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Kontzertua. Maiatzak 22, larunbata,
19:00etan, Muxikebarrin, Dulce Pontes.
Sarrerak agortuta.
Kontzertua. Maiatzak 23, igandea, 19:00etan,
Muxikebarrin, Erramun Martikorena. Sarrera: 8€

Itsas industriaren sektoreko eta aisialdiko, merkataritzako eta turismoko zerbitzuen 15 proiekturekin

Abian da jarduera Getxo Itsas Huben
Aste honetan hasi da jarduera
Getxo Itsas Huben, enpresa-ekintzailetzako eta berrikuntza-poloko zentro berrian, Kirol Portuan.
Otsailean egindako deialdi publikoaren ondoren, 15 proiektu
aukeratu dira, eta 16 lanpostu beteko dituzte (eskainitakoen %86).
Aurkeztutako ekimenen eta talde
sustatzailearen kalitatea, Getxoko
eta Bizkaiko egoitza, berrikuntza
eta proiektuak sektore nautikoarekin lotuta egotea baloratu dituzte. Lanpostuen lagapena urtebeterako izango da, eta beste urte bat
luzatzeko aukera egongo da.
Amaia Agirre alkateak Getxo
Itsas Hub-eko instalazioak bisitatu zituen asteartean, eta bertan
dauden enpresetako ordezkariei ongietorria egin zien. Agirre
pozik agertu zen Legegintzaldi Planeko proiektu estrategiko
hau martxan dagoelako. Horren
helburu nagusia, esan zuenez,
Getxon dagoen talentu handiari
balioa ematea da, hastapenetan
ekintzaileei espazioak eskainiz.
“Getxok sektore honetan erreferente
izan nahi du, eta, horregatik, nazioarteko ikuspegiz, beste erakunde

batzuekin elkarlanean eta Bizkaiko
Foru Aldundiaren estrategiarekin
bat eginez lan egiten dugu”, esan
zuen Agirrek.
Proiektuak
Onartutako proiektuen %69
industria-sektorekoak eta industriarekin
lotutako
zerbitzuetakoak dira, eta %31 Aisialdiko, Merkataritzako eta
Turismoko zerbitzuekin lotuta

daude. Proiektuak daude diseinuan, fabrikazioan, materialen
garapenean, teknologian, zerbitzu profesionaletan, ikus-entzunezkoetan eta aisialdiko eta turismoko zerbitzuetan.
Hauek dira puntuaziorik altuena lortu duten hiru proiektuak:
uretako irristatze-prototipoa garatzea turbina elektrikoen bidez;
Turismoarekin eta beste batzuekin lotutako jardueren azterketa

iragarlea egitea eta nautikarako
eta uretako beste jarduera batzuetarako ekomaterialak sortzea.
Horietatik 11, enpresek aurkeztu
dituzte (7 SM eta 3 autonomo) eta
5 ekintzaileenak dira. Proiektuen
%70 bertoko enpresek eta getxotarrek zuzentzen dituzte, eta
gainerako %30 Bizkaikoak dira.
Getxo Itsas Hub-ek proiektu berrietarako eska daitezkeen 2 lanpostu ditu oraindik hutsik.

ékoma teatro taldeak antzeztuko du “Antonia” lana Muxikebarrin
Larunbatean, maiatzaren 15ean,
19:00etan, ékoma teatro konpainiak Antonia antzezlana taularatuko du Muxikebarriko Ereaga
aretoan, idazle baten buruan barneratzen den lana, bere historia
eta pertsonaien historia ezagutu
ahal izateko.
Javier Liñera getxotarrak idatzi
eta zuzendutako “Antoniak oroitzapenik gabe utziko duen gaixotasun arraro bat diagnostikatu dioten
idazle baten istorioa kontatzen du.
Bere doktoreak, gaixotasuna geldiarazteko ariketa ezberdinak egitera
gonbidatzen du, baina idazleak, bere

idazkera eta bere oroitzapenak nola
hondatzen diren ikusteari uko egiten dio. Oroitzapenen arteko bidaia
da, iraganaren eta orainaren artekoa,
errealitatearen eta ikzioaren artekoa.
Bere eta gure kontakizunaren bilaketa da”. Aitor Pérez Colladok eta
Begoña Martín Treviñok interpretatzen dute lana, eta zergatik
gogoratu, zertarako, nola eta zer
jakin nahi du.”Gogoratu gabe, oroimena presente egon gabe, zer zentzu
duen egiteak, egoteak”, azaldu du
egileak berak, bere udalerrian
lana aurkeztean oso ilusionatuta
dagoenak.

