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Antzerkia. Maiatzak 15, ostirala,
19:00etan, Muxikebarrin, “Antonia”,
Javier Liñera & Ékoma Teatrorekin.
Sarrera: 12€.

> Naiomi Matthews, Europako txapelduna. (2. or.)
> M4 zikloak Musikeneko interpretazio
masterreko ikasleen talentua hurbilduko du
Muxikebarrira (4. or.)
> Udalak Getxo Klima Aldaketara Egokitzeko
Plana izango du aurtengo amaierarako (5. or.)

2021

Maiatzak 06
>> Maiatzak 16

“Sin límites” abentura sortaren
filmaketa Azkorrin (3. or.)

Dantza-Antzerkia eta erakusketa. Maiatzak 16,
larunbata, 19:00etan, Muxikebarrin, “Zehar”, Ertza
taldearen eskutik. Asier Zabaleta (dantzaria) eta
Iñar Sastrerekin (musika). 8€.

COVID-19aren ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko “Getxo Ekinez 2021” planaren baitan guztien adostasunarekin
hartutako neurrietako batzuk dira

Ostalaritzari, lokal berriei eta taxiei hainbat tasa murrizteko
ordenantzak aldatzea onetsi du Udalbatzak

COVID-19ak ostalaritzan, lokal berrietan eta taxietan izan dituen eta
izango dituen ondorioei aurre egiteko asmoz hainbat ordenantza fiskal aldatzea onetsi zuen Udaleko
Osoko Bilkurak apirilean, aho batez eta behin-behinean. Hala dago
jasota Getxo Ekinez 2021 planean.
Horri esker, 2021ean ostalaritzak
ez du ordainduko terrazak jartzeagatiko tasa, eta %95eko hobaria izango du zaborren tasan. Taxi
geralekuen tasa ere ez da igorriko,
eta %50 murriztuko da jarduera
eta instalazioen zerbitzuak jasotzeko eta establezimendua irekitzeko tasa. Hala, kontzeptu horiei
dagozkien 286.300€ ez dira jasoko.
Udal gobernuak honako hau azpimarratu zuen: “Mugikortasunari
ezarritako mugek eta itxiera sektorialek
gehien kaltetu dituzten sektore ekonomikoei zergak arintzeko neurriak dira.
Gainera, Getxo Ekinez 2021 programan jasotako neurri hauen eta beste
batzuen bidez, Getxon jarduera ekonomikora bideratutako lokal berriak ireki
eta ezartzea erraztu nahi dugu. Zergei
lotutako neurri hauez gain, lehenago
onetsitakoak ere hor daude. Denera,
2021. urterako 285.000€ dira, ekonomia sustatzera bideratutako 27 ekintzen 5 milioi euro inguru horiei batu
behar zaizkienak”.
Alderdi guztiek nabarmendu
zuten Getxo Ekinez 2021 planean
jasotako konpromisoak eta akordioa, guztien adostasunez sinatu
zena, oposizioko taldeak kritiko
ere agertu ziren arren. PPk nahiz
Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk aipatu zuten neurriak berandu iritsi direla eta ez direla nahikoa oraingo egoera konpontzeko;
neurri horietako asko hilabete
batzuk direla eskatu zituela oposizioak, eta beharrezkoa dela ekoizpen sektoreak, beharrizan gehien
dituztenak eta pandemiak gehien

kaltetutakoak laguntzeko lanean
jarraitzea eta neurri gehiago eskatzea. Udal gobernuak azpimarratu
zuen pandemia iritsi zen lehenengo egunetik lan egin duela, eta
hala egiten jarraituko duela, Getxon kalte gehien pairatu dituzten
sektoreak babesteko. Eta, halaber,
Getxo Ekinez planean jasotako 13
milioiko zenbatekoa hasieran aurreikusiaren bikoitza dela.

TAO eta ordainsariak
Bestalde, lurgainean ibilgailuak
araututa aparkatzeko zerbitzuaren
(TAO) emakida lau urtez adjudikatzeko espedientea abiatzea onetsi
zen. Oraingo kontratua irailaren
30ean amaituko da, eta araututako
eremuak 2022an hasiko dira funtzionatzen (1. eremua- Algorta, 2.
eremua- Areeta, 3. eremua- Santa

Ana eta 4. eremua- Romo, urteko
hasieran, eta 5. eremua-EreagaPortu Zaharra, ekainetik irailera);
izan ere, hiru hilabeteko egokitze
aldia egongo da parkimetroak jartzeko, seinaleztatzeko, margotzeko, etab.
Ordutegia, egungo berbera izango
da: 09:30-14:00h. eta 16:00-20:00h.,
astelehenetik ostiralera (larunbatetan, soilik goizez), salbu eta 5. eremuan; hor, 10:00-20:00h. izango da,
astelehenetik igandera.
Nobedade gisa, ibilgailu elektrikoak jarriko dira zaintzarako eta
kontrolerako, eta langileek patinete elektrikoekin egin ahal izango
dute ikuskapena.
Eztabaidan, PPk aurka bozkatu
zuen eta honakoa egotzi zion Gobernuari: “soilik dirua batzeko helburua duen TAO ezarri nahi izatea”; EH

Bilduk ere aurka bozkatu zuen, eta
honakoa esan zuen: “kontratuak ez
du bermatzen langileek euskaraz jakitea, eta soldata masaren areagotzea ez
da udaleko langileenaren antzekoa, horiek ere udal langileak diren arren”. Elkarrekin Podemos abstenitu egin
zen, eta onartu zuen beren iradokizun batzuk aintzat hartu direla; dena den, nabarmendu zuen
“aparkalekuen arazoari buruzko azterketa sakonagoa” espero zuela, “esate
baterako, San Nikolas aparkalekurako irtenbideak jasoko dituena, hiriko
erdiguneetatik ibilgailuak aldentzeko
saltokien mesedetan". Udal gobernuak gogorarazi zuenez, “TAOren
proposamena planteamendu tekniko
baten eta prozedura baten emaitza izan
da: alderdiekin partekatu zen, hiru eszenariotan erakutsi zen eta herritarren
ekarpenak jaso ziren”.

“Getxo Ekinez 2021” planaren sozializazio-kanpaina
Romoko Santa Eugenia plazan bi totemek erakusten dituzte aste honetan Getxo Ekinez 2021 programaren 80
ekintzak, Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko
guztiek epe labur, ertainean eta luzean COVID-19aren
ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko sinatuta. Horretan 13 milioi euro baino gehiago inbertituko dira eta batez ere Gizarte Kohesioa, Ekonomia Sustapena, Kultura,
Kirola, Ogasuna eta Osasuna arloetan izango dute eragi-

na. Ekintza horiei aurre egiteko, aurrekontua ia bikoiztu
egin da (% 90eko igoera, hasierakoaren aldean).
Bi totemak udalerriko beste zortzi kokalekutatik igaroko
dira: Gernika parkea, Negurin; Bidezabalgo osasun zentroaren ondoan; Gobela kiroldegiaren ondoan; Kale Nagusian, Andrés Larrazabal kalearen elkargunean, Areetan; Algortako eta Areetako Geltoki plazetan; Aldapako
plazan, Algortan; eta Malakateko parkean, Andra Marin.

MAIATZAK 6 OSTEGUNA
Zinemabarri.
Muxikebarrin
(Areeta aretoa), 18:00etan, Tamara Kotevska eta Ljubomir Stefanoven “Honeyland”, jatorrizko bertsioan azpitituluekin, eta foruma.
12 urtetik gorakoentzako. 3,50€.
MAIATZAK 7 OSTIRALA
Zine-Kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, Kantemir Balagoven “Una gran mujer” filmaren
proiekzioa eta foruma. 12 urtetik
gorakoentzako. 3,50€.
Biolin eta piano errezitaldia.
Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 19:00etan, Mariana Blanco eta Iñigo Iñurrietaren eskutik.
Doako sarrera, edukiera bete arte.
MAIATZAK 8 LARUNBATA
M4. Musikeneko masterreko
ikasleen Musika Zikloa. Muxikebarrin, 12:00etan, Emma
Benchikh (saxoa) eta Juan Matías
Cuartas (akordeoia). 3€.
Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga aretoa), 19:00etan, “Raíces”,
Isabel Villanueva (biola) eta
Moisés Sanchezen (pianoa) eskutik. 10€.
Ingurumen Aretoa. 10:0014:00. ‘Bolueko esploratzaileak’
berezia. Hezeguneko hegaztiak (9
urtetik gora). www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAIATZAK 9 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin (Areeta aretoan), 12:00etan, “¡Uuups 2!
¿Y ahora dónde está Noé?”. Adin
guztientzako. 2,50€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra:
Egin ezazu hegaztia pinaburu
batekin (5 urtetik gorakoentzako).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAIATZAK 10 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Geltokia
plazan, goiz eta arratsaldez.
Hitzaldia. “Personas mayores,
salud mental y epidemia-futuros alternativos”, Itziar Cabieces
Ibarrondorekin. Youtuberekin konektatzeko ordua: 19:00h. Lotura:
https://labur.eus/2021sinope05.
Antolatzailea: Sínope Kultur Elkartea.
MAIATZAK 12 ASTEAZKENA
Ikuskizun musikala. 19:30ean
Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, “Puccini, operaren
konpositorea”. Interpreteak: Impromptu (Victor Jiménez -pianoa- eta José Manuel Cacho -bibolina-), Eider Torrijos (sopranoa)
eta Sergio López de Davalillo
(tenorea). Sarrera: 5€.

