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> “Amaren intxaurrak” Pirritx, Porrotx eta
Marimototsekin (3. or.)

Tokiko sektore
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Getxoarte 2021en
protagonista
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Apirilak 22
>> Maiatzak 2
Hip Hop ikuskizuna. Maiatzak 1,
larunbata, 19:00etan, Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), “Urban show”
ikuskizuna, Invert, Shintoma, Minimi, Crazy
Hospital eta DJ Rasyrekin. Sarrera: 8€.
BERTAN BEHERA geratu dira Isabel Reyren eta
Dena DeRose Trioren kontzertuak.

Datorren lauhilekorako programazioak izen handien eta tokiko sorkuntzaren aldeko apustua egin du

Dulce Pontes, Kukai, Leo Bassi, Kalakan, Ene Kantak eta Bulego,
Muxikebarrin

Muxikebarrin jarduera handia
izango da datozen lau hilabeteetan, berrogeita hamar bat ekitaldirekin, izen garrantzitsuak eta
herriko artistak protagonista direla. Maiatza eta abuztua bitartean, musika, dantza, antzerkia,
umorea eta bertsolaritza uztartuko dituzte Dulce Pontes, Kukai,
Leo Bassi, Kalakan, Ene kantak
eta Bulegoren eskutik, hala nola
Udako programazioko bi hitzordu ohikoenak: Getxo Jazz eta
Folklore jaialdiak. Gainera, eta
pandemiak eragindako zailtasun
sozio-ekonomikoak gainditzeko
Udalak martxan jarri berri duen
Getxo Ekinez Planaren barruan,
tokiko kultura-sektoreari laguntzeko ekintza-programa bat aurreikusi da. Ekimen horren barruan, Muxikebarrik udalerriko
kolektiboek protagonizatutako
edo bultzatutako hainbat proiektu hartuko ditu.
Egintza guztiak indarrean dagoen osasun-araudia betez egingo dira.
Musika
Musikari dagokionez, askotariko
soinuez gozatzeko aukera izango dute ikusleek. Maiatzean Urban Show ikuskizuna izango da
ikusgai, hip hop eszenako hainbat euskal artistarekin; Isabel
Villanueva biolinistak eta Moises P. Sanchez pianistak osatutako bikotearen emanaldia, Raíces
errezitaldiarekin; M4 zikloak
Musikeneko masterreko ikasleen
lana hurbilduko du publiko melomanoarengana; Dulce Pontesen kontzertua, fadoaren ahots
handienetako bat, eta Erramun
Martikorenarena eta Sorotan Bele
gogoan ere antolatu dute, euskal
talde ezaguna omentzen duen
ikuskizuna taldearen bi kideren
eskutik, Gorka Sarriegi eta Urbil

“Antonia” obraren antzezpena

Artola, Musikalia bandarekin batera.
Ekainean zarzuela izango da, Si
las mujeres mandasen, Masa Coral del Ensancherekin; pop erritmoak Bulegorekin; Liluragarria,
gorputz barrura noa haurrentzako
ikuskizuna, Ene Kantak taldearekin; eta Kalakan hirukoteak Artizar bere azken diskoa aurkeztuko
du.
Uztailean eta abuztuan blues doinuak eta musika korala izango
dira protagonista, Big Daddy Wilson eta Biotz Alai abesbatzarekin,
hurrenez hurren. Muxikebarriko
proposamen musikala ekainaren
30etik uztailaren 4ra egingo den
Nazioarteko Jazzaldiaren 44. ekitaldiak osatuko du. Programazioa duela gutxi aurreratu da eta
hemen kontsulta daiteke: https://
www.getxo.eus/eu/getxo-jazz
Antzerkia
Muxikebarriren antzerki eskain-

Dulce Pontes

Leo Bassi

tzan, maiatzean, Javier Liñera eta
Ékoma Teatroren Antonia muntaiak eta Hika konpainiaren Txarriboda komedia harilkatua izango dira.
Ekainean, Zuhaitz Gurrutxaga
Futbolistok umorezko bakarrizketarekin helduko da eta Mauma
taldeak Lurrun minez antzeztuko
du. Uztailean, Leo Bassi komiko
italiarraren Yo, Mussolini bakarrizketa izango da eszenatokian,
eta Tartean Teatro konpainiak Ez
dok ero taularatuko du.

ler-laborategia egingo da, eta bere
sormen-prozesua parte-hartzaileekin partekatuko du. Esperientzia horren emaitza Entre las aguas
ikuskizunean erakutsiko da.

Dantza
Muxikebarrin ere hainbat dantza
emanaldi izango dira datorren
lauhilekoan. Maiatzean Ertzak
Zehar izeneko koreografia aurkeztuko du; ekainean, Kukai
Dantza Getxora bueltatuko da
Gauekoak ikuskizunarekin eta,
ekainaren 28tik uztailaren 8ra bitartean, Chey Jurado dantzariak
zuzendutako Sensitive Skills tai-

Tokiko sorkuntza
Herriko taldeek sortutako ikuskizunei dagokienez, lehena, ekainaren 4an, La gata sobre el tejado
de zinc caliente antzezlana izango
da, Itxartu Anterki Taldearen eskutik. Uztailaren 9an Bringas
kantautore lokala arituko da zuzenean. Uztailaren 11n, Tepsis
Teatrok ¡Despierta! Retablos de la
vergüenza antzeztuko du eta uztailaren 24an, Desfasando, que es
gerundio komediarekin iritsiko da
Lalulu Teatro, Gemma Martinez,
Maribel Salas eta Sol Maguna aktoreek protagonizatuta.
Informazioa: https://www.getxo.
eus/eu/servicios/publicaciones/
muxikebarri

