako 70
itsasontzi baino gehiagorekin
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> Miren de Miguelen kontzertu liriko
dramatizatua (4. or.)
> Urrea arku-tiroan Irantzu Cotorentzat (5. or.)

2021

Apirilak 8
>> Apirilak 18
Kontzertua. Hilak 16, ostirala,
19:00etan, Muxikebarrin, Silvia Pérez
Cruz, “Farsa, género imposible”.
Sarrerak agortuta.

Dantza. Hilak 18, igandea, 19:00etan,
Muxikebarrin, Input Danzaren eskutik, “Nosotros”.
Sarrera: 8€.

2,1 milioiko kreditua aho batez onartu da Covid-19aren ondorio
sozio-ekonomikoei aurre egiteko “Getxo Ekinez 2021” programaren
bidez

Udaleko Osoko Bilkurak bere
azken saioan aho batez onartu
zuen Getxo Ekinez 2021 programaren zati bat finantzatzeko
diruzaintzako
geldikinaren
kargura egingo den 2.146.618€ko kreditu gehigarria. COVID19aren epe labur eta ertaineko
ondorio sozio-ekonomikoei aurre egiteko programa da, eta 80
ekintza eta 13,1 milioi euroko
inbertsioa hartzen ditu barne,
Amaia Agirre alkateak eta udalean ordezkaritza duten alderdi
politiko guztien bozeramaileek
sinatuta. Onartutako 2,1 milioiko kreditua honako ekintza
hauetara bideratuko da: ekonomiaren sustapena, gizarte integrazioa (Gurutze Gorriarentzat,
Karitateko Alabentzat, Sortarazirentzat, Cáritasentzat eta Elikagaien Bankuarentzat), gizarte
zerbitzuak, turismoaren sustapena eta informazioa, kulturartekotasuna eta immigrazioa, eta
gazteei bideratutako sariak eta
bekak.
Gainera oniritzia eman zieten
1,5 milioi euro inguruko beste kreditu gehigarri batzuei.
Besteak beste, Getxo Kirolaken
hainbat inbertsiotara bideratutako aurrekontua areagotze-

ko 671.455€ jarri dira, gehien
bat herritarrek parte hartzeko
Thinking Fadura programatik
eratorritako ekintzak abiatu
ahal izateko: estalitako atletismoko zuzengunea (134.000€),
errugbiko eta atletismoko harmailen proiektua (114.000€)
eta Fadura, Gobela eta Andra
Mari kiroldegietan beste jar-

deriakoak, argiztapenekoak...
Horrez gain, 48.000€ bideratuko dira herritarren artean euskararen erabilera areagotzeraEuskaraldia 2021/22.

duketa batzuk ere egingo dira,
139.632 eurorekin. Hainbat azpiegituratarako 589.447€ ere
erabiliko dira; esate baterako,
Miramar kalearen urbanizazioa (300.000€), San Inazioko
komunak ezarri eta hobetzea
(48.000€), eta bide publikoko
beste jarduketa batzuk, estol-

ez direnak eta herritarrak ordezkatzen dituzten alderdien bermea
dutenak”. Bestalde, EH Bilduk
salatu zuen “koherentzia falta
onetsitako aurrekontuak idaztean,
eta orain %7 baino gehiago aldatu
izana, Getxo Kirolaken kasuan”,
eta Elkarrekin Podemosek, aldiz, salatu zuen “Getxo Kirola-

Eztabaidan zehar, PPk adierazi
zuen “Getxon badaude kirol arloko
beste lehentasun batzuk, Thinking
Fadura prozesuarekin erabakitzen

kerako etengabeko finantzaketaren
jarioa. Nolabait, inprobisatuz jarduten da, eta ez dago epe labur-ertainerako aurreikuspenik”.
Edonola ere, udal gobernuak
azpimarratu zuen
partidak
parte hartze izaerako Thinking
Fadura “prozedura bizian” planifikatuta daudela. Horren bidez,
aurreikusita dago aurten lizitaziora ateratzea garagardotegi
zaharraren berreraikuntza, kirol kluben zentro sozial gisa eta
kirol berrikuntzarekin lotutako
ekimenetarako
ekintzailetza
zentro gisa. Bestalde, frontoien
eraikinaren egitura indartzeko
proiektuaren idazketa adjudikatu da. Horrek ahalbidetuko
du erabilerak berritu eta beste
kirol diziplina batzuetara hedatzea. Diziplina horiek sortu
dira neskatoak eta emakumeak
masiboki hasi direlako jarduera
fisikoarekin eta kirolarekin lotutako praktikan. “Gaur proposatutako finantzaketak aurrera egiten
du lortu nahi dugun Kirol Parke
Irekia izateko ibili beharreko bide
horretan. Bada, zerbitzuak, instalazioak eta gobernantza ereduak berritu bitartean instalazio egokiak,
seguruak eta erosoak eskaintzen
jarraitu behar du”.

Getxoarte 2021 egoitza-bekarako deialdia zabalik dago

Apirilaren 30era arte zabalik egongo da Getxoarte
2021en esparruan deitutako II. Egoitza bekarako izena
emateko epea, Bitartekaritza eta Egoitza Artistikoko
Programaren bidez. Ekimenari 5.000€ esleitu zaizkio
eta sortzaile garaikideei zuzenduta dago bereziki,
haien prestakuntza eta pedagogiak edozein direla ere;
banaka edo taldeka parte ahal izango dute eta derrigorrezkoa izango da 18 urtetik gora izatea eta administrazio-egoitza Espainiako estatuan izatea egiaztatu behar da.
Bekaren bitartez, maiatza eta urria bitartean Romo
Kultur Etxea-RKEn garatuko den sormen eta/edo

ikerketa artistikoko proiektu bat gauzatuko da eta
emaitza abenduan erakutsiko da bertan.
Ekimen honekin Kultur Etxeak hiru helburu lortu
nahi ditu: ikerketa eta ekoizpen artistikoa bultzatzea,
tokiko kultura-ehunaren zerbitzura dagoen tresna
bihurtzea eta egoiliarra(k) Getxoko arte-sarean sartzeko eta bertako ekitaldietan aktiboki parte hartzeko esparrua izatea, eta sortzaile horiek beste artista
batzuekin eta arte eta kultura arloko profesionalekin
interakzioa erraztea.
Interesa duten pertsonek hemen kontsulta ditzakete
oinarri osoak: www.getxo.eus/eu/getxoarte

APIRILAK 14 ASTEARTEA
Liburuaren hila. Solasaldia. Romo
Kultur Etxean, 19:00etan, “Las grietas
de América: bajo la piel de un país dividido”, AEBko egungo egoerari buruz,
Mikel Repáraz kazetariarekin (izen bereko liburuaren egilea).