MAIATZAK 13 OSTEGUNA
Zinemabarri.
Muxikebarrin
(Areeta aretoa), 18:00etan, Antonella Sudasassi Furnissen “El
despertar de las hormigas” filma
eta foruma. 12 urtetik gorakoentzako. Sarrera: 3,50€.
Liburu aurkezpena. Romo Kultur Etxean, 19:00etan, Gonzalo
Iribarnegarayren “Más allá del
mar”, Carlos Domínguez eta
Sandra Gómezen eskutik. Sarrera: Romo Kultur Etxean eta Muxikebarrin jaso beharreko gonbidapenarekin.
MAIATZAK 14 OSTIRALA
Kontularien Kluba. 19:00etan,
Algortako Kultur Etxean, ipuinkontalaria izan edo entzun nahi
duten nagusiekin osatutako
saioa. Sarrera dohainik, edukiera
bete arte.
Zine-Kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, César Díazen “Aguas
oscuras” filma eta foruma. 12 urtetik gorakoentzako. 3,50€.
Entsegu irekia. Muxikebarrin
(Arrigunaga aretoa), 19:00etan,
“Sorotan bele gogoan” ikuskizunaren entsegu irekia, Andrés Isasi
Musikalia Bandarekin. Sarrera:
Romo Kultur Etxean, Andrés Isasi
Musika Eskolan eta Muxikebarrin
jaso beharreko gonbidapenarekin.
MAIATZAK 15 LARUNBATA
M4. Musikeneko masterreko
ikasleen Musika Zikloa. Muxikebarrin, 12:00etan, haize-egurrezko tresnen boskotea: Kelly
Smestad (oboea), Natalia de la
Vara Robles (txirula), Claudia
Briones Ortíz (fagota), Xulián Suárez Flórez (klarinetea) eta Francisco Javier Pérez Reyes (tronpa).
Sarrera: 3€ (bonua: 10€).
Antzerkia. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, “Antonia”, Javier Liñera & Ékoma Teatrorekin.
Sarrera: 12€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-12:00
eta 12:00-13:30h. Haritz eta bere
lagunak: inguruko zuhaitzak ezagutzeko ginkana autogidatua (6
urtetik gorakoentzako) www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAIATZAK 16 IGANDEA
Zinematxiki.
Muxikebarrin
(Areeta aretoa), 12:00etan, “Digimon adventure: last evolution kizuna”, adin guztientzako. Sarrera:
2,50€.
Igandeko Haur Zinea. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
17:00etan, “¡Scooby!”, adin guztientzako. Sarrera: 2,50€.
Dantza-Antzerkia eta erakusketa. Muxikebarrin (Ereaga aretoa), 19:00etan, “Zehar”, Ertza
taldearen eskutik. Asier Zabaleta
(dantzaria) eta Iñar Sastrerekin
(musika). Sarrera: 8€. Izen bereko erakusketa, Asier Zabaletaren
eskutik, egun berean, Muxikebarriko atarian.
Ingurumen Aretoa. 10:3011:45 eta 12:15-13:30h. Txiki
tailerra: Egin ezazu suziria. www.
ingurumenaretoagetxo.eus

Udalbatzako beste gai
batzuk

Turismo-sustapena
egokitzea
Getxoko turismo-eskaintzaren sustapenekintzak pandemia-egoerak eragindako
mugikortasun-mugetara egokitzeko helburuz, Turismo Bulegoak 102.000€ inbertituko ditu komunikazio- eta publizitateekintzetan. Jarduera hori COVID-19aren
ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko
abian jarritako Getxo Ekinez Planaren barruan sartzen da. Irantzu Uriarte Turismo
zinegotziak adierazi duenez “mugikortasun-murrizketek hurbileko turismoa egitera
behartzen gaituzte aurten, eta, beraz, bereziki
Getxon, Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan gure eskaintza sustatzeari ekingo diogu. Getxon kalitatezko eskaintza askotarikoa
eta oso zabala dugu. 85 plan eta esperientzia
turistiko baino gehiago ditugu, eta udalerriko 261 enpresak hartzen dute parte: hotelak,
pentsioak, ostalaritza, merkataritza... Bisita
gaitzaten nahi dugu, ezagut gaitzaten eta horrek guztiak udalerriko sektorean eta jarduera
ekonomikoan eragina izan dezan”. Ekintzak
komunikabideetan egingo dira, online
zein offline. Halaber, publizitatea kontratatuko da garraiobideetan eta joan-etorri
handiko guneetan: autobus-geltokietan
(Gipuzkoa eta Bizkaia), Bilboko metroan,
kirol-portuan, Bilbao Turismoko bulegoan, aireportuan…
* Karpak desmuntatzea. Herritarrek berreskuratu dituzte COVIDaren kontrako txertaketa masiborako erabilitako aldi baterako espazio publikoak, Osakidetzak baliabideen aprobetxamendua
zentralizatu du eta Getxorako txertoak Urdulizko
ospitalean eta BECen ipintzen jarraitzen da. Udalak desmuntatu egin ditu Getxo Ekinez planaren
barruan kokatutako karpak, horietan dosiak ipini
ostean, Gorlizeko eta Urdulizeko ospitaletan, eta
etxebizitzetan jarritakoekin batera.

Apirileko osoko bilkuran, guztien adostasunarekin udaleko langileen ordainsariak %0,9 igotzeko erabakia onartzeaz
gain, lau mozio ere onetsi ziren, testigantza izaerarekin.
PPk autokarabanen turismoa bultzatzeko
(aparkatzeko gune bat gaituz) proposamena aurrera atera zuen. Dena den, udal
gobernuak gogorarazi zuen Hiri Antolamenduko Plan Orokorra berrikusten ari
direla. Bada, plan horretan neurriak artikulatu behar dira jarduera hori ahalik
eta modu antolatuenean eta egokienean
gauza dadin.
Gainera, jai herrikoien balioa nabarmentzeko EH Bilduren mozio bati ere oniritzia eman zitzaion; baita auzoetako jai
batzordeen lana eta konpromisoa ikusarazteko, horien independentzia eta identitatea azpimarratuz. Eta horrez gain, festen antolaketari laguntzeko 2019. urtean
zegoen aurrekontua berreskuratzeko
2022an, aipatutako jai batzordeei ez zaielarik eskumen bat bera ere kenduko. Udal
gobernuak adierazi zuen beti aritu izan
dela lankidetzan jai batzordeekin, eta
hala egiten jarraituko duela. Bada, nahiz
eta aurten ez den egongo jairik ohiko estiloan, Aste Kulturala antolatuko da.
Halaber, EH-Bildu eta Elkarrekin Podemosen mozio bateratua onartu zen,
Etxerat-en eskaera bere eginez, zera adierazteko: “Udalak aitortu egiten du Antxoni
Hernandezen familiak jasandako sufrimendua, duela 23 urte trafiko-istripu batean hil
baitzen, urruntze-politikaren testuinguruan,
Alcalako espetxean zegoen preso bat bisitatzera zihoanean”; eta, halaber, urruntze-politikarekin ados ez daudela eta espetxepolitika berri baten alde daudela agertu
zuten mozioan.
Azkenik, Elkarrekin Podemos taldearen
proposamen bat ere onartu zen, karbono
dioxidoa neurtzeko gailuak eskuratzeko
eta, beharrezkoa balitz, aireztatzeko edo
airea garbitzeko ekipoak ere bai, eraikin
publikoetan erabiltzeko, bereziki ikastetxe publikoetako ikasgeletan, airearen
bidez Covid-19a kutsatzeko aukerak murrizteko.
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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

Naiomi Matthews, Europako txapelduna
Naiomi Matthews borrokalari getxotarrak
arrakasta izan du berriro Europako Txapelketetan urrezko domina lortu baitu grappling eta grappling GI 53 kiloko borroka
modalitateetan. Poloniako Varsovia hirian
jokatu ziren txapelketak apirilaren amaie-

ran. Naiomi ere, duela gutxi, Espainiako
txapeldun izan da bi borroka modalitate
horietan. Orain, aurtengo urrian Norvegian
jokatuko den Munduko Txapelketetan arrakasta horiek errepikatzeko lan egingo du
borrokalariak.