MAIATZAK 13 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin (Areeta
aretoa), 18:00etan, Antonella Sudasassi Furnissen “El despertar de
las hormigas” filma eta foruma. 12
urtetik gorakoentzako. 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, ipuin-kontalaria izan edo entzun nahi duten
nagusiekin osatutako saioa. Sarrera
dohainik, edukiera bete arte.
Zine-Kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, César Díazen “Aguas
oscuras” filmaren proiekzioa eta
foruma. 12 urtetik gorakoentzako.
Sarrera: 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. 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 gora) 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
egun berean atarian.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30h. Txiki tailerra:
Egin ezazu suziria. www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAIATZAK 19 ASTEAZKENA
Solasaldia. Romo Kultur Etxean,
18:00etatik 19:00etara, “Iraganaz
gozatzea birritan bizitza da”, Getxo-

ko istorio, gertakizun eta pertsonei
buruzko solasaldia. Udal liburutegien argazkiekin irudiztatuta. 60
urteko gorakoentzat. Aurretiko izen
ematea: 94 466 00 22.
Liburu aurkezpena. Romo Kultur
Etxean, 19:00etan, “Saliendo de la
invisibilidad: retratos de mujer”, 30
emakume getxotarrei buruzko liburuaren aurkezpena horren egilea
den Javiern Campo Estebanen eta
Nerea Arestiren (Historian doktorea
EHUn) eskutik. Sarrera dohanik.
Kontzertua. 19:30ean, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan, Txus
Romano abeslariarekin, Julia Weiss
eta Leonardo Alonso gitarra-jotzaileekin batera. Mª Dolores Praderaren omenez. 5€.
MAIATZAK 20 OSTEGUNA
Odol-ematea. Areetako Geltokia
plazan. Goizez eta arratsaldez.
Ipuinaren ordua. Romoko liburutegian, 18:00etan, Antton Aranbururen eskutik, “Kolorez jantzia”,
ipuin-kontaketa. Euskaraz. 3-6 urtetik gora. Sarrera dohainik.
Zinemabarri. Muxikebarrin (Areeta
aretoa), 18:00etan, Benh Zeitlinen
“Wendy” luzemetraia, jatorrizko
bertsioan azpitituluekin, eta foruma. 12 urtetik gorakoentzako.
3,50€.
MAIATZAK 21 OSTIRALA
Erakusketak. Algortako Kultur
Etxean, “Kanpora begira”, ZirriMarra Arte Tailerreko ikasle helduen eta haur ikasleen ikasturteko
amaierako erakusketa. Ekainaren
6ra arte.
Zine-Kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, Sebastián Borenszteinen “La odisea de los giles” filma
eta foruma. 12 urtetik gorakoentzako. 3,50€.
MAIATZAK 22 LARUNBATA
M4. Musikeneko masterreko
ikasleen Musika-zikloa. Muxikebarrin, 12:00etan, Öme Ollin Ensemble, María Rabasco López (txirula) eta Eduardo Fabián Martínez
Luján (gitarra). Sarrera: 3€.
Ipuin kontaketa: Storytime. Algortako Kultur Etxean, 11:00etan,
“A world of magic”, Kids&Us Getxo-Algortaren eskutik. Ingelesez.
Familia osoarentzat. Sarrera gonbidapenez: getxo@kidsandus.es
/ algorta@kidsandus.es. Edukiera
mugatua.
Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, Dulce Pontes.
Sarrerak agortuta.
Ingurumen Aretoa. 10:30-12:00
eta 12:00-13:30h. “Ziribirika”: Inguruko tximeletak ezagutzeko jarduera autogidatua (6 urtetik gora).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAIATZAK 23 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin (Areeta aretoan), 12:00etan, “Klara y el
ladrón de manzanas”. Adin guztientzako. Sarrera: 2,50€.
Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, Erramun Martikorena. Sarrera: 8€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30h. Txiki tailerra:
Egin itzazu intsektu politak (4 urtetik gora) www.ingurumenaretoagetxo.eus
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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