APIRILAK 8 OSTEGUNA
2021eko Haur Zinema Jardunaldiak. Romo Kultur Etxean, 16:30ean,
“La pequeña bruja”. Adin guztientzat.
2,50€.
Zinemabarri. Muxikebarrin (Areeta
aretoa), 18:00etan, azpitituludun jatorrizko bertsioan, Ruben Östlunden
“The square” luzemetraia eta foruma.
12 urtetik gora. 3,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30.
“Naturaren detektibeak” eta “Esploratzaile txikiak”. www.ingurumenaretoagetxo.eus
APIRILAK 9 OSTIRALA
2021eko Haur Zinema Jardunaldiak. Romo Kultur Etxean, 16:30ean,
“El chico” (100. urteurreneko bertsio
zaharberritua). Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Zine-kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, Vigo Mortensenen “Falling”
filmaren proiekzioa eta foruma. 12 urtetik gora. Sarrera: 3,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30.
“Haritz eta bere lagunak”. www.ingurumenaretoagetxo.eus
APIRILAK 10 LARUNBATA
Kafe tertuliak. 18:00etan, online
zoomen bidez. Gonbidatua: Soraya
Domínguez del Valle. Gaia: “Ser asexual en una sociedad hipersexualizada”. Izena emateko: http://bit.ly/
CafésConversatorios2021. Zalantzak:
Whatsapp: 655 60 38 09. Antolatzailea: Mujeres con Voz.
Ingurumen Aretoa. 10:30-13:30. Helduentzako tailerra: “Udaberriko baratzea prestatzea” (Garbiñe Belloso, Lur
Batuak) eta Hezegunetik ekintza autogidatuak. “Altxorraren bila” eta “Bolueko esploratzaileak” (8 urtetik aurrera).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
APIRILAK 11 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin (Areeta aretoan), 12:00etan, “El jinete del
dragón”. Adin guztientzat. Sarrera:
2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta
12:15-13:30. Txiki tailerra: “#harriakgetxo jarduerarako harriak apaindu”
(3 urtetik aurrera). www.ingurumenaretoagetxo.eus
APIRILAK 12 ASTELEHENA
Erakusketa. Algortako Kultur Etxean,
La Valmuza Fundazioaren eskutik, “Miradas de Massaca” (argazkiak). Hilaren
30era arte.

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

APIRILAK 15 OSTEGUNA
Liburuaren hilabetea. Ipuinaren ordua. Romoko liburutegian, 18:00etan,
“Azken balea”, Modesto Kapitainarekin. Euskaraz. 4 urtetik gora. Sarrera
dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin (Areeta
aretoa), 18:00etan, David Pérez Sañudo “Ane” filmaren proiekzioa eta foruma. 12 urtetik gora. Sarrera: 3,50€.
APIRILAK 16 OSTIRALA
Zine-kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, Jeanne Herryren “EN
buenas manos” filmaren proiekzioa
eta foruma. 12 urtetik gora. Sarrera:
3,50€.
Liburuaren hila. Kontularien Kluba.
Algortako Kultur Etxean, 19:00etan,
ipuin-kontalaria izan edo entzun nahi
duten nagusiez osatutako taldearen
saioa. Sarrera dohainik.
Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, Silvia Pérez Cruz,
“Farsa, género imposible”. Sarrerak
agortuta.
Kontzertua. Amorante, 19:00etan,
Azebarri Kultur Elkartean (Euskal Herria, 14, Algorta). Gonbidapenak: www.
azebarri.eus
APIRILAK 17 LARUNBATA
Kontzertu liriko dramatizatua.
"Cómo ser soprano y no morir en el
intento", Miren de Miguel abeslariarekin, 19:30ean, Areetako Andres Isasi
Musika Eskolako auditorioan. Sarrera:
5€.
Kafe tertuliak. 18:00etan, online
zoomen bidez. Gonbidatua: Fernanda
Olivar. Gaia: “Afrodescendencia. Maternidades racializadas: Entre experiencias y desafíos”. Izena emateko:
http://bit.ly/CafésConversatorios2021.
Zalantzak: Whatsapp: 655 60 38 09.
Antolatzailea: Mujeres con Voz.
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30. Yinkana autogidatua 2.0 eta “Naturaren
detektibeak” (6 urtetik aurrera). “Esploratzaile txikiak” (3 urtetik aurrera).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
APIRILAK 18 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin (Areeta
aretoan), 12:00etan, “Los Elfkins”.
Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Igandeko haur zinea. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
17:00etan, “El reino de los elfos”. Adin
guztiak. 2,50€.
Dantza. Muxikebarrin (Arrigunaga
aretoa), 19:00etan, Input Danzaren
eskutik, “Nosotros”. Sarrera: 8€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Orientazio-jarduera
berria. Bizikletaz etorriz geri ¡hamaiketako doan! www.ingurumenaretoagetxo.eus

- Ikasten ikasi: ikasleari,
oposiziogileari, ikasketetan
arrakasta izaten laguntzen
diogu. Tel.: 687 000 650.
Romo. Puri. Psikologoa.
- Neska bat lan bila dabil
arratsaldeetan orduka etxeko lanak egiteko, edadetuak
zaintzeko…Tel.: 642 79 52
76.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren erantzule izango.
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Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111
Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

zio Sailak kaleratutako argitalpena da
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari
lotutako albisteak eta informazioak agertzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Ainhoa
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza,

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20.
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Arte arduradunak: Bostnan Bilbao, S.L.
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte,
S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