APIRILAK 22 OSTEGUNA
Odol-ematea. Areetako Geltokia
plazan. Goizez eta arratsaldez.
Liburuaren hila. Mahai-ingurua.
Romo Kultur Etxean, 19:00etan.,
“Alabatasuna, ahiztatasuna eta beste tasun batzuk”, Karmele Jaio, Miren Agur Meabe eta Miren Amurizaren eskutik. Moderatzailea: Josune
Muñoz (Skolastika). Muxikebarriko
Informazio Bulegoan eta txarteldegian eta Romo Kultur Etxean jaso
beharreko gonbidapenez.
Zinemabarri. Muxikebarrin (Areeta
aretoa), 18:00etan, Maite Alberdiren
“El agente topo” film luzea eta foruma. Adin guztientzat. Sarrera: 3,50€.
APIRILAK 23 OSTIRALA
BERTAN BEHERA geratu da Isabel
Reyren errezitaldi lirikoa, gaixotasunagatik.
Kontzertua: Meraki laukote.
19:00etan, Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, ganbera musika
kontzertua, Meraki hari-laukotearen
eskutik. Sarrera dohainik edukiera
bete arte.
Zine-kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, César Díazen “Nuestras
madres” filmaren proiekzioa eta
foruma. 12 urtetik gora. Sarrera:
3,50€.
APIRILAK 24 LARUNBATA
Ipuin kontaketa: Storytime. Romo
Kultur Etxean, 11:00etan, “Farmyard”, Kids&Us Getxo-Algortaren
eskutik. Ingelesez. Familia osoarentzat. Sarrera gonbidapenez: getxo@
kidsandus.es / algorta@kidsandus.
es. Edukiera mugatua.
BERTAN BEHERA Jazz kontzertua
(Pío Lindegaarden omenez), Dena
DeRose Trioren eskutik.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Itsasoari buruzko
bildutako jolasak (3 urtetik gora).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
Udaberriko Bertso bazkaria. Ane
Labaka eta Imanol Uria bertsolariekin, Fadura jatetxean, 13:30ean.
Menua: 20€.
Izen-ematea:
albegetxo@gmail.
com / 605704385. Informazioa:
www.albe.eus

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

- Gizonezkoak adineko pertsonak zaintzeko edo garbitzeko lana bilatzen du. Barneko edo orduka. Tel.: 632
150 889.

APIRILAK 25 IGANDEA
Haur ikuskizuna. Muxikebarrin
(Ereaga aretoan), 16:30ean eta
19:00etan, “Amaren intxaurrak”,
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
eskutik. Sarrerak agortuta.
Zinematxiki. Muxikebarrin (Areeta aretoan), 12:00etan, “Vicky el
vikingo y la espada mágica”. Adin
guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: basoko elementu naturalekin egindako artea (3 urtetik gora). Apirilak 22
Ama Lurraren Nazioarteko Eguna.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
APIRILAK 28 ASTEAZKENA
Versadas, olerki kluba. Algortako
Kultur Etxean, 19:00etan, norberaren zein besteren olerkiak irakurri
edo entzun nahi dituztenentzat.
Oraingo honetan, D. H. Lawrence.
Sarrera dohainik, edukiera bete
arte.
Kontzertua. 19:30ean Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan “Solo
tango”. Leonardo Alonso(guitarra)
eta Sylvia eta Raul (dantzariak). Sarrera: 5€.
APIRILAK 29 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin (Areeta
aretoa), 18:00etan, Maren Aderen
“Toni Erdmann” film luzea, azpitituludun jatorrizko bertsioa, eta foruma. 16 urtetik gora. Sarrera: 3,50€.
Uribe Kostako Irakurzaleen Txokoa. “Aro beilegia” (Lizar Begoña),
19:30ean, Azebarri Kultur Elkartean
edo online, Egizuk antolatuta. Doan.
Izenematea: labur.eus/irakurzaleak

GLLak eskatzeko epea
zabalik azaroaren 11ra arte

GLL-Gizarte Larrialdietarako laguntzak eskatzeko
epea datorren azaroaren
11ra arte egongo da zabalik aurten, aurretiko zita
telefonoz eskatuta, ondoren tramiteak aurrez aurre
egitera joateko. Laguntzak
gastu arrunt eta ezohikoei aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten
pertsonentzat dira, gizarte
bazterkeriako egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo
arintzeko eta pandemiaren ondorioei aurre egiteko abian jarritako Getxo
Ekinez planaren jardueren
artean kokatzen dira. Eusko Jaurlaritzak 1.132.715€
zuzenduko ditu 2021ean,
bere eskuduntza diren diru-laguntza
horietarako,

eta Udalak, beharrezkoa
izatekotan, gainontzekoa
ipiniko du eskaera guztiei
erantzuna eman ahal izateko. Udal Gizarte Zerbitzuek laguntzak bideratu,
gestionatu eta ordaintzeko
ardura dute.
GLLak ohiko bizilekua edo
etxebizitza erabiltzeko eta
mantentzeko gastuak, oinarrizko beharrizanak eta
zorpetzea ordaintzen laguntzeko izaten dira.
Aurretiko hitzordua eskatzeko telefonoak: RomoAreetako Oinarrizko Gizarte Zerbitzua (944660153),
Algorta-Negurikoa
(944660101), eta Getxo-Andra Marikoa (944660130).