Kultur Aniztasunaren aldeko
Mundu Eguna
Maiatzaren 21ean Elkarrizketa eta Garapenerako Kultur Aniztasunaren Munduko Eguna izango dela eta,
Udalak hainbat jarduera antolatu ditu herritar guztientzat, kulturen arteko elkarrizketaren, aniztasunaren
eta inklusioaren garrantziaz
kontzientziatzeko.
Horrela, maiatzaren 19an,
18:00etan, Pertsona zurientzako arrazakeriaren kontrako deseraikuntza-tailerra izango da
online, Sarah Gottlieb Madrilgo SOS Racismo taldeko

kidearekin, eta maiatzaren
24an, 18:00etan, Getxo Elkartegian Nola transbertsalizatu zurrumurruen aurkako eta
kulturen arteko ikuspegia gure
proiektuen diseinuan? mintegia entitateentzat, Andres
Ruiz Balzola Antropologia
doktorearekin.
Gainera,
bideo berri batzuek emakumeen harrerari buruzko
istorioak erakusten dituzte
(https://bit.ly/3bgScWf).
Tailerren izenemateak: antirumores@getxo.eus /662
425 662.

Garapeneko Lankidetzako
proiektuetarako diru-laguntzak
Ekainaren 7ra arte zabalik
egongo da Garapeneko Lankidetzarako proiektuen deialdiaren barruan txirotutako
herrialdeetan aurrera eraman
beharreko
ekimenetarako
diru-laguntzak
eskatzeko
epea, eta horietarako Udalak
320.000€ zuzendu ditu. Bestalde, abenduaren 1era arte
Ekintza Humanitariotarako

(12.000€-rekin) eta ekialdeko
haurren harrerako (3.000€-rekin) laguntzak eskatu ahal
izango dira. Aurrerantzean,
herritar getxotarrei zuzendutako Sentsibilizazioa eta
Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzako
proiektutarako
laguntzak kaleratuko dira.
https://bit.
Informazioa:
ly/3huQfJN

Getxo Enpresaren etapa berri bat
Getxo Enpresaren urteko
batzarrak Zuzendaritza Batzordea eta abian jartzen ari
den elkartearen etapa berria
berretsi ditu. Enpresa-sustapenean, jarduera berri batzuk
nabarmentzen dira, hala nola,
Negozioen kanpo-irudia hobetzeko proiektua; Gosaltzera
gonbidatzen zaitugu ekimena
Getxoko ostalaritza-establezimenduetan doako gosariak
hartzera bezeroak saritzeko,
edo tokiko negozioetarako
eta negozioetarako sustapen
Egutegia. Era berean, Erakusleihoen Lehiaketa; Kontsulta,

laguntza eta diru-laguntza
zerbitzuak eta enplegu poltsa
egingo dira.
Besteak beste, Getxo Moda 35
proiektu berritua edo kontsumoa sustatzeko GetxoBonoren beste edizio bat (ostalaritzarako atal espeziikoarekin)
nabarmendu behar dira.
Elena Cantera da talde kudeatzaile berriaren presidentea;
Itxaso Zelaia eta Amaia Lauzirika dira presidenteordeak;
Mª del Fresno diruzaina; Mar
Caballero idazkaria; eta Rosa
Ruiz, Yenny Medrano eta Desiree Yeste bokalak.

Segurtasun arloko datu pertsonalen
tratamenduari buruzko prestakuntza
Udaltzaingoko polizia-agenteek segurtasun arloko datu pertsonalen tratamenduari buruzko berariazko prestakuntza aldia
hasi dute. Euskadiko poliziaren esparruan aitzindaria den ekimen horren helburua da, hain zuzen ere,segurtasunari lotutako
datu pertsonalen tratamenduaren inguruko ezagutza hobetzea,
herritarren nahiz udaltzain beraien pribatutasunari eta datuen
babesari eragiten dieten egoera ugariei heltzeko orduan.Argazkian, Herritarren Segurtasunerako zinegotzi Keltse Eiguren, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko Abokatu Ikuskatzaile Roman
Intxaurtieta eta Udaleko Datuak Babesteko ordezkari Ainara
Ugalde dira, prestakuntza jardunaldiaren inaugurazio ekitaldian.