2020ko aurrekontu orokorraren likidazioa

Azken osoko bilkuran 2020ko
aurrekontu orokorraren likidazioaren berri eman zuten. Munduko pandemiak
eta horren ondorio sozial eta
ekonomikoek markatutako
2020. urtean gutxitu egin zen
diru-bilketa
administrazio
publiko guztietan, horien artean Getxon ere. Horrenbestez, diru-sarrera errealek ez
zituzten bete diru-sarreren
hasierako
aurreikuspenak.
5.842.691€ gutxiago sartu ziren, batez ere beste administrazio publiko batzuetatik
jasotako zenbatekoa gutxitu
izanaren ondorioz (4,5 milioi
gutxiago). Hori Udalkutxaren beherakadak eragin zuen
bereziki, baina udal tasak (3,7
milioi euro) ez kobratzeak ere
bai, Getxo Kirolaken kasuan,
esaterako. “Hala ere, kudeaketa
propioko zergen bilketatik eratorritako diru-sarrerak hasieran
aurreikusi baino hobeto joan ziren. Diru-bilketaren kudeaketan
ezarritako hobekuntzen emaitza
ona eta udal zerga ikuskaritza
zerbitzuaren emaitza onak nabarmendu behar dira”, adierazi
zuen Ogasuneko zinegotzi
Ignacio Uriartek.
Gastuei
dagokienez,
5.000.000€ inguru pandemiaren ondoriozko aparteko
ekintza espezifikoetara bideratu ziren, aurrekontu arrun-

tean jada jasotako horiei gehituta.
“Covid19ari lotutako igoerekin
ere, lortu genuen kanpoko kontratazioetako gastua 1.769.436€tan murriztea 2019koarekin
alderatuta. Eta, zailtasunak zailtasun, 9.595.339,64€-ko inbertsioak gauzatu ahal izan ditugu,
Algortako Manuel Gaintza aparkaleku berria kasu”, azpimarratu zuen Uriartek.
Mozioak
M8ko Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira egindako adierazpen instituzionalaren berri emateaz gain,
mozioen atalean, lekukotza
izaerarekin, lau onartu egin
ziren. Lehenengoa, PPk aurkeztua eta udal gobernuak
trantsakzionatua, Getxoko
lekurik jendetsuenetan hautsontziak jartzea eskatu zuen.
Ildo horretatik, jakinarazi

zen aurten hautsontzidun
125 zakarrontzi jartzea aurreikusten dela, eta hurrengo
ekitaldirako beste 125 aurreikusi direla. Bigarrena ere PPk
proposatu zuen, Bizkaiko
Foru Aldundiari eskatzeko
Bizkaibusi zerbitzua ematen
dioten autobus geltokietan
markesinak jartzeko.
Horrez gain, EH-Bilduk proposatutako mozio bat onartu
zen, hain zuzen ere, Udalak
elikagaiak alferrik galtzearen aurkako manifestuari
atxikitzeko, eta baita osoko
bilkurari bi hilabeteko epean
elikagaiak xahutzearen aurkako premiazko lehen neurriak eta lau hilabeteko epean
hiru urterako plangintza aurkezteko ere.
Azkenik, Elkarrekin Podemosetik abiatutako mozio bat
aurrera atera zen, Udal Gobernuak transakzionatu zuena,
Udala behar diren puntuetan
indartu dadin, naturan hondakinak gutxiago uzteko; horrez gain, sentsibilizazio- eta
kontzientziazio-kanpainak
bultzatu eta garatzea ere proposatu zuen mozioak, hondakinak ingurumenean bertan
behera uzteak dituen ondorioak erakusteko, bai eta Getxoko herritarrek hori saihesteko izan dezaketen zeregina
erakusteko ere.

11 ikastetxek parte hartu zuten
telematikoki Eskolako Agenda 2030eko
Jardunaldi Teknikoan

Eskolako Agenda 2030 programaren jardunaldi teknikoa (aurreko Eskolako
Agenda 21) online egin zen
martxoan, ingurumen-hezkuntzako programa horretan inplikatuta dauden
Getxoko 11 ikastetxeen
parte-hartzearekin. Agenda 2030 programa berriak
aldaketak dakartza, baina
ikasturte bakoitzean gai
desberdin baten inguruan
lan egiten da, eta 2020/21ean
Kontsumoa eta Produkzio
arduratsua (Garapen Jasangarriko 12. helburua) eta
plastikoak dira.
Urte berezia izan arren,
ikastetxeek Agendak ezarritako faseak bete eta hainbat
jarduera egin dituzte. Esate
baterako, ibilaldi gidatuak
egin dira Udal-diagnostikoa
egiteko, hau da, landu behar
izan duten gaiari buruz Getxok dituen indarguneak eta
ahuleziak aztertzen ari dira.
Jarduera hori ezinbestekoa
da ikasleek hobekuntza-

Ekimenaren aurreko edizioa, Faduran

proposamenak eta programaren amaieran hartzen
dituzten konpromisoak lantzeko irizpide fidagarrian
oinarritu ahal izateko.
Halaber, jardunaldi tekniko
bat antolatu zen, eta, Covid-19aren eraginez, telematikoki egin zuten; ez zen
Fadurako kiroldegian egin,
aurreko urteetan bezala.
Saio horretan parte hartu
zuten ikasle eta irakasleek,

Joseba Arregi Ingurumen
Hiri
Zerbitzuetako eta Ingurumen Kalitateko zinegotziak
eta Indumetal Recycling
enpresako teknikari batek
(plastikoek ingurune naturalean duten eraginari eta
Circ4Life proiektuari buruz
hitz egin zuen. Getxon egiten ari den proiektu pilotua
da eta zenbait ikastetxek
hartzen dute parte).