APIRILAK 30 OSTIRALA
Antzerkia. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, Benetan Beren
eskutik, “Porno versus Afrodita (edo
I love #gorkaurbizu)”. Sarrera: 12€.
Zine-kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, Akira Kurosawaren
“Dersus Uzala” filmaren proiekzioa
eta foruma. Adin guztientzat. Sarrera: 3,50€.
MAIATZAK 1 LARUNBATA
Hip Hop ikuskizuna. Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), 19:00etan, “Urban
show” ikuskizuna, Invert, Shintoma, Minimi, Crazy Hospital eta DJ
Rasyrekin. sarrera: 8€.
MAIATZAK 2 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin (Areeta
aretoan), 12:00etan, “Asto erregea”.
Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Igandeko haur zinea. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
17:00etan, “Dragoiaren gidaria”.
Euskaraz. Adin guztiak. 2,50€.

Manuel Gainza parkingeko
egoiliarrentzako plazen zozketa
Manuel Gainza aparkalekuko egoiliarrentzako plazak esleitzeko duela gutxi egin den zozketa publikoaren arabera, onartutako eskatzaileen zerrendako 83. zenbakitik aurrerakoak dira
aparkalekuko -3 solairuko 83 partzelen esleipendunak. Mugikortasun urriko pertsonentzat gordetako hiru plazak ere eman
dira. Bakarrik hiru eskatzailek egin dute eskaera eta horiei
esleitu zaizkie. Guztira, 113 eskaera aurkeztu dira 86 plazak
eskuratzeko. Behin behineko zerrenda: https://bit.ly/3x8TI5N
udal webgunean edo Udaletxeko iragarki-oholean.

- Lan bila nabil lanaldi osokoa edo ordukakoa, garbiketa egiteko edo adinekoak
edo umeak zaintzeko. Tel.:
632 411 553.
- Ingelesa. Irakasleak eskola
partikularrak ematen ditu,
aurrez aurre edo online. Tel:
687 000 650. Romo.

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

“Don´t be Dummy” Azkorri ikastetxean
Dont be Dummy, zuk ez duzu ordezkorik doako ekitaldi ibiltaria hartu du Azkorri ikastetxeak aurrreko asteazkenean. Eusko
Jaurlaritzak antolatutako ekimena da, trafiko-istripuak saihesteko sortua eta Euskadiko ikastetxe ez unibertsitarioetako gazteei dago zuzenduta. Eta ekitaldi honetan, errepideari lotutako
profesionalen eta trafiko-istripuetako biktimen eta beren senitartekoen zuzeneko testigantzak biltzen dira, eta horiek ikusentzunezko lanekin uztartzen dira.

Ludotekarako
izenemateak

Apirilaren 26tik maiatzaren 4ra arte zabalik egongo
da Kukupraka Ludotekak
udan zehar 6 urtetik 11 urtera artekoentzat eskainiko
duen doako zerbitzuan parte hartzeko izena emateko
epea. Ordutegia 10:30etik
13:30era bitartekoa izango
da. Oraingoan izenemateak
web gunearen bidez baino
ezin izango dira egin, hurrengo loturan: www.getxo.
eus/euskara. Lotura horretan ere 2021/2022ko ikasturterako izenematea egin
beharko dute 5 eta 11 urte
artekoek, maiatzaren 13tik
21era arte.

Erosi euskaraz,
erosi Getxon!
Herritarrak euskaraz erostera animatzeko, maiatzaren
2ra arte Udalak 2.400 bat
oihalezko poltsa opatuko
ditu euskaraz atenditu dezaketen establezimenduetan
horrela egiten duten bezeroen artean, Kaishop!, Zer
gura dozu? Erosi euskaraz
kanpainaren barruan. Aldi
berean Euskararen Laguna
Saltokien Sareko kide diren
dendei Euskaraldiaren txapa
janzteko eta rolak betetzeko
eskatzen die Udalak. Une
honetan, udalerrian 235 establezimendu dira ELS-Euskararen Laguna Saltokien
sareko kide (euskara erabiltzeko gonbidatzen dutenak)
eta horiek udal webgunean
dagoen mapan ikus daitezke: www.getxo.eus/euskararenlaguna

Fekoorrek
NANaren bulego
irisgarri bat
eskatu du

Urritasun Fisikoa eta/edo
Organikoa duten pertsonen
Bizkaiko Federazio Koordinatzaileak Bilboko Poliziaren Buruzagitzari eskatu dio
Algortako NANaren bulegoan (Arene kalean) dagoen
irisgarritasun falta “lehenbailehen” zuzentzeko. Erakundeak hainbat kexa jaso
ditu aipatutako bulegora
gurpil-aulkiarekin sartzeko
ezintasunaren inguruan, eta
gogorarazi du mugikortasun urriko pertsonek “beren
kabuz 15 eskaloi gainditu behar
dituztela nortasun agiria edo
pasaportea bezalako gestioak
egitera sartu ahal izateko”.

Tokiko sektore artistikoa
Getxoarte 2021en protagonista

“Amaren intxaurrak” Pirritx,
Porrotx eta Marimototsekin

Pirritx, Porrotx eta Marimototsek
bere Amaren intxaurrak ikuskizuna
eskainiko dute igandean, apirilak
25, 16:30ean eta 19:00etan, euskaraz, Muxikebarriko Ereaga aretoan. Dagoeneko sarrerak agortuta
daude.
Ikuskizunean Pirritx eta Porrotx
Marimototsekin elkartuko dira
parke magikoan. Amatxo Loreto

duela 3 urte hil zen eta bere omenez intxaurrondoa landatu zuten.
Horren lehen fruituak dastatuko
dituzte eta horiek jan ahala, Loretorekin bizitako abenturak partekatuko dituzte haur eta familiekin.
Marimototsek gordeak ditu amak
emandako haziak, parkeko landare eta lore magiko guztienak, ereiteko eta mundu berri bat sortzeko.