Amazon Prime Video eta RTVEren superprodukzioa Juan Sebastian Elcano, Fernando de Magallanes eta bere tripulazioaren
epopeian oinarrituta dago

“Sin límites” abentura sailaren filmaketa Azkorrin
Egun hauetan, Azkorri hondartzan, Amazon Prime Video eta
RTVEren Sin límites abentura
saila grabatzen ari dira, Mono
Films eta Kilima Mediarekin
batera, Juan Sebastian Elcano
gipuzkoarraren, Fernando de
Magallanes portugaldarraren
eta bere tripulazioaren epopeian oinarrituta. 18 milioi
euroko aurrekontua du telesailak, 4 kapitulu izango ditu, bakoitza 60 minutukoa, eta gaztelaniaz eta portugesez egingo
da, nahiz eta elkarrizketen zati
batean euskara ere egongo den.
Sin límites Espainiako Estatuan
(Sevilla eta Madril) eta Dominikar Errepublikan filmatuko
dute. Azkorri hondartza, Azkoitia eta Lazkao (Gipuzkoa)
eta Olite eta Iruñeko katedrala
(Nafarroa) izango dira euskal
agertokiak.

Patagoniako San Julian badiako (Azkorri) lehorreratze-eszena bat

Amaia Agirre alkatea Azkorrin
izan zen asteazkenean eta Fernando Larrondo telesailaren
ekoizleetariko batekin bildu
zen, baita zuzendariarekin, Simon West britainiarrarekin, eta
talde artistikoaren zati batekin,
horien artean daudela Alvaro
Morte eta Rodrigo Santoro aktore protagonistak, Juan Sebastian
Elcano eta Fernando de Magallanesi bizia ematen dietenak,
hurrenez hurren. Irantzu Uriarte Turismo eta Kultura zinegotziak eta Bilbao Bizkaia Film
Commissioneko
ordezkariek
ere parte hartu dute bileran.
Azkorrik Patagoniako San Julian badia simulatu du
Azkorrin eszena esanguratsu
bat egin da telesailerako. Ingurune naturala errespetatuz eta
lan-protokolo jasangarriak erabiliz, Argentinako Patagoniako
San Julian Badia simulatu da
(han gertatutakoagatik, Argentinako Errepublikak Toki Historiko Nazional gisa deklaratua),
Elkano eta Magallanesen espedizioa lehorreratu zen benetako
kokaleku gisa. Han izan zen Argentinako lehen meza kristaua,
eta matxinadak, exekuzioak, erbesteratzeak eta patagoiarrekin
(bertako indigenekin) izandako
liskarrak gertatu ziren.
Amaia Agirre pozik agertu da
ikusentzunezko ekoizpen garrantzitsu bat grabatzeko eszenatoki gisa Getxoko ingurune
naturala eta udalerria aukeratu
dituztelako. “Sormen- eta kultura-industriei laguntzea da Getxoko Udalaren Ekonomia Sustatzeko
ildo estrategikoetako bat. Turis-

ezezagunerantz, bide alternatibo bat aurkitzeko asmoz Espezieen Uharteetaraino (Moluka
Uharteak, gaur egungo Indonesia), eta, beraz, Asiako kontinenteraino.

Amaia Agirre alkatea eta Irantzu Uriarte Kultura zinegotzia Fernando Larrondo ekoizlearekin batera

mo Bulegoak Bilbao Bizkaia Film
Commission-ekin lan egiten du
2016tik, gure udalerriak zinemaagertokien zirkuituan duen presentzia sustatzeko. Elkarlan horri
esker, azken urteotan “La higuera
de los bastardos” (Ana Murugarrenena) eta “70 Binladens” (Koldo Serra zuzendari getxotarrarena)
filmatu dira gure herrian. Telesailak, dokumentalak, publizitatea eta
telebistarako saioak ere egin dira,
Estatuko zein nazioarteko ekoiz-

penekoak. Kultura sustatzea eta
hedatzea funtsezko elementua da
gizarte aurreratu batean, eta Getxotik sektore horri laguntzeko lanean jarraituko dugu”.
“Sin límites”, sinopsia
1519an, aurkikuntzen garaian, 5
ontzi eta 239 marinelen espedizio batek, Gaztelako Koroaren
zerbitzura eta Fernando Magallanes portugaldarra buru zutela, mendebalderantz jo zuen,

Zortzi film labur Laburbiran
Laburbira euskarazko film laburren zirkuituaren 18. edizioa Romo
Kultur Etxean ikusi ahal izango da maiatzaren 10ean, astelehenean,
Egizu elkartearen eskutik. Oraingoan zortzi lan proiektatuko dira,
09:00, 11:00, 17:00 eta 19:00etan. Filmak hurrengoak dira: Aterpean Ateri (Ruben Crespo); Nigandik (Imanol G. Gurrutxaga), Game Over (Ilune
Diaz), Ilunabarrean esan (Ekhiñe Aizkorbe, Sara Alonso, Irati Egibar,
Julene Etxauri, Xabier Villanina eta Irene Zaldua), Babarrun Txapelketa
(Andoni Mtz de Madina eta Julen de la Serna), Datsegit (Aitor Arruti)
Nire eguneroko maitea (Ximun Fuchs, Manex Fuchs, Eñaut Castagnet)
eta Agur (Iñigo Acha). Gonbidapenak: https://labur.eus/laburbira2021

Hainbat gorabeheraren ostean,
barne gatazka, etsipen eta eurek aurkitutako hainbat lurraldetako indigenekin topo egite
bortitzen ondoren, 18 marinelek
bakarrik lortu zuten 3 urte beranduago itzultzea, hezur eta
azal eginak, baldintza txarretan,
baina misioa beteta. Nabigatzaile horiek espedizioaren liderra
zen Magallanes ere galdu zuten,
baina aurrera jarraitu zuten Juan
Sebastian Elcano gipuzkoarrak
gidatuta, Nao Victoria ospetsuaren kapitaina zenarekin, itsaontzi hori baitzen bizirik atera zen
bakarra. Abenturazale horiek,
inoiz egin den balentriarik handienetakotzat hartzen den honi
esker, historia betiko aldatu zuten, bai komertzialki, ibilbide
berrien irekieragatik, bai geografikoki eta astronomikoki, lurra esferikoa zela frogatuz.
Talde artistikoari dagokionez,
Alvaro Morte (besteak beste, La
casa de papel-en parte hartzeagatik ezaguna) eta Rodrigo Sontoro brasildarraz gain, Sergio
Peris-Mencheta (Cartagena kapitaina), Adrian Lastra (Mendoza
kapitaina), Carlos Cuevas (Martino), Pepon Nieto (Aita Bartolome), Raul Tejón (Gomez de Espinosa), Gonzalo Diniz (Duarte
Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) eta Barbara Goenaga (Beatriz) aktoreak ere badaude.