Hitzaldiak eta mahai-inguruak protagonista, Liburuaren Hilean
Beste urte batez, apirilean Liburuaren Hila ospatuko dugu
Getxon eta, hori dela eta, Liburutegiek bultzatutako ohiko
programazioaz gain (ipuin-kontaketak, olerki kluba…), egungo gai interesgarriei buruzko
solasaldi eta mahai-inguruak
eskainiko dira, egile ospetsuen
eskutik, besteak beste Mikel
Repáraz, Goizalde Landabaso,
Harkaitz Cano edo Miren Agur
Meabe.
Halaber, ez dugu ahaztu behar
hilabete osoan zehar egile getxotarren
orri-markatzaileen
bilduma banatuko dela bertoko
liburutegi eta liburu-dendetan
(modelo desberdinak zentro
eta denda bakoitzean). Gainera, liburu-denda eta liburutegietan erosketa edota mailegu
egitean, sari-zozketa batean
parte hartzeko aukera izango
duzu. Zozketa apirilaren 23an
izango da, Nazioarteko Liburu
Egunean.
Hitzaldiak eta mahai-inguruak
Lehen solasaldia asteazkenean,
hilak 14, izango da, Mikel Reparazekin, eta Las grietas de
América: bajo la piel de un país
dividido liburua aurkeztuko
du Romo Kultur Etxea-RKEn,
19:00etan.
Asteazkenean, hilak 21, RKEn,
18:00etan, 60 urtetik gorako pertsonek Iraganaz gozatzea birritan
bizitza da / Disfrutar del pasado es
vivir dos veces hitzaldian parte
hartu ahal izango dute Getxoko istorio, gertaera eta pertsonekin, eta bertako bildumako
argazkiekin ilustratuta (izenak
emateko: tel.: 94 466 00 22).

Egun horretan bertan, 19:00etan,
Muxikebarriko Arrigunaga aretoan, Bakardadea mundu hiperkonektatu batean mahai-ingurua
izango da, Josune Muñoz Skolastikako kideak moderatua, eta
Txani Rodriguez, Goizalde Landabaso eta Harkaitz Cano izango dira hizlari.
Ostegunean, hilak 22, Hiztatasuna eta beste tasun batzuk mahaiingurua izango da RKEn,
19:00etan, Karmele Jaio, Miren
Agur Meabe eta Miren Amurizaren eskutik (Josune Muñozek
ere moderatua).
Hitzaldi hauetarako gonbidapenak Muxikebarriko leihati-

lan eta informazio bulegoan eta
Romo Kultur Etxean jaso ahal
izango dira.
Ipuin kontalariak eta poesia
Txikienek, ostegunean, hilak
15, 19:00etan, Romoko liburutegian, Azken balea, Modesto Kapitainarekin, gozatu ahal izango
dute eta larunbatean, hilak 24,
11:00etan, RKEn, Kids/Us Getxo-Algortak Farmyard aurkeztuko du ingelesez.
Helduentzat El Club de los
Cuentistas (ostirala 16) eta Club
de Poesia (asteazkena 28) eskainiko dira Algortako Kultur
Etxean.

Irakurle kluba,
euskara errazean,
abian

“Habitando la vida”, Manu Oliverren bizipen
eraldatzailea
Itsas ingeniari gisa trebatua, baina duela hamabi urtetik yoga irakasle,
Manu Oliverrek esperientzia sendagarri, askatzaile eta pozgarria aurkitu
du idazkeran, orainaldira irekitzeari dagokionez. Horixe da, hain zuzen ere,
Habitando la vida. La posibilidad del momento, berriki Algortan aurkeztu
duen liburuaren helburua. “Maitasun istorio bat, edo agian ez da historia,
eta, besterik gabe, maitasun adierazpen bat da, bizitzarena baita … edo,
gutxienez, begirada garbia eta bere bizipen eraldatzaileari irekia” Oliverrek
berak Circulo Rojo argitaletxeak argitaratutako autolaguntzako testu honen
aurkezpenean adierazi duenez.

Irakurle Kluba (euskara errazean)
ekimena abian jarriko du Egizu elkarteak datorren apirilaren 15ean,
19:30ean, Fadurako areto nagusian, euskaraz irakurtzeaz gozatzeko. Horretarako hileko bigarren
ostegunetan Lizar Begoña poetak
gidatutako klub berri honetako
partaideak elkartuko dira irakurri
duten liburuari buruzko iritziak
eta hausnarketak partekatzeko.
Lehenengo saioan Karmele Jaioren
Amaren eskuak liburuaz mintzatuko dira, eta landuko dituzten hurrengo liburuak Tolstoien Zenbat
lur behar ditu gizon batek (maiatzak
13) eta Arantxa Urretabizkaiaren
Koaderno gorria (ekainak 17) izango
dira. Leku mugatuak izango dira
eta horregatik beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea: labur.
eus/irakurlekluba

Miren de Miguelen kontzertu liriko dramatizatua

Joseba Santxok
irabazi du
Barrikako mikro
ipuinen lehiaketa

Joseba Santxo algortarrak Barrikako Udalak antolatutako mikro ipuinen (gehienez 150 hitz)
lehiaketaren lehenengo saria
irabazi du, euskara atalean, Begi
Kliska izenburuko kontakizunarekin. Saria 125€-ko txartela
izan da Barrikako denda edo jatetxe batean trukatzeko.

Miren de Miguel abeslariak kontzertu liriko dramatizatua eskainiko du, gaztelaniaz, datorren
larunbatean, apirilaren 17an,
19:30ean, Areetako Andres Isasi Musika Eskolako auditorioan.
Cómo ser soprano y no morir en
el intento izenburupean, 12 aria
eta "soprano abnegatu baten kontakizun tragi-komikoa" eskainiko
ditu, interpreteak berak azaltzen
duenez. Umore- eta ironia-karga duen ikuskizuna da, dio, eta
ahotsa lan-tresna egiten dutenen
munduan murgiltzera gonbidatzen du publikoa. Ikuskizunean
María Vega pianistarekin eta Denis Marquez dantzariarekin batera arituko da.
Emanaldira sartzeko prezioa 5
eurokoa da.

Kulturarteko gymkana autogidatua udalerritik

Algortarrak Barrika eta eboluzioari buruzko kontakizuna
idatzi zuen, bertako labarretan
bere burua kokatuta, behialako neandertalengandik egungo
jaioberrienaganako paseo birtuala egin zuen.
Bere editore lanbide nagusiarekin batera, gaur egun Santxo
hainbat mikro proiektutan dabil, tartean, artikulu idazle, bertsotan gai jartzaile, abesti letraegile...