Merakiren eta Leonardo
Alonsoren “Solo Tango”
kontzertuak

Meraki hari-laukoteak kontzertua eskainiko du
ostiral honetan, apirilak 23, 19:00etan, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan. µeraki-k, grekoz,
"arima eta bihotza egiten duzun horretan jartzea"
esan nahi du.
Izen horrekin definitzen dute Ekhi Martínezek
(biolina), Matías Ezequiel Llonak (biolina), Ana
Estévezek (biola) eta Karmele Castillok (biolontxeloa), Musikeneko ikasleak, egiten duten lana.
Beethoven eta Brahmsen lanak joko dituzte (sarrera dohainik).
Gainera, 28an, 19:30ean, agertoki berean, errabal buenosairestarraren oihartzunek Solo Tango
ekarriko du Argentinatik Leonardo Alonso maisuak (Malevaje taldeko gitarrista ohia), Sylvia eta
RAUL dantzariekin. Gardeletik Piazzollara, gai
propioez gain. Sarrera: 5 €

Apiriletik abendura, Getxoarte
arte garaikideen programaren
edizio berri bat egingo da. Pandemiaren ondorioek urtebete
iraun ondoren, bertako sektore
artistikoa izango da proposamenaren lehentasuna. Programak
hiru ardatz izango ditu: bitartekaritza eta egoitza, aire zabaleko
jarduerak eta urtean zehar egindako lana erakutsiko duen topaketa.

ren 30era arte. Artista bat auzoan
proiektuari berrekin zaio, eta
Esti Amok, Eriz Morenok, Igor
Sarraldek, Albar Cirardak, Olatz
Otalorak, Marta Iraurgik, Raquel
Asensik eta Juan de la Ricak hartuko dute parte.
Gainera, uztailaren 18ra arte, Esteban Ramos Erdozia argazkilariaren Hezetasuna proiektua ikusi
ahal izango da Getxoarteko Bi
Hormetara kolaboratzaile gunean.

Bitartekaritza eta Egoitza
Ibon Garagarza eta Miren Begoñe Bilbao komisario direla,
programa honek tokiko eragileekin proiektuak garatzea izango
du helburu, arreta berezia jarriz
arte-hezkuntzan eta artista getxotarren lanaren hedapenean.
Getxoarte 2021 egoitza-bekarekin hasi da programa, apirila-

Aire zabaleko jarduerak
Uztailaren 5etik 18ra bitartean,
kanpoko jarduerak bilduko dituen programa garatuko da, familiekin eta publiko orokorrarekin elkarrekintzan aritzeko
hurbileko proposamenen bidez:
tailerrak (pintura, eskultura, argazkigintza),
argazki-rallyak,
pintura- lehiaketak eta bertako
arte publikoa ezagutzeko ibilbideak, besteak beste. Regoyos
abiapuntu proposamena ere aurkeztuko da. Bertan, artistei eta
arkitektura, ikerketa eta historialariei parte hartzeko gonbita
egingo zaie, beren sormen prozesuetatik abiatuta.

“Porno vs Afrodita”
antzezlana
Muxikebarrin

Apirilaren 30ean, ostiralean, 19:00etan, Muxikebarriko Ereaga aretoan
Porno vs Afrodita (edo I
♥#gorkaurbizu) antzezpena ikusi ahal izango da,
Benetan Be Teatroa taldearen eskutik. Euskaraz
izango da eta sarreraren
prezioa 12€-koa.
Heziketa sexual eta afektiboa ardatz hartuta, gazte zein helduei zuzendutako umorezko 60 minutuko ikuskizuna da. Gaztetxe baten azken kontzertuaren soinu-proba aurrera doan heinean,
taldekideen eta euren inguruko ume eta gazteen
bultzada, galdera eta pasioen argazki musikala
ikusi ahal izango dira.

Azken topaketa
Azkenik, abenduaren 17tik 19ra
bitartean, Romo Kultur EtxeaRKEn topaketa bat egingo da.
Bertan, Bitartekaritza eta Egoitza
Programaren baitako ekimenen
emaitzak erakutsiko dira.
Erakusketa, arte grafikoen tailerrak, mahai-inguruak eta artistekin topaketak ere izango dira,
besteak beste.
Informazio gehiago: https://
www.getxo.eus/eu/getxoarte

“Amerikako arrakalak”

Kalakan Gobela ikastolan

Mikel Reparaz Getxon bizi den kazetari nafarrak Las grietas de América:
bajo la piel de un país dividido liburua aurkeztu berri du Romo Kultur Etxean,
”garai politiko berrietan orientatzeko eskuliburu bat, arrazakeria erabiltzearen arriskuaz eta desberdinarekiko beldurraz ohartarazten duena estrategia
politiko gisa”. Ñabarduraz beteriko testuak Estatu Batuetan bizi eta lan egin
duen bost urteetan ezagutu dituen pertsonen kontakizunak, bizitzak eta
gertaerak kontatzen ditu.

Kalakan musika hirukoteak Gobela ikastola bisitatu zuen pasa den asteartean, apirilak 20, euskararen erabilera eta euskal musika tradizionala uztartzen dituen proiektu batean parte hartzeko. Udal laguntza duen proiektuaren
helburua da euskal kulturan eta bereziki gure herri musikan murgiltzea, tradiziozko euskal tresna batzuk ezagutuz eta gure kantutegira hurbilduz. Hirukotea lehenengo unetik kolaboratzeko prest agertu da eta egunari amaiera emateko, ikasle guztiek eta musikariek batera abestu zuten.