HKEEk
Udalaren
2019ko
kudeaketa
onartu du
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia-HKEEk aho batez onartu
du Udalaren, lau erakunde
autonomoen (Kultur Etxea,
Andrés Isasi Musika Eskola,
Getxo Kirolak eta Udal Egoitza) eta Puerto Deportivo
El Abra-Getxo SA sozietate
publikoaren kudeaketa ekonomiko eta inantzarioaren
iskalizazio txostena, 2019ko
ekitaldiari dagokiona.
Txostenean 2019ko ekitaldiko
urteko kontuei buruz emandako aldeko iritzia jasotzen
da. Era berean, zorra nabarmen murriztu da, eta 2019ko
ekitaldiaren amaieran likidatutako diru-sarrera arrunten
%7,2an kokatu da. Aurrekontu-egonkortasunaren printzipioa, gastuaren araua eta
zorraren helburua bete dira
likidazio
kontsolidatuan.
Ignacio Uriarte Ogasuneko
zinegotziak adierazi duenez
“txostenaren arabera, 2019an
beren jarduera ekonomiko eta
inantzarioa arautzen duen legearaudia bete da. Udal-gobernuak
positibotzat jo du txosten honen emaitza, eta Herri Kontuen
Euskal Epaitegiak egindako lana
eskertzen dugu, bai eta txosten
horretan adierazten diren hobekuntza-proposamenak ere”.
Txostenean jasotzen diren
akats puntualak identiikatzeari dagokionez, Udalak
berak aurkeztutako alegazioak ere erantsi dira. Zehatzmehatz, sei dira, eta Udalak
bere egin du HKEEk adierazitako irizpidea eta antolamendu-neurriak eta/edo
prozedura-aldaketak hartu
ditu, arriskua murrizteko
edo geroko beste espediente
batzuetan gertatzeko aukera
ezabatzeko.
Horrez gain, COVID-19aren
eragina aipatu da, 2020. urteari dagokiona. Ekitaldiko dirusarrera arrunten murrizketa
identiikatzen du (bereziki
Udalkutxa, udal-inantzaketarako funtsarena). Halaber,
gastua handitu egin da, batez
ere Getxoko herritarrentzako
diru-laguntzetan eta jarduera
ekonomikoan, pandemiaren
eta haren eragin sozioekonomikoen ondorioz. Txosten
osoa: https://bit.ly/33wzDJ4

Ertza konpainiak “Zehar”
aurkeztuko du Muxikebarrin
Dantza Muxikebarrira helduko
da igandean, hilak 16, 19:00etan,
Ertza konpainiak Zehar ikuskizuna aurkeztuko baitu. Lanaren ardatza gizakiak bere bizitzan izan
ditzakeen aldaketa ugariak dira.
Asier Zabaleta egile, zuzendari,
dantzari eta koreografoa da pieza
honen arima, eta ikusleak pertsona baten emozioetan, bizipenetan
eta ikasgaietan barrena bidaiatuko du. Piezak Iñar Sastreren musika du, eta, horrez gain, lanaren
izen bereko argazki-erakusketa
bat, Zabaletak berak egina, obraren egunean bertan Muxikebarriko atarian ikusi ahal izango da.

“Artista bat auzoan” programa
itzuliko da
Getxoartek, bere Bitartekotza Programaren barruan, Artista bat auzoan izeneko proiektuari ekingo
dio aurten ere. Proiektu horrek,
2020an bezala, pandemian zehar
hainbat diziplinatako artisten bizipenak hurbilduko dizkio publiko
orokorrari, eta bere lana ikusaraziko du. Lehen fasea aste honetan
hasiko da, eta beste bi astez luzatuko da. Parte hartzen duten artistek Getxo Kultura sare sozialen
bitartez zabalduko dituzte beren
bideoak azken aldiko sormen prozesuak azaltzen. Bigarren fasean,
topaketak edo bisitak antolatuko
dira estudioetara eta tailerretara,
bai eta parte-hartzaileekin on-line
hitzaldiak ere. Izena emateko epea
eta baldintzak Kultur Exeko sare
sozialen bidez jakinaraziko dira,

lehenengo fasea amaitzen denean.
Proiektuan honako sortzaile hauek
parte hartuko dute: Eriz Moreno, Igor Sarralde, Juan de la Rica,
Olatz Otalora, Marta Iraurgi, Esti
Amo eta Albar Cirarda.

Izena emateko epea Andrés Isasi
Musika Eskolan
Datorren
maiatzaren
15etik
31ra bitartean ikasle berrien izena emateko epea zabalduko da
Andrés Isasi Musika Eskolan,
2021-2022ko ikasturteari begira,
Areetako eta Algortako egoitzetan. 4 urtetik nahi adinera arte eskatu ahal izango da lekua Musika
Eskolan ikasteko.
Izenematea online egin ahal izango da www.getxo.eus/musikaeskola webgunearen bitartez.
Eskaera egiteko, www.getxo.eus
webgunean eskuragarri dagoen
inprimaki bat bete beharko dute
interesatuek. Eskola saiatuko da
ikasleek etxetik ahalik eta hurbilen duten egoitzan ikastea, baina
ezin du hori guztiz ziurtatu.
Eskaintzak orkestra bat osatzen
duten instrumentuak aurreikusten ditu, pianoaz gain, gitarra,
kantua edo euskal tradiziozko instrumentu ezagunenak, hala nola,
txistua, soinua, alboka, panderoa
eta trikitixa. Musika klasikoaren
planteamenduaz gain, jazz musika ere ikas daiteke zentroan.