Datorren apirilaren 20ra arte parte hartu ahal izango da Ahotsen
artean kulturarteko Gymkana autogidatuan, Moviltik elkarteak,
Udalaren laguntzarekin martxoan
abian jarritako Loturak Festival
ekimenaren barruan kokatuta.
Jardueraren foiletoan edo webgunean eskainitako pista batzuen
bidez, parte-hartzaileek QR kode
batzuk aurkitu beharko dituzte
udalerriko leku jakin batzuetan,
Getxoko errefuxiatuen eta migratzaileen harrerari eta inklusioari buruzko istorio, soinu, begirada, errezeta eta poemarekin.
Inpresioak info@loturakfestival.
com bidaltzea eskatzen da. Pistak:
https://bit.ly/3cSAdGT

“Miradas de Massaca” dator Madrileko La Valmuza
Fundazioaren eskutik

Ibon Agirregoitiak eta José Miguel Sánchezek
“Fotografías que hablan” erakusketa aurkezten dute

Datorren apirilaren 12tik, astelehenetik, hilabetea amaitu arte, Algortako Kultur Aretoan Miradas de Massaca izeneko argazkien erakusketa
ikusi ahal izango da La Valmuza Fundazioaren eskutik. Paco Martinen
argazkiak dira, eta Massacako (Mozambikeko herri txikiko) biztanleek
dituzten zailtasunak erakusten dituzte. Han, HIESak kalteak eragiten
ditu herritarren artean, eta hezkuntza derrigorrezkoa den arren, biztanle asko ez daude eskolarizatuta eta hezkuntza-gabezia larriak daude.
La Vamuza etekin asmorik gabeko entitatea da, pertsona boluntariok
osatuta, pobreziaren aurka borrokatzeko.

Egun hauetan Fotografías que hablan izenburuko erakusketa ikus daiteke Algortako Kultur Aretoan. Egileak Ibon Agirregoitia eta José Miguel Sánchez dira. 20 bat argazkiren erakusketa da eta bakoitzak testu
labur bat du hurrengo hausnarketarekin: “Argazki batek errealitatea
ikusten erakuts dezake, haren edertasun ezkutua deskubritzen. Galduta zaude? Argazki batek inguruko mundua azal diezazuke”. Interesatuek apirilaren 30era arte bisitatu ahal izango dute erakusketa, astelehenetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 21:00etara,
eta larunbatetan, 10:00etatik 13:00etara.

Uztailaren 30etik abuztuaren 3ra, doako jarduerak eskainiko dira jende ororentzat Kirol Portuan, pandemiaren
bilakaeraren arabera

Getxon Mini Gascogna estropada jokatuko da, nagusiki Frantziatik
etorritako 70 itsasontzi baino gehiagorekin

Uztailaren 30etik abuztuaren
3ra, Mini Gascogna estropada
jokatuko da. Estropadak 600 milia nautikoko joan eta etorriko
ibilbide bat du Bizkaiko Golkoa
zeharkatuz, Le Verdon-Sur-Mer,
La Rochelle hegoaldetik 80 kilometrora (Frantzia), eta Getxo artean. Bertan Mini6.50 erako 72
belaontzik parte hartuko dute.
Belaontzi hori habitagarria da,
dimentsio txikikoa, Atlantikoa
gurutzatzeko egokia. 50 baino gehiago frantziarrak izango
dira, nahiz eta beste jatorri batzuetakoak ere nabarmentzekoak diren, hala nola Italia, Alemania, Suitza, Belgika, Uruguai
edo AEB-takoak.
Mini Gascogna izango da parte-hartzaileei Frantzia eta Karibe artean, Kanariar Irletan
eskala eginez, urte bakoitietan
jokatzen den Mini Transat 2021
entzutetsurako sailkatzeko aukera emango dien azken estropada.
Estropada bi portuko udalerrietako ordezkariek antola-

tuta egongo da. GOS Offshore
Sports izango da Getxon egiteko eskalaz arduratuko dena.
Sailors for the Sea zigiluarekin
konprometitutako enpresa da
(ziurtagiri horrek adierazten du
antolatzaileak ingurumenean
eragindako eragina murrizteko neurriak hartu dituela, bes-

Urrea arku-tiroan Irantzu
Cotorentzat

Ezin izan du estreinaldi hoberik
izan Arku Tiroko Getxo Arkua
Klubak 20-21eko Espainiako
Aretoko Txapelketan, martxoaren amaieran egindakoa Marina D’Or-Oropesa del Mar-en
(Castelló). Bertan urrezko domina lortu du arku biluziaren
modalitatean, Euskadiko talde mistoa ordezkatuz. Irantzu
Coto getxotarrak eta Gasteizko
Aurrera Klubeko bere taldekide
Alberto Ruiz de Infantek finalean gailendu zituzten Murtziako eta Andaluziako bikoteak, bigarren eta hirugarren
sailkatuak, hurrenez hurren.
Txapelketara joan zen beste
getxotarrak, Aurelia Muffatek,
ezin izan zuen taldekako emakumezkoen arku errekurboaren

modalitatera aurkeztu, taldekide bat gaixorik zegoelako.

teak beste, erabilera bakarreko
plastikoa ez erabiliz, tokiko
produktuen kontsumoa lehenetsiz eta hondakinen bilketa
antolatuz sortzen diren lekuan
bertan). Gainera, proban ingurumena gehien errespetatzen
duen partaidearentzat sari berezia izango da.
Halaber, Mini Gascogna estropada munduaren inguruko The
Race Around 2023 estropadaren
Futures Program izeneko egitasmoarekin lotuta dago, industria
nautikoan eko-arduratsuak diren materialen erabilera bultzatu eta gazte zein helduentzako
heziketa-programak eskaintzen
dituena.
Jarduera-agenda,
uztailak
30-abuztuak 3
Getxora uztailaren 30ean iritsi
eta Frantziara abuztuaren 3an
itzuliko den estropadaz gain,
Udalaren eta ekitaldiaren beste