Bernardo Atxagak, Isabel Jiménezek eta Noemí Sabugalek idatziak

Ingurumenaren eta birziklapenaren aldeko mikrokontakizunak beira
biltzeko edukiontzietan, Liburuaren Eguna dela eta

Ecovidriok eta Getxoko Udalak
bat egingo dute aurten apirilaren 23an ospatzen den Liburuaren Nazioarteko Egunarekin,
eta herritarrei ingurumenaren
eta birziklapenaren aldeko hiru
mikrokontakizun oparituko dizkie, ospe handiko hiru idazlek
eginak: Bernardo Atxaga, Isabel
Jiménez eta Noemí Sabugal.
Istorio txikiak dira, euskaraz eta
gaztelaniaz serigrafiatuak, eta
Ecovidrioren sei edukiontzi berdeetan ipiniko dira, udalerriko
hainbat tokitan: Mayor kalea,
Andres Larrazabalekin; Santa Eugenia kalea, 11. zenbakiaren ondoan; Makaletako etorbidea, Udaberrirekin bat egiten duen tokian;
Telletxe kalea, Algorta etorbidearen ondoan; Bidezabal, anbulatorio aurrean; eta Euskal Herria kalea, Alangobarriko elkargunean.
Ekintza kultural bakar honen helburua ekonomia zirkularraz eta
ingurumena, gure ingurunea eta
gure baliabide naturalak zaintzeko beharraz kontzientziatzea da.
Mikrokontakizunak
Hartu hitza eta birziklatu beira lelopean eta #HistoriasDeReciclaje
traolarekin, Bernardo Atxagak
honako hau idatzi du: “Zer gertatu
zen Errauskineren kristalezko zapatatxoekin? Birziklatu egin zituzten?
Ez! Arau on orok ditu bere salbues-

Beira birziklatzeari buruzko
datuak Getxon
2020ko azken datuen arabera, Getxoko herritarrek
1.914.796 kilo beirazko
ontzi birziklatu zituzten.
Horrek esan nahi du herritar bakoitzak batez
beste 25,03 kilo beira birziklatu
zuela (83 ontzi inguru).
Edukiontzi-tasari
dagokionez,
Getxon batez beste 257 biztanle daude edukiontzi bakoitzeko,
eta gaur egun 297 iglu daude hiri
osoan instalatuta beirazko ontzien hondakinen bilketarako.

penak”.
Noemí Sabugal idazleak honakoa
hau dio: “Igarleak ez du sekula asmatuko bere bola magikoa azukre-ontzi
bat, neskato bakarti baten altxor-kutxa, lanpara, loreontzia, perfume-ontzia edo bera jaio aurretik bere amaren bizitza salbatu zuen sendagaiaren
flaskoa izan denik”.
Azkenik, Isabel Jiménezek honako hau kontatzen du: “Itsasoak

xuxurlatu eta kulunkatu egiten zuen
bere olatuekin. Eta bere buruari galdetu zion, nola itzuliko diot mesedea?
Birziklatzea hasiera polita izango litzateke”.
Hiru kontakizun horiek, Liburuaren Egunean garrantzi kulturala
izateaz gain, gure ingurune naturalak zaintzearen garrantzia adierazten dute, birziklapenaren irudi
desberdina eta bakarra eskainiz.

Beira birziklatzearen onurak ingurumenarentzat
Edukiontzietara botatzen den
beira %100ean birziklatzen da
eta ontzi berriak egiteko erabiltzen da, mugarik gabe eta jatorrizko propietateak galdu gabe.
Beira birziklatuz zabortegien
hazkundea saihesten da. Beira
birziklatzea funtsezko elementua da klima-aldaketaren aurkako borrokan. Ontzi berrien fabrikazioan birziklatutako beira
erabiltzean, naturako lehengaiak
ateratzea saihesten da, lurzoruen
higadura eta gure ingurunearen
baso-soiltzea saihestuz. Gainera,
fabrikazio-prozesuan CO2 gutxiago isurtzen da eta energia aurrezten da.

KIROLAK

Bi urre berri Naiomi Matthewsentzat

Jon Míguez, Espainiako boxeo txapelduna

Riders Fight Clubeko Naiomi Matthews borrokalari getxotarrak urrezko bi
domina lortu zituen duela egun batzuk Alacanten jokatu zen Espainiako
Txapelketan, grappling eta grappling GI modalitateetan (53 kilo).Estatuko
seigarren titulua da borrokalariarentzat, eta garaipen honek, gainera, Polonian aste honetan egiten ari den Europako Txapelketan parte hartzeko aukera eman dio, non domina berriak lortzeko hautagai den. Argazkian, Naiomi
(eskuinean) bere taldekide Jazmin Rocio Reyesekin batera.Horrek ere urrezko domina bi eskuratu zituen 57 kg-ko mailan estatuko txapelketan.

Jon Míguez boxealari getxotarra welter pisuko Espainiako txapeldun berria
da. Miguezek bere hamalaugarren garaipena lortu zuen beste hainbat borrokalditan, eta seigarren garaipena lortu zuen KOgatik, joan den asteburuan,
Culleran (Valentzia).Garaipena,borrokaldira menderatu gabe ere iritsi zen Ricardo Roserren aurkako zortzigarren roundean lortu zuen. KOaren aurretik,
Míguezek puntuengatik irabazten zion aurkariari. Zorte txarragoa izan zuen
Diego Valtierra getxotarrak super luma pisuan. Hirugarrenez jarraian erori zen,
oraingoan Juanfe Gomezen aurka, KO teknikoagatik, zortzigarren roundean.