Programa hau ikastegiak eta Getxoko Kultur etxeak sinatutako hitzarmenaren barruan
kokatzen da

M4 zikloak Musikeneko interpretazio masterreko
ikasleen talentua hurbilduko du Muxikebarrira
Larunbatean, maiatzak 8, eta
hilaren 29ra arte, Musikeneko
(Euskal Herriko Goi-Mailako
Musika Ikastegia) Interpretazio Masterreko ikasleek osatutako taldeek lau saio eskainiko
dituzte Muxikebarrin. Ekimen
hori ikastegiak eta Getxoko Kultur etxeak sinatutako hitzarmenaren barruan kokatzen da, eta
instrumentisten belaunaldi berriei kalitatezko prestakuntza
ematen laguntzea du helburu,
ingurune profesional batean esperientzia praktikoa eskainiz,
eta baita beren lana publikoari
hurbiltzea.
M4k musika proposamen anitzak gerturatuko dizkio publikoari, estilo askotako musikak
interpretatuko direla (herrikoia,
tangoa, neoklasikoa, garaikidea). Emanaldi guztiak Areeta
aretoan izango dira eguerdiko
12:00etan eta horiez gozatzeko
banakako sarrerak edo ziklo
osorako abonu bat eros daitezke
Kultur Etxeko ohiko saltokietan.
Larunbatean, irekiera kontzertuan, Emma Benchikh eta Juan
Matias Cuartasek osatutako
Rafale Dúo arituko da. Riondes-Landesen jaioa (Frantzia),
Benchikhek hainbat musika
proiektutan parte hartu du eta
gaur egun saxofoi irakaslea da
bere jaioterrian. Cuartasek, bere

Kultur Etxeetan
ikasteko dauden
guneak handitu
dira
Egungo osasun-egoera dela-eta
Kultur Etxeko ikasteko guneen
edukiera murriztu egin denez,
datorren abuztuaren 31ra arte
Villamonte eta Romoko Kultur
Aretoetako ikasteko guneak
handitu dira, jendeak ikasteko
aukera izan dezan. Horrela, liburutegietan ikasteko dauden
lekuez gain, ikasleek jarduera
soziokulturaletarako
dauden
aretoak erabili ahal izango dituzte ohiko ordutegian, baldin
eta areto horiek bertako elkarte
edo erakundeek beste erabilera
batzuetarako ez badituzte eskatu. Horrela, Villamonten 26 postu berri sortu ahal izango dira
gehienez, eta Romon, 24.
Liburutegietan dauden plaza
guztiak bete ondoren, gela gehigarriak irekitzeko eskatu beharko da atezaintzan, gehieneko
edukiera bete arte.

aldetik, Santanderren hasi zuen
bere heziketa, ondoren Musikenen jarraitzeko, eta nazioarteko
hainbat lehiaketetan finalista
izan da. Getxon, besteak beste,
Manuel de Falla, William Albright eta Astor Piazzollaren la-

nak eskainiko dituzte.
Gainerako emanaldiak honako
hauek izango dira: 15ean, Quinteto galerna; 22an, Öme Ollin
Ensemble bikotearen eskutik,
eta 29an, Dvadúo taldearen
kontzertuarekin.

“Raíces”, soinu klasikoen, jazzaren eta musika
espainiarraren errezitaldia

Isabel Villanueva biola-jotzaileak
eta Moisés P. Sánchez pianistak
kontzertua eskainiko dute maiatzaren 8an, 19:00etan, Muxikebarriko Ereaga aretoan. “Raíces”
izenburupean, obra klasikoen,
jazzaren eta Espainiako musikaren egitaraua eskainiko dute,
Falla, Granados, Bartók, Zimbalist eta Sarasate bezalako egileen
piezak moldatuz. Duo honek soinu propioa garatu du, bere interpretazio karismatikoekin batera,
adierazkortasun eta soinu-edertasun handikoa, publikoarekin berehala konektatzen duena.
Sarreraren prezioa 10 eurokoa da.

Biolin eta piano errezitaldia, Areetan
Ostiralean, maiatzaren 7an, Areetako Andres Isasi Musika Eskolan, 19:00etan, Mariana Blancok
(biolina) eta Iñigo Iñurrietak (pianoa) gazte getxotarrek eskainiko
diguten biolin eta piano errezitalaz gozatzeko aukera izango
dugu. Hain zuzen ere, haur ba-

Abuztura arte

tzuk zirela, lehen aldiz musika
egin zuten agertoki horretan bertan, eta orain itzuli dira, jada profesionalki musikari eskainita, biolin eta pianorako pieza klasikoen
programa batekin.
Sarrera dohainik izango da edukiera bete arte.

Plazak arestian adierazitako
epean egokituko dira, Covid19aren prebentzioaren arloan
egun ezarrita dauden erabilera-baldintzak alda ditzaketen
arau-aldaketarik gertatzen ez
bada behintzat.

Bideoa, Dantzaren
Nazioarteko
Egunean
Dantzaren Nazioarteko Egunaren harira (apirilaren 29an ospatu zen), eta osasun-egoerak dantza akademiek kalean egin ohi
dituzten emanaldiak ahalbidetu
ez dituenez, Kultur Etxeak egun
horren oroitzapenezko bideo bat
grabatzeko aukera eman du.
Bideo hori, Getxo Kulturaren
sare sozialen bidez zabaldu da
eta bertan honako dantza eskola eta zentro hauek parte hartu
dute: Ana Lararen Dantza Estudioa, Romoko Carmen Veraren
Dantza Estudioa, Begoña Zabala Dantza Estudioa, Dantzarte, Areetako Flamenko Eskola,
Utopian eta Danco. Jarduera hori
Getxo Ekinez egitasmoaren barruan dago. Udalak bultzatutako
programa da hori,
o s a s u n -k r i s i a k
hainbat arlotan,
besteak
beste,
kulturan,
izan
dituen ondorioak
arintzeko.

Aztertuko diren mehatxu klimatikoak euriteek eta kostaldeko fenomenoek eragindako uholdeak, bero-boladak eta lehorteak
izango dira

Udalak Getxo Klima Aldaketara Egokitzeko Plana izango du
aurtengo amaierarako

Getxo Klima Aldaketara Egokitzeko Plana idazteko zerbitzua
esleitu du Udalak, 25.276 eurotan. Plana idazteko lanen iraupena zazpi hilabetekoa izango
da. “Plan honek beharrezko informazioa eta tresnak emango dizkio
udalerriari, klima-aldaketarekiko
erresilienteagoa eta jasangarriagoa izan dadin, hau da, klima-aldaketaren ondoriozko fenomenoen
aurrean oreka berreskuratzeko gaitasun handiagoa izan dezan. Horretarako, urrakortasunaren eta
arrisku klimatikoaren diagnostikoa
egingo da, bai eta Ekintza-Plan bat
ere, gure udalerrian ezarri beharreko neurriak jasoko dituena, epe
labur, ertain eta luzerako, inplikatutako eragile nagusien partehartzearekin”, azaldu du Amaia
Agirre alkarteak. Denborari dagokionez, planak gutxienez 30
urte hartuko ditu.
Aztertu beharreko mehatxuak
eta prozesua
Aztertuko diren mehatxu klimatikoak euriteek eta kostaldeko fenomenoek eragindako
uholdeak, bero-boladak eta

lehorteak izango dira. Eta arrisku klimatikoaren estimazioaren
kalkulua haiekiko dugun esposizioaren, gure testuinguruaren
sentikortasunaren eta egokitzeko gaitasunaren arabera egingo
da. Horren ondoren, lehentasunezko ekintza-neurriekin egokitzeko estrategia egingo da,
balorazio ekonomikoarekin, jarraipen-adierazleekin eta plana

dauden beste batzuekin koordinatzeko mekanismoekin batera.
Parte hartzeko prozesuak, bai
barnekoak (udaleko teknikarien
eta politikarien artekoa), bai
kanpokoak (funtsezko eragileekin: udalerriko gizarte-sarea,
elkarte sektorialak, ezagutzaren
kudeatzaileak, etab.), hiru tailer
bilduko ditu.
Planaren azken dokumentutik

gehienez bost orriko laburpen
bat aterako da, hizkera ez-konplexuan, ulergarria izan dadin,
eta herritarrei komunikaziojarduerak egiteko materiala ere
jasoko da.
Egokitzeko Plana bat etorriko
da Europako Itun Berdearekin
eta KLIMA 2050 Euskadiko Klima Aldaketaren Estrategiarekin.