babesle batzuen laguntzari esker, egun horietan jendeak familian egiteko doako tailerrak,
kontzertuak, hondartza garbiketa eta bakarkako eta binakako Bizkaiko Txapelketa izango
ditu eskuragarri, pandemiaren
bilakaera onaren mende egongo
diren ekintzak. Horrela, apiriletik aurrera, ikastetxe ezberdinetarako bisitak egingo dira,
Getxo eta Bizkaiko Itsasoa eta
Irristadura sektorera bideratutako maisu eskola bat (master
class) emango da maiatzean
zehar, Bizkaian kokatutako 171
enpresez osatutako sektore horretako pertsona ekintzaileei
zuzendutako Getxo Itsas Hub
sortu berria aprobetxatuz, udalerriak kirol eta ongizate arloko
teknologien industriaren alde
eginiko apustuaren barnean.
Aspaldiko urteotan, Getxo derrigorrezko geldialdi modura sendotu da bela eta nautika
maite dutenentzat, haietako
diziplina guztietan. Berez, bertan kokatzen dira Euskadi osoko amarraduren %20, guztira
1.200. Kirol Portuko zerbitzu eta
azpiegiturek oraingoan estropadalariak hartuko ditu, gizon
zein emakume, Getxoko ondare
historiko eta kulturala ezagutzeko aukera izango dutenak.
Baieztatua dago Mini Gascogna estropadak Kirol Portuan
egingo duela eskala 2021eko eta
2023ko edizioetan, Getxo estropaden nazioarteko portu garrantzitsu modura sendotuz.
Informazio gehiagorako:
ht t ps://w w w.m i n i-gascog na.
com

10.000m-ko munduko markarik
onena Fontanedarentzat

Cotok adierazi duenez, “esperientzia izugarri gustatu zaigu eta
asko atera dugu positiboan, horrelako lehiaketetan topera egoteko
lan egin behar dugun gauzez jabetu gara eta”.
Domina horri, Euskadik talde
mistoen eta emakumezkoen banakakoen kategorian eta long
bow modalitatean lortutako bi
urre gehitu behar zaizkio.

Javier Fontaneda getxotarrak
10.000 metroetako munduko markarik onena egin du Master 57
urteko kategorian, 32:44.68 markarekin, martxoaren amaieran Barakaldoko San Vicente Kiroldegiko
pistetan jokatu zen pistako Euskadiko Iraupen Txapelketa Absolutuan. Fontanedak, 8. amaitu zuen
maila absolutuan, Munduko markarik onena ezarri zuen, tarteko
igarobide guztien batez bestekoan
lasterketa oso orekatu bat egin ondoren.

Txapelketan, 764 kirolari bildu
ziren, 498 gizon eta 266 emakume, eta 12 autonomia erkidegotako selekzioak. Horiek guztiak, aretoko arkuaren hainbat
modalitateetan lehiatu ziren.

Joan den martxoaren 14an Espainiako Kros Masterra irabazi zuen
Kordoban, eta errekor honekin,
martxo zoragarri bat itxi du lasterkariak, lesioengatik denbora
luzez jardundu gabe izan ondoren,

lehiaketetara itzulitakoan.
Aire zabaleko pistako denboraldi
berria hastearekin batera, udako
hilabeteetan zehar 3.000 eta 5.000
metroko Europako errekorrei aurre egiten saiatuko da Fontaneda.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO EKINEZ 2021, AURRERA!!!!
ruak. Getxoko pertsona horiek eta
ekonomiak guztion babesa eta lankidetza behar dute hainbat esparrutan
bereziki gogorra izaten ari den egoera honetan aurrera egin ahal izateko.
Getxoko Udalaren eskutik datozen askotariko laguntzak, guztira
13.100.000 euro biltzen dituztenak.
Bada, laguntza horiek batzen zaizkie
Foru Aldunditik edo Eusko Jaurlaritzatik gaitzen ari diren ekimenei, erakundeen arteko lankidetza estua tarteko. Modu horretan, bermatu egiten
da pertsonek, familiek, negozioek,
kulturak, kirolarekin lotutako sektoreak eta, batez ere, kolektiborik zaurgarrienei arreta emateko zerbitzuek
aurrera egiteko behar duten sarea.
Getxo Ekinez 2021 Covid19ari aurre
egiteko Getxoko Udalean planteatutako aukerak batzen dituen tresna da. Halaber, lagunduko du gure
herria bera, pertsonak eta, oro har,
Getxo bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko Euskadiko herririk onena
bihurtu duten sektore ezberdinak
ahalik eta ondoen egotea pandemia
hau amaitzen denean. Getxo Ekinez
2021, AURRERA!!!!!!

Getxoko Udaleko talde politiko guztien arteko akordioa lortu izana beti
da albiste ona. Are gehiago, GETXO
EKINEZ 2021 akordioaz hizketan
ari bagara. Elkarrizketa eta negoziaketa prozesu baten ostean, Getxoko
Osoko Bilkuran ordezkaritza daukaten talde politiko guztien babesa
eskuratu du. Bada, Amaia Agirre alkateak azpimarratu bezala, datozen
urteetarako daukagun erronkarik
garrantzitsuena da.
Elkarrizketa, negoziazioa, proposamenak, emakidak, ekarpenak...
akordioa, azken finean, Getxoko
Udalak 2021. urte honetan COVID19ak eragindako pandemia sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioei aurre egiteko gaitu dituen
13.100.000 euroei buruz.
13 milioi euro baino gehiago 2021ean,
iaztik datozen laguntza, programa,
dirulaguntza eta ekimenei gehituko
zaizkienak. Asmoa da koronabirusak ekarri duen bizi aldaketak larriki kaltetutako sektore guztiei arreta
ematen saiatzea.
Pertsonak eta ekonomia dira Getxo
Ekinez 2021 programa honen helbu-

MANTENTZE-LANEN FALTA GURE
KALEETAN

Pena ematen du ikusteak Getxoren irudia okerrera doala gure
Gobernu Taldearen utzikeriagatik.
Horren adibide dira gure udalerriko aldapak. Hala, Salsidun eta
Bidezabalen, esaterako, ia egunero
gertatzen da egituretakoren batek
ez funtzionatzea. Eta EAJk uste
du arazo onargarriak direla. Bada,
etengabeko matxurek auzokide
asko “hor konpon” uzten dituzte,

bereziki adinekoak edo mugikortasun arazoak dituztenak. Baina
EAJren utzikeria hori gure kaleetako askotan islatzen da. Hala, esate
baterako, Novia Salcedo kaleko bizilagunek denbora asko daramate
salatzen gaizki jarritako kutxatilengatik pairatzen duten etengabeko
zarata. Kexak helarazten dizkiote
udalari, baina, beti bezala, ez dute
ezertarako balio. #esnatugetxo