Getxoko enpresek 23 langabetu kontratatu dituzte Lanbideren
dirulaguntzari esker

Udalerriko 23 enpresak jaso dute
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren dirulaguntza, enplegua
sustatzeko tokiko ekintzetarako
laguntzak emateko 2020ko ekitaldiko deialdiaren babesean.
Kontratazioek 160.510 euroko
dirulaguntza jaso dute. Getxo
Ekinez planean sartutako jarduketa bat da, epe labur, ertain
eta luzean COVID-19ren ondorio
sozioekonomikoei aurre egiteko;
13 milioi eurotik gorako inbertsioa aurreikusten du.
Deialdira 25 eskaera aurkeztu ziren (23 onartu ziren eta 2
ukatu, deialdiaren baldintzak
ez betetzeagatik). Emandako 23
dirulaguntzetatik, bi izan dira 3
eta 6 hilabete arteko kontratuetarako, eta gainontzeko 21ak 6
hilabeteko kontratuetarako. 13
kontratu 35 urtetik beherakoentzat izan dira, 2 izan dira 55 urtetik gorakoentzat, 1 egin zaio
DSBEren jasotzaile titular edo
onuradun bati, eta 1 iraupen
luzeko langabe bati. Kontratazioak egin diren sektore nagu-

bereziak dituzten langabeak
lan-merkatuan sar daitezen
sustatzea, haien kualifikazioa,
gaitasun pertsonalak eta motibazioa bultzatuko dituen aldi
baterako lan-esperientzia baten
bidez.

siak Zerbitzuak (13), Merkataritza (7) eta Ostalaritza (3) izan
dira. Diruz lagundu beharreko
23 kontratuetatik 16 emakume
langabeentzat dira, %69,57; beraz, deialdian kolektibo horri
zuzendutako kontratuen %40ko
gutxienekoa bete, eta gainditu
egiten da.

Enplegu-sustapena
Gainera, deialdi honetan enplegua sustatzeko aurreikusitako
jardueren barruan, 283.359,66
euroko dirulaguntzaz, Udalak
Lanbiden izena emanda zeuden
24 langabe getxotar kontratatu
ditu. Kontratazio horien helburua da laneratzeko zailtasun

Abenduan kontratatu zituzten
24 pertsonak eta dagoeneko 15
udal proiektutan ari dira lanean; 15 emakume langabeak
dira, 8 diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrak edo
onuradunak eta 6, 55 urtetik
gorakoak. Honako hauek dira
betetzen dituzten lanak: lau
pertsona dira COVID neurrien
berri bide publikoan ematen dutenak; beste bi bide publikoko
agenteak eta hondakinak garbitzeko eta biltzeko zerbitzua;
bat administrari komertziala;
bost enpresa-aholkulariak; beste bost administrazio-teknikariak; bi dokumentuen digitalizatzaileak; bi pintoreak; bi
peoiak, eta bat eraikinen mantentzailea.

18 turismo-enpresa bat datoz Udalaren helburuarekin, eta Turismoko
Kode etikoarekin duten konpromisoa egiaztatu dute

Udaleko Turismo Bulegoak lantzen duen helburu berarekin,
Getxoko sektoreko 18 enpresa
izan dira Euskadiko Turismoaren Kode etikoarekin duten
konpromisoa egiaztatzen lehenak. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Sailak, Basquetourren bidez,
lehiakortasun-programa
hau
bultzatzen du, enpresak eta jomugak lehiakorragoak, etikoagoak eta jasangarriagoak izan
daitezen.
Turismo-sektoreari
aholkularitza emateko ekimen
hau Getxo Ekinez udal-planaren
barruan sartzen da, epe labur,
ertain eta luzean COVID-19aren
ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko. 80 ekintza eta 13,1
milioi euro baino gehiagoko inbertsioa aurreikusten ditu.
Irantzu Uriarte Turismo zinegotziak adierazi duenez, "Udal
Gobernuak turismoaren alde egiten du, baina ez edozein turismoren alde eta edozein preziotan.
Turismo jasangarria nahi dugu, espazioan eta denboran, honako balio
hauek kontuan hartuko dituena:
ingurumen-inpaktua, pertsonak,
tradizioak, ohiturak eta tokiko kultura, berdintasuna, profesionaltasuna, zerbitzuen kalitatea… Gurea
zaintzeko, ezagutzera emateko eta
mantentzeko balioko digun turismoa, gure enpresen eta herritarren
onerako ere izango dena". Uriartek eskerrak eman dizkie parte hartzen duten enpresei tu-

rismoaren kode etikoaren alde
egiten duten apustuagatik, izan
ere, "guztiok haziko gaituzten balioak batzen ditu".

Enpresak eta printzipioak
Egiaztatutako enpresak hauek
dira: Dive Tarpoon, El Transbordador de Vizcaya S.L., Fangaloka
Style,
Gobasquing,
Hotel Neguri, Loizaga Prest,

Marmitako Sailing, MICE Design, 2 Millas Volans, Náutica
Galea, Areeta Ostatua, Polaris
Nautika Eskola, La Ola Getxo
Jatetxea, Tamarises-Izarra Jatetxea, Smartin Bilbao, Txinuk
Beertoki, Wilextours eta Turismo Bulegoa.