2020an 22 habia eta 48 arrautza desagerrarazi ziren

Kaio hankahoriaren populazioaren kontrola, hegazti horren ugaltzea
geldiarazteko
Udal Ingurumen Arloak, iaz
egindako azterketaren ondoren,
kaio hankahorien populazioa
kontrolatzeko lana egingo du
berriro, hegazti horiek udalerrian sortzen duten arazoa gelditzeko eta gure kaleetan haien
ugalketa galarazteko. Ekintza
horren bidez, udalerriko hirigunean habiak egiten dituzten
aleen kopurua berrikusi eta
kontrolatu nahi da, dagoeneko
ezarrita dauden bikoteekin bat
egingo luketen oilasko berriak
jaiotzea saihesteko. Hala, ikuskapenean atzemandako habiak
kendu egingo dira, eta jabeen
erkidegoei jakinaraziko zaie
zer jarduera mota egin ditzaketen datozen urteetan arazo hori
arintzeko. Kanpaina udaberrian
(espezie hori ugaltzeko garaian)
egingo da, uztailera arte. Aldi
horretan, habiak bilatu eta horiek eduki ditzaketen arrautzak
ere (eme bakoitzak 2-3 arrautza
erruten ditu, eta 25-33 egun bitartean txitatzen ditu) kenduko
dira. Barruan txitak badaude,
Bizkaiko Basafauna Berreskuratzeko Zentrora eramango dira.
Lehen berrikusketatik hiru aste
igaro ondoren, beste bat egingo

da, hegazti horiek arraultza berriak ipini dituzten ikusteko.
Lehen kanpainan, 2020an, 22 habia eta 48 arrautza desagerrarazi
ziren guztira, eta ez zen jaiotako
oilaskorik aurkitu egindako bi
ikuskapenetan berrikusi ziren
berrogeita hamar bat teilatutan.
Azken bi hamarkadetan, oro
har, kaio hankahoriaren populazioa (Getxoko hegaztien artean
ugariena) nabarmen handitu da
kostaldeko hiriguneetan, besteak beste, elikagaiak lortzea
errazagoa zaien eta habiak babestuago dauden inguruneak
direlako. Horren ondorioz arazoak ugariak dira: pertsonenganako eta beste animalia espezie
batzuenganako
agresibitatea,
hodietan eta euri-zorrotenetan
buxadurak, teilatuetan kalteak,
zikinkeria, zarata etab.
Hiri-kaleen artean kaioen ezohiko presentzia edo habia bat detektatzen dutenek, Udaletxera jo
beharko dute (94 466 01 91 tel.)
edo ingurugiroa@getxo.eus helbidera idatzi.
Era berean, habiak kentzeaz arduratzen den enpresako langileei teilaturako sarbidea erraztea
eskatzen da.

Udal talde politikoen iritzia
LAN ASKO ETA KE GUTXI
Betetzen ari diren konpromisoak,
orain dela bi urte EAJ-PNVren
hauteskunde-programan aurkeztu
ziren eta Getxoko gobernuaren
Legegintzaldi Planean jasotzen
diren jarduerak, garatzen ari diren ekimenak, nahiz eta munduko
osasun-pandemiaren
ondorioak
pairatzen jarraitu; horiek guztiak
emakumeen eta gizonen lanaren
eta erantzukizunaren isla dira, esparru guztietatik, beren lana eta
ahaleginak Eusko Alderdi Jeltzaleari eskaintzen baitizkiote.
Duela bi urte, Getxoko herritarren
konfiantza berretsi genuen berriro.
Eta pertsonekin egin genuen, programarekin eta EAJ-PNVren ordezkari publiko eta politikoen berezko
zorroztasun- eta erantzukizunkonpromiso argiarekin.
Hau jartzen genuen, idatziz, gure
proposamenean: "Kate baten katebegiak gara, 124 urteko ibilbidea
duen alderdi bat gara, lana, konfiantza eta zintzotasuna erakusten
dituen alderdi bat alegia", eta, era
berean, "abiaburu etikoak txertatzen ditugu gure jardunean, hala

nola erantzukizuna kudeaketan,
zorroztasuna, zintzotasuna eta
errespetua"; horixe adierazi genuen
ia gure konpromiso hura ixteko geneukan unean.
Eta kerik saldu gabe, argazki eta
distira publiko iraunkorrik gabe,

UR-EREMUAK DITUZTEN PARKEAK
GETXORAKO

Eguraldi ona eta beroa gerturatzen
ari dira, eta aurten ere Getxon aire
zabalean freskatzeko eskaintza
bakarra Fadurako igerilekua da,
uda-sasoi orotan egunero bere
instalazioak jendez gainezka izaten dituena. Eskaintza handitzeko
eta igerileku horiekiko presioa
pixka bat arintzeko, PPk uretako
jolasguneak sortzea proposatzen
du. Instalazio horiek kiroldegi edo

parkeetatik gertu egongo lirateke,
eta txirrista, kanoi, kanpai edo urzorrotadak izango lituzkete lurretik. Instalazio horiek irudimena,
trebetasunaren garapena eta motrizitatea sustatzen dituzte haur eta
gazteengan, eta horrezaz gainera,
jolasekin ere gozatzen dute. Era horretako ekipoek, gainera, erabiltzen
den ur guztia berreskuratzen duen
sistema bat dute. #esnatugetxo

DUINTASUNA ETA OSASUNA
Azken Osoko Bilkuran argi geratu
da EAJ eta PSE Getxoko alokairuen
prezioak arautzearen eta Etxebizitzaren Euskal Legea ezartzeko
eskatzearen aurka daudela. Hori
gutxi balitz legez, gazteentzako
alokairu-laguntzek 3 urteko atzerapena dute, eta ez dute inolako
neurririk aurkezten egoera ahulean eta etxebizitza duinik gabe
dauden pertsonei laguntze aldera.

Eta, hain zuzen ere, duintasuna
eta osasuna nahi ditugu getxotar
guztientzat; horregatik onez ikusten dugu ikastetxeetan eta espazio publikoetan CO2 neurgailuak
instalatzeko gure proposamena
onartu izana, aireztapen egokia
bermatzeko eta COVID-19 kutsatzea saihesteko, erabiltzaileen
erosotasuna alde batera utzi gabe.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

lanordu eta dedikazio pertsonalarekin. Izan ere, etengabeko lan-prozesu batean eta gure konpromisoak
betetzeko prozesu batean egon
gara, bagaude eta egongo gara.
Eta bi adibide garbi ditugu: Neguriko geltokia, orain mundu guztiak

haren errehabilitazioa bere gain
hartu nahi duena. Getxoko Udalak
urteak daramatza, ez bakarrik espazioa itxi eta hesitu zenetik, baita
lehenagotik ere, negoziatzen eta
lanean, gogorki eta propagandarik
gabe, jabeak bere erantzukizuna
bere gain har dezan eta espazio
hori herritarrei itzul diezaien.
Eta errealitatea, beti, alferrikako
keinuei, diskurtso populistei edo
edukirik gabeko irudiei gailentzen
zaiela erakusten duen beste adibide bat: Algortako gasolindegia,
nahiz eta ematen duen ez zaiola
jaramonik egiten, urteak daramatza isilean eta zuhurtzia handiz lan
egiten, espazio horren etorkizunari
dagokionez aurrera egite aldera.
Iragan egunetan ikusi dugu Repsolek Algortako gasolindegiak historikoki izan duen espazioa erabili
ahal izateko beharrezkoak diren
ikerlanak abiarazi dituela. Eta enpresa arduradunak egiten du lan
hori, ez udal aurrekontuarekin, batzuek eskatzen zuten legez.
Zorroztasuna eta erantzukizuna,
EAJ-PNV.

AUZO-TAXI ZERBITZUA SORTZEKO
EH BILDUREN PROPOSAMENA
Apirileko osoko bilkuran EH Bildutik
Mimenagako padura ekologikoki berreskuratzea proposatu genuen. Gaur
egun eremu hori kutsatuta eta ahaztuta dago, eta gure asmoa izan da
bertan parke publiko eta berdegune
ireki bat sortzea. Zoritxarrez, EAJk
eta PSEk kontra bozkatu eta atzera
bota dute gure proiektua. Eurentzat
hirigintza porlana, eraikuntza masiboa eta espekulazioa baino ez da.
Euren ezetzak jasotzen ditugun arren,
EH Bildutik ez dugu etsiko. Maiatzean ere hainbat proposamen egingo
ditugu, besteak beste, Getxoko "auzo-taxi" zerbitzua sortzea. Eta zertan
datza zerbitzu hori? 70 urtetik gorako
auzokideek eta mugikortasun-beharrizanak dituzten getxoztarrek taxi
zerbitzu berezia erabiltzeko aukera

izango lukete, prezio baxuagoan.
Horrela, gure herriko nagusiek osasun-zentrora edota metro geltokietara
taxiz joateko aukera izango lukete prezio merkeagoetan, udalerri barruan.
Kontuan hartu behar dugu Andra
Mari, Zubileta edota Oikosa bezalako auzoetan garraio publikoaren
zerbitzua ez dela duina, eta gainera
Getxoko biztanleen bataz besteko
adina oso altua dela.
Hori dela eta, interesgarria ikusten
dugu Getxon horrelako zerbitzu bat
martxan jartzea, Bizkaiko beste hainbat
herritan egin den bezalaxe. Orain arte
"herri-busa" sortzea proposatu dugunean Udal Gobernuaren ezetza baino ez
dugu jaso; espero dugu "auzo-taxi"-aren
kasuan Udal Gobernuak jarrera eraikitzaileagoa izatea. Ezina ekinez egina!