BORONDATEA BAINO EZ DA BEHAR
Azken Osoko Bilkuran egiaztatu
ahal izan dugunez, elkarrizketarako borondatearekin eta talde lanarekin lor daiteke ekimenak aurrera ateratzea. Getxo Ekinez 2021
plana errealitatea da jada, udaleko
indar politiko guztien arteko lankidetzari esker. Hori gauzatzeko
adostasuna lortzeko, zeinaren
helburua baita pandemiaren ondorioei aurre egitea, talde guztiek
utzi behar izan ditugu gauzak

kanpo. Nahiago genuke urtebete
lehenago iritsi izango balitz eta anbiziotsuagoa balitz, baina egoerak
eta hiritarrek akordioak merezi
dituzte, eta behar-beharrezkoa da
Getxo Ekinez aurrera eramatea.
Espero dugu lanerako modu hau
ohiko bihurtzea; izan ere, oraindik
ere hainbat esparrutan egin behar
du aurrera udal honek. Harremanetarako:
elkarrekinpodemos@
getxo.eus, 944660290.

MIMENAGAKO PARKE EKOLOGIKOA
SORTZEKO EH BILDUREN PROPOSAMENA
Mimenagako ingurua
ekologikoki berreskuratzeko proposamena
aurkeztu berri dugu
EH Bildutik. Marel-Renault tailerrak zeuden
lekuan parke ekologikoa sortzea proposatzen dugu. Mimenaga
Berangoko erdigunetik gertuago dagoen
arren, lursailaren zatirik handiena Getxokoa
da. Gaur egungo HAPOk padura horretan etxebizitzak eraikitzea aurreikusten du.
Baina badago alternatibarik.
Getxo eta Berangoko EH Bildutik honako proposamena landu
dugu Mimenagarako, espekula-

zioaren atzamarretan erori baino
lehen: ibaiertzeko basoa sortu,
putzuak, hezeguneak, haurrentzako egurrezko jolasgunea, belardi naturala, ortuak...
Proposamen osoa getxo.ehbildu.
eus

INOR ATZEAN EZ UZTEKO
AKORDIOAK
Joan den astean, udal talde guztiek Getxo Ekinez 2021 ekintza
programa aurkeztu dugu. 13 milioi euro baino gehiagoko plana,
80 neurri barne hartzen dituena.
Gizarte kohesioari, kulturari, kirolari, turismoari eta ekonomiaren sustapenari lotuta daude
neurriok. Helburu nagusia da
Covid19ak eragindako ondorio
sozial eta ekonomikoei aurre egitea.
Getxo Ekinez ekimenarenen erdigunean pertsonak daude,
zaurgarrienak, gazteak, emakumeak, familiak, adinekoak, gure
merkataritza eta enpresa sarea,

eta turismoarekin, kulturarekin
eta ostalaritzarekin lotutako sektoreak, besteak beste.
PSE-EEk talde politiko guztiekin lortutako akordioaren balioa
nabarmendu nahi du. Izan ere,
ezberdinen arteko adostasun horri esker, elkarrizketaren bidez
lehentasunak definitu ditugu.
Ziur gaude herritarrek hori espero dutena ordezkariengandik, eta
horregatik eskertzen diegu talde
guztiei gobernu taldeak planteatutako neurri guztiak babestu
izana. Izan ere, beti ez da erraza
izaten akordioetara iristea horren posizio ezberdinetatik.

Doako alea

355 zb.
www.getxo.eus

>> 2021eko Apirila

Nabarmentzekoak
> Getxoko gazteak pandemia egoeran
> Arabieraren klaseak Algortako Gaztelekuan
> Zabalik 2021eko Auzolandegietarako izenematea

Getxoko gazteak pandemia egoeran

Arabieraren klaseak Algortako
Gaztelekuan

Arabieraren klaseak daude Algortako Gaztelekuan (Urgull kalea
z/g, 3. solairua) asteazkenetan, 17:30etik 18:30era, pasa den apirilaz geroztik, Ayoub Mazarren laguntzari esker. Herriko gazteen
arteko elkarlanerako eta kultur arteko topaketarako aukera ona
eta berria da ekimena. Ayoubek 22 urte ditu, Marokon jaio zen
eta urtebete baino gehiago darama hemen. Coach profesionala da
motibazio pertsonaleko gaietan. Oso gaztetatik liluratzen du gai
horrek, izugarri gustatzen zaiolako bere partaidetza ipintzea, pertsonei era positiboan pentsatzen eta prozesu pertsonal eta profesionalak hobetzen laguntzeko. Agharas elkartean parte hartzeaz
gain, beste bi elkartetan parte hartzen du, eta elkarlanean aritzen
da hainbat proiektutan bera bezalako gazteei Euskadira iristean
bizi duten zailtasun-egoera eraldatzen laguntzeko. Arabiera klaseei buruzko informazio gehiagorako: Algortako Gaztelekua:
gauegungaztelekua@getxo.eus Telefonoa: 944660356

* 20 "Fulbright" bekak, Amerikako Estatu Batuetan edozein diziplinatan master edo doktoregoa ikasteko, Fulbright Batzordeak
deituak unibertsitateko goi-mailako titulua duten pertsonentzat,
2014an edo geroago lortutakoak. Ingeles maila bikaina eduki
behar da. Zenbatekoa: 1.400 eta 2.760$ arteko bidaia-gastuak,
matrikula eta mediku-asegurua. Eskaerak aurkezteko epea apirilaren 14ra arte. Kontaktua Madrilen: Tel.: 91 702 70 00, registro@
fulbright.es eta https://bit.ly/3szHNLL
* Portugaleteko komiki lehiaketa, bertako Udalak deitua, euskaraz edo gaztelaniaz. Hainbat sari ezarri dira, 1.700 eta 100€
artekoak. Lanen aurkezpena maiatzaren 7ra arte izango da zabalik.
Interesdunek telefono-zenbaki honetara jo dezakete: 94 472 93
09, www.portugalete.org eta santaclara@portugalete.org.