Parte hartzen duten erakundeek honako 8 printzipio hauek

Bisita Getxo Itsas Hubera
Ainara Basurko Ekonomia Sustatzeko sailaren foru diputatuak Getxo Itsas
Hub kiroletako ekintzailetza-zentroko instalazioak bisitatu zituen joan den
astean, Amaia Agirre alkatearekin batera, besteak beste. Bisitan enpresazentro eta berrikuntza-polo honi buruzko informazioa eskaini zioten Legealdiko Planaren proiektu estrategikoa, udalerrian enplegua eta inbertsioa
sortzea, erakartzea eta atxikitzea helburu duena. Zentroko espazioak betetzeko deialdia arrakastatsutzat jotzen da: 14 proiektu aurkeztu dira 15
lanpostutarako.

betetzeko konpromisoa dutela egiaztatzen dute: turistak
ulertzen eta errespetatzen laguntzea; tokiko tradizioa eta
kultura sustatzea; Gizateriaren
kultura-ondarea zaintzea; pertsonen eskubideak errespetatzea; sektoreko langileei tratu
egokia ematea; bikaintasuna
eta profesionaltasuna lantzea;
jasangarritasuna eta berdintasuna, inklusioa eta tolerantzia
(etnikoa, kulturala, erlijiosoa,
sexuala eta soziala).
Enpresek banakako prestakuntzaren eta aholkularitzaren bidez jaso dute laguntza teknikoa, eta dagoeneko Euskadiko
Etika Turistikoaren Erregistroko kide dira.
Etengabe hobetzeko proiektu honek urrats garrantzitsua
izan nahi du EAEko turismoerakundeek AGENDAKO 17
GJH (Garapen Iraunkorreko
Helburuak) lortzeko bidean aurrera egin dezaten. Iaztik, euskal enpresak eta helmugak ari
dira ziurtagiri horretan lanean,
Basquetourren eskutik, turismo
arduratsu eta lehiakorragoa lortzeko. Programaren lehen edizio honetan, 2020ko urrian hasi
ziren lanean, eta guztira 345
erakunde egiaztatu dira Euskal
Autonomia Erkidegoan.
Turismoko Kode Etikoarekin
bat egiteko: Tel.: 94 466 01 40
edo turismokalitatea@getxo.eus

Udal talde politikoen iritzia
OSASUNA ETA KIROLA, OINARRIZKOAK GETXON
Jada apirila amaitzear dago, eta, horrekin batera, aurreko urtea bezala konplikatua izan den 2021eko laugarren
hilabetea beteko dugu. Bada, zailtasunak zailtasun, pandemiak gogor
zigortu duen sektore batekin lanean
jarraitzen du Getxok. Kirolaz ari gara.
Getxon, gutxi-asko, guztiok daukagu
harremana kirolarekin, eta badakigu
sektore horrentzako oso zaila izaten ari
dela Covid-19aren ondorioen artetik
aurrera egitea. Hala ere, Getxok erreferentzia izaten jarraitzen du, Bizkaiko
badiako kirolaren hiria baita. Hala jaso
genuen getxotarrekiko gure konpromisoan. Gure udalerriaren balioak eta
indarguneak sendotzea ahalbidetuko
duten konpromisoak betetzen jarraitzen dugu. Getxo berritzailea, jasangarria, lagunkoia, osasungarria, berdea
eta gizon-emakumeon neurrikoa. Eta
bisioa eta aurreikuspena izan genituen gure hauteskunde programan
proiektu estrategiko gisa aurkeztu genuenean honako hau: “Fadura herritarrentzako espazio ireki berri bihurtzea, non honako hauek batuko diren:
nahi duenak sartzeko kirol-parke bat
eta Getxo Kirolaken izena eman duten

pertsonek kirola egiteko instalazioak:
Thinking Fadura prozesua”. Gaur
egun, pandemiarekin ikasi eta ezagutu dugun guztiaren ostean, ikus dezakegu proposamen aparta izan zela
eta kirolaren esparruan erreferente
esanguratsua izango dela, aisiarako,
jarduera fisikorako eta kirola praktikatzeko espazio publiko osasungarri
gisa. Horrez gain, nabarmendu behar

KIROL PORTUAREN GAINBEHERAREKIN AMAITZEKO GARAIA DA

Laster amaituko da Getxoko Kirol Portua kudeatzeko oraingo kontratua. Horrenbestez, kudeaketa berria lizitaziora
aterako da, hamabost urte (2040. urtera
arte) iraungo duen kontratu batekin.
Uste dugu aukera hau aprobetxatu
behar dugula lehenengo lizitazioan
egin ziren akatsak zuzentzeko. Izan
ere, azken urteotan Kirol Portuak pairatutako gainbehera eta endekapena
eteteko ordua iritsi da. Hori guztia dela

eta, PPk udalaren eta sektore pribatuaren arteko kudeaketa partekatuaren
alde egiten du apustu. Modu horretan,
zenbait alderdi (esate baterako: ostalaritzaren ustiaketa, garbiketa, mantentzelanak, segurtasuna, argiztapena etab.)
udal kudeaketa publikoaren mende
egon daitezke eta, bitartean, beste
zenbait (amarratzeak, kirol nautikoak
etab.) erakunde pribatuei laga ahal
zaizkie. #esnatugetxo