‘GETXO EKINEZ’ ZERGA-NEURRIAK
Azken osoko bilkuran aho batez
onartu dira Getxo Ekinez 2021
Planean jasotako hiru ordenantza
fiskalak, pandemiak bereziki kaltetutako sektoreei tasak murrizten
dizkietenak. Terrazak instalatzeagatiko eta taxi-geltokiengatiko tasak ordaintzetik salbuesten da, %
95eko hobaria ematen zaio zaborrak biltzeagatiko tasari, eta % 50
murrizten da establezimenduak
irekitzeko lizentziekin lotutako
tasa. Hiru proposamen horien bidez, Udalak duen ahalmen fiskalaren barruan, gure merkataritzaeta enpresa-sare osoak jasandako

ondorio ekonomikoak arintzen
eta zerbitzu berriak ezartzen lagundu nahi da. PSE-EEk bereziki
azpimarratu nahi ditu guztion
adostasuna duten neurri horiek,
bai eta udal gobernuak 2020. urtean bideratu zituenak ere. Neurri horien bidez ezin da hobaririk
aplikatu foru araudiaren arabera,
abendura arteko atzeraeragina ez
baitzen onartu. Horrela, koaliziogobernuak,
ostalaritza-elkarteekin adostuta, hobari fiskalak
baino askoz handiagoak diren
zuzeneko laguntza berriak martxan jartzea erabaki zuen.

Doako alea
ZENBAKI BEREZIA
2021eko MAIATZA

www.getxo.eus

getxoudalaprentsa@getxo.eus

IX Jornadas
sobre Iparralde
Maiatza
Mayo

Fernando Aire

“XALBADOR”

1

2021

Argazkia: www.eke.eus

“MATTIN”

Mixel

LABÉGUERIE

2

Mattin Treku

3

COVID 19aren eraginez, atzeratutako ekitaldiak - Actos aplazados por la COVID 19

Hirurak maisuak!
¡Tres grandes de Iparralde!

COVID 19aren eraginez, bertan behera utzi behar izan genituen Iparra Galdu Gabe zikloko iazko jarduera gehienak. Horiek
eta gehiago dira orain eskaintzen dizkizugunak Iparraldeko kultura Getxora hurbiltzeko asmotan.
Iparraldeko hiru maisu, hiru kulturgile handi ageri dira elkarrekin argazkian: iaz, 100 urte bete ziren Fernando Aire
“Xalbador” bertsolaria jaio zela; aurten, 100 urte Mixel Labéguerie abeslaria eta euskal kantagintza berriaren aita jaio zela
eta 40 urte Mattin Treku “Mattin” bertsolaria eta idazlea hil zela.
Iparraldeko hiru maisu, hiru kulturgile handi elkarrekin argazki ederrean. Eta hiruek merezi dute Biba zuek! ozenki esatea.

Maiatzak

16

Mayo

RKE - Romo
Kultur Etxea
12:00

FAMILIA OSOARENTZAKO JOSTALDI MUSIKATUA I FIESTA MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

GuraShow

Antolatzailea I Organiza: Sendi
Edukiera mugatua I Aforo limitado.
Gonbidapenak I Invitaciones: sendi@egizu.eus // labur.eus/sendi2021
2 urtetik gorakoentzat eta gurasoentzat (mesedez, heldu bakarra seme-alabekin)
A partir de 2 años y padres/madres (por favor, únicamente una persona adulta con sus hijos/as)

Kattalin Indaburu,
Maider Cigarroa eta Philippe Albor

Kantu jostaldi honen bidez, haurtzarorako bidaia
egitea proposatzen diote familia osoari, haurrei
zein gurasoei, errepertorioan zehar haurtzaroan,
etxean, eskolan edo lagunekin ikasitako kantuak
gogoratuz.

En esta fiesta musical, nos proponen un viaje
a la infancia tanto a niños/as como a padres
y madres. En el repertorio se recordarán las
canciones aprendidas en la infancia, en casa, en
el colegio o con las amistades.

Umore onez, kantuaren bidez eta belaunaldi
guztien topaketan sinisten dutelako…biba
zuek… GuraShow!

Con buen humor, por creer en el encuentro de
todas las generaciones mediante la canción…
biba zuek!… GuraShow!

Maiatzak

20

Mayo

AZEBARRI
19:30

LITERATURA

Iparreko eleak

Ipar Euskal Herriko testu laginak
El mapa político que separó el norte y el sur de
Euskal Herria abrió un profundo abismo entre
los y las vascas. Desde entonces la ruptura
se aprecia en todos los ámbitos, incluso en la
literatura. La gente de un lado de la muga no
conoce la literatura del otro y viceversa.

Xabier Monasteriok Ipar Euskal Herriko hainbat
testu zahar hautatu ditu eta bere garaian eta
bere testuinguruan kokatu ditu, iraganeko
ondare hori ezagutzera emateko asmoarekin

Xabier Monasterio ha seleccionado varios textos
antiguos de Iparralde y los ha situado en su
momento y en su contexto, con la intención de
dar a conocer ese patrimonio del pasado.

Lan bikaina, Xabier, biba zu!

Excelente trabajo, Xabier ¡Biba zu!

21

Mayo

Muxikebarri
(Areeta aretoa)
19:00

Gonbidapenak I Invitaciones: www.egizu.eus

Xabier Monasterio

Euskal Herriko ipar-hegoak bereizi zituen
mapa politikoak amildegi sakona zabaldu
zuen euskaldunen artean. Harrezkero eremu
guztietan nabari da haustura, baita literaturan
ere. Mugaz alde batekoek ez dute bestaldeko
literatura ezagutzen eta alderantziz.

Maiatzak

Azebarrin (Euskal Herria kalea, 14-16) eta on-line
Antolatzailea I Organiza: Egizu (UKITX)
Edukiera mugatua I Aforo limitado.

KONTZERTUA I CONCIERTO

Biba kantua!

Antolatzailea I Organiza: Getxoko Musika Eskola

Getxoko Andrés Isasi Elektrik Konexioa +
Philippe De Ezcurra + Thierry Biscary

Gonbidapenak I Invitaciones:
Algortako eta Areetako Andrés Isasi Musika eskoletan, ohiko ordutegian
eta Muxikebarriko txarteldegian (kontzertua baino ordubete lehenago)
Escuelas de Música Andrés Isasi de Algorta y Las Arenas, en horario
habitual y en la taquilla de Muxikebarr i (una hora antes del concierto)

Elkarlan berezia Getxoko eta Iparraldeko musikarien eskutik. Miguel Salvadorrek
eta Nohemí Ladrón de Guevarak zuzentzen duten Getxoko Musika Eskolako taldea
Iparraldeko Philippe De Ezcurra akordeoilari ospetsu eta Kalakan taldean ezagun
egin zen Thierry Biscary kantari handiekin batera. Andrés Isasi Elektrik Konexioa
taldea tresna desberdinez osatuta dago, gitarra elektrikoak, bibolinak, txeloa,
tronpeta eta txistua.

Colaboración especial entre músicos y músicas de Getxo e Iparralde. Junto con
la banda de la Escuela de Música de Getxo dirigida por Miguel Salvador y Nohemí
Ladrón de Guevara, el famoso acordeonista de Iparralde Philippe De Ezcurra y el
cantante Thierry Biscary que se hizo famoso en el grupo Kalakan. Andrés Isasi
Elektrik Konexioa está formado por distintos instrumentos: guitarras eléctricas,
violines, violonchelo, trompeta y txistu.

Iparraldeko abestiez osatutako errepertorioa, garai ilun hauetan bihotza altxatuko
diguna! Amaiera gisa, Getxok Iparraldeari eskainitako abestia estreinatuko dugu,
Miguel Salvadorrek musika konposatu, eta June Diaz bertsolari getxotarrak
idatzitako letrak dituena. Kontzertu mundiala, biba zuek!

Repertorio con canciones de Iparralde, que nos levantará el ánimo en estos
tiempos lúgubres. Como colofón, estrenaremos la canción que Getxo quiere
dedicar a Iparralde. Composición de Miguel Salvador con letra de la bertsolari
getxotarra June Diaz. ¡Menudo concierto! ¡Biba zuek!

Maiatzak
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Mayo

AZEBARRI
20:00

KONTZERTUA I CONCIERTO

Aire Ahizpak
El grupo Aire Ahizpak de Urepel (Baja Navarra)
está formado por las hermanas Miren, Amaia y
Paxkalin. Las sobrinas del bertsolari Xalbador
cantan las letras y versos de Mixel Labegerie,
Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Xabier Lete y del
mismo Xalbador. Las hermanas de Urepel han
conseguido un gran éxito en la trayectoria de más
de 25 años, sobre todo con el disco Bidexka.