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Apirila
Hilak 8, osteguna: TXAPELKETA:UNO
Hilak 10, larunbata: IRTEERA: BOLERA
Hilak 14, asteazkena: TAILERRA: ARKATZAK
Hilak 16, ostirala: TAILERRA: VISUAL ART
Hilak 21, asteazkena: EKINTZA: SROMENA EGUNA
Hilak 23, ostirala: TAILERRA: VISUAL ART
Hilak 24, larunbata: IRTEERA: OHE ELASTIKOAK
Hilak 27, asteartea: SUKALDARITZA: SAGARRA PASTELA
Hilak 30, ostirala: TAILERRA: VISUAL ART
Hilak 31, asteazkena: TAILERRA: BOTILAK MARGOTU
* Ordutegi berria hurrengoa izango da:
· Astearte, asteazken eta ostegunetan: 17:00-20:00.
· Ostiraletan eta larunbatetan: 17:00-21:00.

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Apirila
Hilak 8, osteguna: ESKULANA: PAPEREZKO MAKETAK
Hilak 9, ostirala: GAI SOZIALA: GARAPENERAKO ETA BAKEARAKO
KIROLAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Hilak 14, 21 eta 28, asteazkenak: INTERKULTURALITATEA: ARABIAR
KLASEAK
Hilak 15, osteguna: TAILERRA: MARRAZKETA
Hilak 16, ostirala: TAILERRA: ROBOTIKA
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: LEGO ERAKUSKETA
Hilak 22, osteguna: MASTER CHEF: TXOKOLATEZKO TRUFAK
Hilak 24, larunbata: IRTEERA: SKATE
Hilak 30, ostirala: TAILERRA: GRAFITI
* Ordutegi berria hurrengoa izango da:
· Astearte, asteazken eta ostegunetan: 17:00-20:00.
· Ostiraletan eta larunbatetan: 17:00-21:00.

Munduko pandemiak gure
inguruan eragindako egoerak urte bat bete berri duenean,
Udaleko
Gazteria
Zerbitzuak ezagutu nahi
izan ditu Getxoko gazteen
esperientziak, iritziak, beldurrak, erronkak eta abar.
Horretarako, hainbat adin
eta errealitatetako udalerriko
gazte batzuengana hurbildu
da, ez azterketa soziologiko
bat egiteko, baizik eta haien
errealitatea eta pentsamenduak entzuteko denbora lasaia eskaintzeko, eta, batez
ere, ondoren hura zabaltzeko
aukera emateko. Egoera berri honek bizitza materialean
eta emozionalean du eragina
eta ukitzen ditu, eta horegatik, biei arreta eman behar
zaie.

Gazteleku eta Inklusio zerbitzuetako gazteei zenbait galdera egin dizkiete. Adin ezberdinetakoak eta askotariko
jatorria eta profileko gazteak
dira.
Urte honetan zer-nolako
emozioak izan dituzten galderari erantzuteko “tristura”,
“asperdura”, “larritasuna”,
“kezka” eta “antsietatea” aipatu dituzte.
Beren zailtasun nagusienak

izan dira online bidez ikasten jarraitzea, lagunekin ezin
egotea, irten gabe egotea,
ziurgabetasuna eta jatorrizko
herrialdera joan ezin izatea.
Zailtasun horiei aurre egiteko, ikasketetan eta batez ere
familian, lagunengan topatu
dute babesa, baita sare sozialen nahiz online bidezko
jokoen erabileran ere.
Ea zerbait gehiago aipatu
nahi duzun galdetu zaie-

nean, ia erantzun guztiak
ildo beretik joan dira, hau
da, hedabideekin eta, oro
har, gizartearekin haserre
daudela, gazteak arduragabeak eta arauekiko errespetu
gutxi erakusten dutela esaten baitute: “Etsigarria da gu
jomugan jartzea”.
Udalerriko gazteek duten
ikuspegiaren, sentimenduaren eta iritziaren lagin labur
bat da. Gazteei beste era batera begiratzeko aukera bat.

Zabalik 2021eko Auzolandegietarako izenematea
Datorren apirilaren 21era
arte zabalik izango da estatuko eta atzerriko udako
Auzolandegietarako izena
emateko epea, Eusko Jaurlaritzak deituta. Horietan
18 eta 30 urte bitarteko gazteek parte hartu ahal izango
dute, eta auzolandegi bakoitzak adin tarte bat izango du zehaztuta. Euskadin
antolatutakoak 18 eta 26
urte bitartekoentzat izaten
dira.

Nazioarteko auzolandegietan (munduko edozein herrialdetako gazteekin) parte
hartzea aukeratzen duten
pertsonek ingelesez ondo
mintzatu beharko dute, eta
batzuetan
auzolandegiko
hizkuntza beste bat izan daiteke, esate baterako, frantsesa edo alemana.
Identifikazio elektronikoa
izena emateko
Datuak online formularioan

( https://bit.ly/2P85JHH )
bete behar dira eta identifikazio elektronikoko bitarteko bat beharko da. Bitarteko
hori ez edukitzekotan, egungo osasun-krisiaren ondoren
identifikazio elektronikoko
bitartekoa lortzeko nahikoa epe emango da. Gogoan
izan, halaber, hurbileko pertsona batek identifikazio
elektronikoko
bitartekorik
badu, hark ordezkari gisa
jardun dezakeela izena ematerakoan.
Auzolandegian plaza hartu
ondoren, “Nire Karpetara”
atalera igo beharko dute gazteek. Horretarako egun natural biko epea izango dute,
aukeratu den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.
Bidalketa ezarritako epean
egiten ez bada, erreserba bertan behera geratuko da, eta
ezin izango dute kuota itzultzea eskatzeko eskubiderik
izango, salbu auzolandegia
antolatzen duen autonomiaerkidegoak kuota itzultzeko
aurreikusten dituen egoeraren batean badaude.
Atzerriko
auzolandegietarako motibazio eskutitza
eskatzen da. Aukeratutako
auzolandegian izena eman
ondoren, gazteek honako
helbidera bidali beharko
dute eskutitza: svi@injuve.es.
Eskutitza bidaltzea onartua
izateko baldintza da.
Auzolandegien zerrendari,
baldintzei, dokumentazioari, tokiei eta datei buruzko
informazioa
https://bit.
ly/2P85JHH helbidean dago
ikusgai.