ZAINTZEN GAITUENA ZAINTZEA:
UDAL EGOITZA
Udal Egoitza une delikatuak igarotzen
ari da. Langileek gero eta gehiago igartzen dute nekea, eta zenbait zerbitzu
murrizten edo kentzen ari dira, terapia okupazionala kasu, egoiliarrak
estimulatzen eta aktibo mantentzen laguntzen duena. Hala, gero eta zailagoa
da egoitzaren zerbitzu publikoa bermatzea. Elkarrekin Getxon hilabeteak
daramatzagu beharrizan horiei arreta
emateko eskatzen. Izan ere, zaintzen

gaituztenak zaintzen ez baditugu, ezin
diegu kalitatezko zerbitzua eskaini bizitzako une erabakigarri bat igarotzen
ari diren egoiliarrei. Hilabete honetan
eskatuko dugu Terapia Okupazionalaren Zerbitzua EZ kentzeko, eta
nagusiak zaintzen dituzten langileen
plantilla indartzeko ere bai. Orain,
inoiz baino gehiago, bizitza eta zaintzak erdigunean jarri behar ditugu.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

da Getxoko kirolaren sektore osoak
parte hartu zuela diseinuan.
Erreferentzia kirolean eta zahartze
aktiboan, biziaren soka osasungarriari jarraituz eta koronabirusaren
pandemiak eskatzen dituen neurriei
arreta emanez. Horixe da kalean jarduera fisikoa egiteko programa, joan
den astetik aurrera berriz ere martxan
dagoena. Biotz Alain edo Gobelaurren

izena ematen duten 60 urtetik gorakoak batzen ditu, sasoia eta harreman
pertsonalak ez galtzeko, betiere neurri
guztiak hartuta: maskara, distantzia
eta higienea.
Osasun neurriak gutxinaka ahalbidetzen ari dira instalazioak erabiltzea eta entrenamenduen aukerak
irekitzea. Gainera, Getxo Kirolakek
1.170.500 euro bideratu ditu Getxoko
klubentzako eta kirolarientzako, COVID19ak erabat baldintzatu baitu
urtea. Laguntzak eta dirulaguntzak
gure udalerrian goi mailako kirolean
diharduten emakume eta gizonentzat
nahiz klub eta elkarteentzat, umeekin
eta gazteekin egiten dituzten jardueretarako. Oinarriko kirolari arreta
berezia jarri zaio, baina kirol jarduna
gure bizitzako ardatzetako bat izaten
jarraitzeari ere bai.
Getxoko EAJk funtsezkotzat dituen
konpromiso eta ekimenak, bizimodu
baten oinarri gisa eta Getxo definitzen
duten balore gisa. Horiek eraman gaituzte, hain zuzen, Europako kirolaren
hiririk onena izatera. Konpromiso horiek bete egiten dira, eta hori Getxoko
kirolak duen mailan islatzen da.

GETXOKO JAI HERRIKOIAK
AURRERA!
Andra Mari, Algorta, Romo, Portu Zaharra, Hezetasuna, Aldapa, Santa Ana,
Areeta, Neguri Langile... auzo guztietan
auzokideak jo eta su lanean izan ditugu
urtero herriko jaiak antolatzen, denon
gozamenerako. Benetako altxorra dugu
Getxon jai batzordeekin eta jai ereduarekin: auzokideak elkarlanean antolatzen,
egitarau aberasgarria prestatzen, partehartzea sustatzen... herria egiten!
Osasun-krisiak eragindako ezarpenak
direla eta, aurten ere ezin izango ditugu urtero moduan jaiak gozatu. Txalogarria da jai batzordeen konpromisoa
eta ardura. Baina EH Bildutik ere argi
diogu: ez dugu onartuko pandemiaren
aitzakiapean jai-eredua zalantzan jartzea edota aurrekontua jaistea.
Hori dela eta, apirileko osoko bilkuran
mozioa aurkeztuko dugu. Lehenik eta

behin, auzo ezberdinetako jai batzordeen
lana aitortu eta goraipatzeko. Bigarrenik,
beharrezkoa iruditzen zaigu Udalak
konpromisoa hartzea jai batzordeen aurrekontua ez jaisteko eta datorren urteari
begira aurrekontu hori mantentzeko
edota igotzeko KPIren arabera.
Eta azkenik, osoko bilkurari eskatuko
diogu jai-eredua mantentzeko konpromisoa har dezala. Osasun-krisia baliatuta,
hamaika ezarpen ezarri dizkigute: kalea
erabiltzeko, herri-kultura bultzatzeko, autogestioaren bidez antolatzeko... Tentazioa
izan dezakete jai-eredua aldatzea pandemia argudio modura erabilita. Beharrezkoa iruditzen zaigu, beraz, Getxoko
Udalak jai batzordeen lana babesteko konpromiso hori argi eta garbi adieraztea.
Gora Getxoko jai herrikoiak! Info
getxo.ehbildu.eus

GETXO EKINEZ EKINTZAK
Joan den astean gure udalerria
eremu gorrian sartu zen beste
behin ere. Horrek itxiera perimetrala dakar berriro, eta murrizteko
neurri berriak aplikatzeko beharra ere bai. Hori guztia gertatu da
pixkanaka pandemia gaindituko
dugula pentsarazten digun txertaketa kanpainaren erdian.
Bada, Getxoko Udala eskura dituen neurri guztiak hartzen ari da
prozesu horretan laguntzeko, bai
eta behar-beharrezkoa den berreraikuntza sozial eta ekonomikoan
ere. Getxo Ekinez akordioa aho
batez onetsi zuten talde politiko
guztiek. Bada, horixe da udalak

hautatu duen erreminta pandemiaren aurka borroka egiteko osasun publikoaren ikuspegitik, bai
eta pandemia horren ondoriozko
zailtasun ekonomiko eta sozialak
gainditzeko ere. Hala, programaren testuinguruan jada abiatu
diren ekintzen artean, nabarmentzekoak dira Osakidetzarekin
lankidetzan txertaketa kanpainarako karpak jarri izana, pertsona
zaurgarrien oinarrizko beharrizanak estaltzeko gizarte erakundeei
emandako laguntzak, pandemiak
kaltetutako gazteentzako aholkularitza psikologikoa eta 23 pertsona langaberen kontratazioa.