Ezin duzu galdu euren ahots eta kantaera berezia
eta hiru ahotsetara kantatzeak ematen dien
naturaltasuna! Aire ahizpak, biba zuek!

¡No puedes perderte sus voces y su forma de
cantar, ni tampoco la naturalidad que les da cantar
a tres voces! Aire ahizpak, biba zuek!
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Mayo

Muxikebarri
(Ereaga aretoa)
19:00

Gonbidapenak I Invitaciones: azebarri@gmail.com/ www.azebarri.eus

Miren, Amaia eta Paxkalin Aire

Aire Ahizpak taldea Urepeleko (Behe Nafarroa)
Miren, Amaia eta Paxkalin ahizpek osatzen dute.
Xalbador bertsolariaren ilobek Mixel Labegerie,
Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Xabier Lete
eta Xalbadorren beraren letrak eta bertsoak
kantatzen dituzte. Urepeleko ahizpek 25 urte
baino gehiagoko ibilbidean arrakasta handia lortu
dute, batez ere, Bidexka izeneko diskoarekin.

Maiatzak

Antolatzailea I Organiza: Azebarri - Euskal Herria kalea, 14-16
Edukiera mugatua I Aforo limitado.

KONTZERTUA I CONCIERTO

Erramun
Martikorena

Erramun Martikorena (Baigorri, Behe
Nafarroa) euskal kantu lirikoaren ahots
esanguratsuenetako bat da. Bere azken
lanean identitatearen eta abestiaren beraren
arteko harreman estuaren birsortze perfektua
erakutsi du. Horretan, Xalbador, Etxahun,
Mendiague, Otsobi, Harozteguy, Lete, Sarasua
eta Badiolaren poesiak bildu ditu, besteak beste,
musika-eszenan bere hogeita hamar urte baino
gehiagoko ibilbidea erakusteko.
30 urte kantuan, ez da makala, biba zu, Erramun!

8€
Antolatzailea I Organiza:
Getxoko Kultur Etxea I Aula de Cultura de Getxo
Sarreren salmenta I Venta de entradas:
Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian
(kontzertua baino ordubete lehenago)
Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora
antes del concierto)

Erramun Martikorena (Baigorri, Baja Navarra)
es una de las voces más emblemáticas de la
canción lírico vasca. Su último trabajo es una
recreación perfecta de la íntima relación entre la
identidad del intérprete y la propia canción. En
dicho trabajo, ha reunido las poesías de Xalbador,
Etxahun, Mendiague, Otsobi, Harozteguy, Lete,
Sarasua y Badiola, entre otros, a través de los que
recorre sus más de 30 años como cantante.
Treinta años en el mundo de la canción, ¡se dice
pronto! ¡Biba zu, Erramun!

Ekitaldietako atariko gisa, Algortako Bertsolari Eskolako kideek Fernando Aire “Xalbador”en, Mixel Labéguerieren eta
Mattin Treku “Mattin”en hitzak kantatuko dituzte. Biba ALBEko bertsolariak!
Al inicio de los actos, integrantes de la Escuela de Bertsolaris de Algorta cantarán letras de Fernando Aire “Xalbador”, de Mixel
Labéguerie y de Mattin Treku “Mattin”. ¡Biba ALBEko bertsolariak!

AURRERAPENA I AVANCE
Ekainak
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Junio

Muxikebarri
(Ereaga aretoa)
19:00

KONTZERTUA I CONCIERTO

Kalakan

Jamixel Bereau, Xan Errotabehere
eta Pierre Sangla

Azken urteotan, bira eta kolaborazio ugari
egin dituzte izen handiko artistekin, eta,
hamarkada luze baten ondoren, “Artizar”
lan berriarekin musika bide berri bati
ekitea erabaki dute. Lan horretan kantu
tradizionaletan sakontzen dute egungo
soinuekin, danborrak eta ahotsak tartekatzen
dituzte, teklak eta efektu kosmikoak...

15€
Antolatzailea I Organiza:
Getxoko Kultur Etxea I Aula de Cultura de Getxo
Sarreren salmenta I Venta de entradas:
Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian
(kontzertua baino ordubete lehenago)
Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora
antes del concierto)

En los últimos años han realizado numerosas
giras y colaboraciones con destacados
artistas y, tras un intenso periodo de 10
años, han decidido emprender un nuevo
camino musical con su nuevo trabajo,
«Artizar», en el que profundizan en las
canciones tradicionales con sonidos actuales,
alternando tambores y voces, teclas y efectos
cósmicos...

Logotipo hau daramaten ekitaldiak Getxoko Udalak
bultzatutako Getxo Ekinez 2021 kanpainaren barruan daude.
Horri esker, zenbait arlotan pandemiaren eraginak sustapen
ekonomikoaren bitartez arintzeko neurri anitz abian jarri dira,
baita kulturan ere. Beraz, jarduera horietara joanda, zeuk ere
babesa ematen diozu kulturari.

Todas las actividades que incluyen este logotipo forman
parte de la campaña Getxo Ekinez 2021, una iniciativa del
Ayuntamiento de Getxo para reducir los efectos de la pandemia
en diferentes ámbitos, entre ellos la cultura, a través del apoyo
económico. Acudiendo a estas actividades, tú también apoyas
a la cultura.

MAYO 2021

Ejemplar gratuito
NÚMERO ESPECIAL
www.getxo.eus

getxoudalaprentsa@getxo.eus

IX Jornadas
sobre Iparralde
Maiatza
Mayo

1
Fernando Aire

“XALBADOR”

2021
3
Mattin Treku

“MATTIN”

2

Argazkia: www.eke.eus

Mixel

LABÉGUERIE

COVID 19aren eraginez, atzeratutako ekitaldiak - Actos aplazados por la COVID 19

Hirurak maisuak!
¡Tres grandes de Iparralde!

Debido a la COVI9 19 se suspendió la mayoría de las actividades del ciclo Iparra Galdu Gabe del pasado año. Esas actividades
y algunas más son las que recuperamos con el objetivo de acercar a Getxo la cultura de Iparralde.
Tres grandes de la cultura de Iparralde juntos en la misma foto: el pasado año se cumplían 100 años del nacimiento del
bertsolari Fernando Aire “Xalbador”; este año 100 años de la muerte del cantante y precursor de la nueva canción vasca Mixel
Labéguerie y 40 años de la muerte del bertsolari y escritor Mattin Treku “Mattin”.
Tres grandes de la cultura de Iparralde en la misma foto. Como dicen en Iparralde “ Biba zuek!”.

Doako alea

356 zb.
www.getxo.eus

>> 2021eko Maiatza

Nabarmentzekoak
> Inskripzioak zabalik hiriko udalekuetan
> Gazteentzako aholkularitza psikologikoko zerbitzua luzatu da
> Hiru gazte getxotar EuskarAbenturan

Inskripzioak zabalik hiriko udalekuetan

“Getxo Ekinez 2021” programaren barruan dago
eta 9.000€ ditu

Gazteentzako aholkularitza
psikologikoko zerbitzua luzatu da

Gazteentzako aholkularitza psikologikoko zerbitzua urte amaierara
arte luzatu da. Jarduera hori Getxo Ekinez 2021 programaren barruan
dagoen aurrekontu-zuzkidari esker abiatu zen, COVID-19aren
ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko, eta 9.000€ ditu.
Zerbitzu hau, 2020ko azarotik ematen ari zen aholkularitza
sexologikoaren osagarri gisa, urtarrilean hasi zen proba pilotu
gisa, Getxoko 13 eta 30 urte bitarteko gazteei beren zalantzak
argitzen laguntzeko, bai eta autoestimuarekin, harremanetarako
segurtasunik ezarekin, tristurarekin, antsietatearekin eta izaera
psikologikoko beste gai batzuekin lotutako hainbat gairi aurre
egiteko ere, pandemia-egoerarekin areagotu egin baitira.
Zerbitzua Algortako Gaztelekuko lokaletan ematen jarraituko
da astean behin. Zerbitzura joateko, hitzordua eskatu behar da
aldez aurretik, mezu bat bidaliz edo 685 704 118 (Teresa) telefonozenbakira deituz eta aholkularitzapsikologikoa@getxo.eus posta
elektronikoaren bidez.
Informazio gehiago: www.getxo.eus/eu/juventud.

Hiru gazte getxotar EuskarAbenturan

Hiru gazte getxotar (San Nikolas ikastolako bi eta J.C. Baroja
Institutuko bat) aukeratuak izan dira EuskarAbenturaren hirugarren
edizioan parte hartzeko. Hainbat entitateren laguntza (tartean
Getxoko Udalarena) duen ekimenaren helburuak dira: euskararen
erabilera sustatzea, Euskal Herriaren natura-ondasun eta ondasun
historiko nahiz kulturala ezagutzea eta horren transmisioa
bultzatzea, eta gazte euskaldunen arteko sareak sortzea.
Pandemiagatik ezarritako segurtasun neurriak direla eta, espedizioa
bi txandatan egingo da: uztailaren 1etik 11ra eta uztailaren 16tik
25era, 40-60na gazterekin. Taldeari PCR eta antigeno froga bat
egingo zaio ekintzan sartu baino lehen eta banakako kanping
dendetan egingo dute lo. https://euskarabentura.eus/

* Francisco Javier de Landaburu-Civis 2021 Saria, EurobasqueEuropako Mugimenduaren Euskal Kontseiluak deituta, Bigarren
Hezkuntzako ikasleei zuzendua, Europari buruzko ikerketa-lanetarako. Saria:
1.000 euro, irakasleentzat, eta 2.000 euro, ikasleentzat. Lanak aurkezteko
epea maiatzaren 20an amaituko da. Argibideak: https://eurobasque.eus/
eta tel.: 945 123538.
* 2021eko Jóvenes máshumano saria, Fundación máshumano
erakundeak deituta Injuveren laguntzarekin, 14 eta 30 urte arteko
gazteentzat, baldin eta, planteatutako erronkei irtenbidea ematen badiete,
enpresa eta erakunde gizatiarrenen benetako eskaerei erantzungo dieten
proiektu eta ideia bideragarri eta jasangarrien bidez. Proiektuak aurkezteko:
https://premiomashumano.com/. Aurkezpen epea: ekainaren 7ra arte.

Romoko Gaztelekuaren programazioa

Maiatzaren 7tik 21era bitartean
zabalik egongo da aurre-izenemateak egiteko epea udal
Gazteria Zerbitzuak antolatutako
hiri-udalekuetan parte hartzeko.
Lanean ari dira jarduera hori
uztailean egin ahal izateko Geroa
Ikastolan, eta LHI San Ignazio
eta LHI Romo ikastetxeetan.
Aurreko
urteetan
bezala,
udalekuak bi asteko txandetan
banatuta
eskainiko
dira:
uztailaren 1etik 14ra arte eta
uztailaren 15etik 28ra, 09:00etatik
17:30era. Lau egunetan, astearte
eta ostegunetan, egun osoko
txangoak egingo dira herritik
kanpora. Behar bereziak dituzten
umeek beharrezko laguntzak
izango dituzte.
Izena ematea, ahal dela, online
egin beharko da www.getxo.
eus/gazteria helbidean. Halaber,
Gazte Informazio Bulegoan ere
izena emateko orriak eskuragarri
izango dira.

AISIALDIA ETA TARTE LIBREAK UDAN
EKINTZA

GAZTERIA

KUKUPRAKA
LUDOTEKA

GAUEGUN
GAZTELEKUA
eta
GUREGUNE
GAZTELEKUA

GETXO KIROLAK

Uztailan

5-12
(20092016)

Irailetik
20102021-2022
maiatzera
2016 (biak
ikasturtea
Asteko 3 txanda barne)

Ekintza Anitzak

Ekaina eta
Uztaila

11-17

Udaljolasean

20152017

Divertiverano

20122014

Kirolet@n

Uztaila eta
abuztuan

Igeriketa

PREZIOA

Kontsultatu

Dohainik

Dohainik
(txangoetan
izan ezik)

UDAL
EUSKALTEGIA

Euskara
ikastaro
trinkoak

URIBE KOSTA
AEK

Udako ikastaro
trinkoak

Uztailaren 1tik
28ra
16 urtetik
aurrera
Irailaren 6tik
31ra

IKASTOLEN
ELKARTEA

Udaleku Irekiak

Ekainaren 21etik
3-8 urte
aurrera

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Maiatza

ZIRRI MARRA

Uztailan eta
Irailean

IZENA EMATEKO
EPEA

INFORMAZIOA

Euskara

Maiatzaren
7tik-21ra

Online: www.getxo.eus/
gazteria
Herritaren Arretarako
Bulegoetan
944660353

Euskara

Maiatzaren
13tik 21era
(Online
inskripzioa)

HIZKUNTZA

Ez da
Euskara
beharrezko
eta
Txangoetan
gaztelania
izan ezik

90€
Euskara
Maiatzaren
2007- (hamabostaldia)
eta
10etik 28ra
2011
gaztelania
20052013
4-17
85-100€
urteak
(hilabetea)

5-12 urteak
2009 eta
BIZARRA LEPOAN
Ekainaren 21etik 2016 (biak Hiru prezio
EUSKARA
barne)
ezberdin
Udaleku Irekiak uztailaren 23ra
ELKARTEA
(kontsultatu)
(hiru txandatan) urteen
artean
jaiotakoak.

KIROLETAN
SPORT

Hilak 6, osteguna: ASANBLADA: EKAINEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 7, 14 eta 28, ostirala: TAILERRA: HILEKOAREN HEZKUNTZA
Hilak 8, larunbata: TAILERRA: ILE-APAINKETA
Hilak 13, osteguna: ESKULANA: BUZTINA
Hilak 15, larunbata: IRTEERA: OHE ELASTIKOAK + BOLERA (BRINCOZONE)
Hilak 20, osteguna: TAILERRA: DANTZA
Hilak 21, ostirala: TAILERRA: POLTSA PERTSONALIZATUAK
Hilak 22 eta 29, larunbata: ESKULANA: BIRZIKLATUTAKO PANEKAK (ODS)

ADINA

Grand slam

Maiatza
Hilak 7, ostirala: TAILERRA: VISUAL ART
Hilak 12, asteazkena: SUKALDARITZA: SANDWICH
Hilak 14, ostirala: TAILERRA: VISUAL ART
Hilak 15, larunbata: IRTEERA: SAN MAMES
Hilak 18, asteartea: EKINTZA: OBESITATEAREN AURKAKO EGUNA
Hilak 20, osteguna: TAILERRA: ZERRIA
Hilak 22, larunbata: TAILERRA: ROBOTIKA
Hilak 26, asteazkena: TAILERRA: ZORROA
Hilak 27, osteguna: IRTEERA: ARTXANDA

Hiriko
Udalekuak

DATAK

16 urtetik
aurrera

Euskara

Euskara

Maiatza
ON LINE

Areetako Eskoletako
plaza
94 466 03 55
areetakoludoteka@
getxo.eus
gauegungaztelekua@
getxo.eus
94 466 03 56
guregunegaztelekua@
getxo.eus
94 466 00 22

getxokirolak.getxo.eus

www.bizarralepoan.eus
94 491 03 87
info@bizarralepoan.eus

Ekainaren
euskaltegi@getxo.eus
21etik aurrera
944646299

173€

Euskara

Ekainaren
30era

944304734
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus

Ikastolan
galdetu

Euskara

Ikastolan
galdetu

zirimola@ehi.ikastola.eus
94336937

Multikirola
kiroletan sport
campusa
94 608 59 33
Gobela
3-14 urte
Igor 662 940 436
kiroldegia eta
igor.l@kiroletansport.info
Maiatzaren www.kiroletansport.com
Romo HI
Euskara
1etik
Ekainaren 21etik
30€ - 550€
eta
kiroletan sport
Basket
Uztailaren 30era
Ekainaren
gaztelania
94 608 59 33
campusa
14ra
Fran 657 77 35 23
%100
6-14 urte
getxosaski@gmail.com
Gobela
admin@kiroletansport.info
kiroldegia eta
www.kiroletansport.com
Romo HI
Ekainaren 21etik
Arte Tailerrak
irailaren 3ra

20062017
(biak
barne)

Asteko 85€
(deskontuak
kontsultatu)

Euskara

Irekita

zirrimarrarte@gmail.com
94 44916186

JARDUERA GUZTIAK PANDEMIAGATIK EZARRITAKO OSASUN-BALDINTZEN MENDE DAUDE
UDAKO AISIALDIRAKO EKITALDI ESKAINTZARI BURUZKO ARGIBIDE GEHIAGO: GAZTE BULEGOA (ALGORTAKO ETORBIDEA,
98). TEL: 94 466 0353
gaztebulegoa@getxo.eus