Eskaintza instrumental hori guztia eskolako taldeen presentzia
nabarmenak ere osatzen du: orkestrak, abesbatzak, taldeak, konboak, fanfarriak eta ganbera-musikaren hainbat talde. Horrela,
adibidez, larunbatean, maiatzak
15, Muxikebarrin, 19:00etan, Sorotan bele gogoan ikuskizunaren entsegu irekia ikusi ahal izango da,
Andrés Isasi Musikalia Bandaren
eskutik.
Gainera, musikoterapia ere irakasten da Andrés Isasi Musika
Eskolan eta euskara eta gaztelaniaren elkarbizitzarako Bizi
proiektuarekin bat egin du.

Hilaren 19an, asteazkena, 19:30ean, Areetan

María Dolores Praderaren omenezko
kontzertua
Datorren asteazkenean, maiatzak 19, Txus Romano kantariak, Júlia Weiss eta Leonardo
Alonso gitarra-jotzaileekin batera, Mª Dolores Praderaren
omenezko kontzertua eskainiko
du, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 19:30ean. Errezitaldian Maria Dolores Praderak

bere errepertorioan sartu zituen
Hego Amerikako musika estilo
desberdinetako obra esanguratsuenetako batzuk entzuteko
aukera izango da (Peruko Valsa, Mexikoko Ranchera, Zamba,
Bolero, Kolonbiako Bambuco,
Chamamé, etab...).
Sarreraren prezioa 5€-koa da.

*Sarrerak Getxo Jazzerako.
Nazioarteko Jazz Jaialdirako sarrerak salgai daude
hurrengo ohiko tokietan: Kutxabank sarean, Muxikebarriko informazio bulego eta
leihatilan eta Romo Kultur
Etxean. Pasa den apirilaren
19an abian jarri zen abonuen
salmenta amaitu egin da.

“Batzar Nagusiak, ezagutuz”

Galerna boskotea M4 zikloan arituko da

Maiatzaren amaiera arte, Algortako Geltokia plazan, Bizkaiko Batzar Nagusien gaineko argazki erakusketa ibiltaria bisitatu ahal izango da, erakunde
horren garrantzia zabaltzea eta hedatzea helburua duena. Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako Presidenteak eta Amaia Agirre Getxoko alkateak
inauguratu zuten erakusketa hori. Formatu handiko hamabi panelek osatuta
dago. Bertan, legebiltzar-erakunde gisa eskumen-egitura zabala azaltzen
da, bai eta babesten duen kultura-ondarea ere. Erakusketan ibilbide erraz
bat eskaintzen da lau egoitzetan (Bilbo, Gernika, Abellaneda eta Gerediaga) bere egoitza nagusian, Gernikako Batzar Etxean, xehetasun handiagoz
geldituz, demokraziaren, askatasunaren eta bakearen euskal sinboloaren
babesleku delako, Gernikako Arbola bezala.

Muxikebarrin izango da larunbat honetan, maiatzaren 15ean, Galerna boskotearen kontzertua, Musikeneko Interpretazio Masterreko ikasleek osatutako
taldea. Jatorri anitzeko ikasleek osatutako taldea da, hain zuzen ere: Natalia de
la Vara flauta-jotzaile madrildarra, Xulián Suárez klarinete-jotzaile asturiarra,
Francisco Pérez tronpista kanariarra, Kelly Smestad oboista newyorktarra eta
Claudia Briones fagotista txiletarra. Eskainiko duten emanaldian, hainbat garai
eta estiloetako egileen lanak entzun ahal izango dira: Paul Hindemith, Paquito
D’Rivera, Maurice Ravel eta Malcolm Henry Arnold, besteak beste. M4 zikloa,
Euskadiko Goi Mailako Musika Ikastegiak eta Kultur Etxeak sinatutako hitzarmenaren ondorioa da, instrumentista belaunaldi berriak prestatzen laguntzeko
eta horien lana jendeari hurbiltzeko ere. Sarrera: 3€ (10€ abonamendua).

Aurreinskripzio epea zabalik dago maiatzaren 28ra arte

Getxo Kirolak-ek 1.000 plaza eskaintzen ditu udako haurren kirol
jardueretarako
Getxo Kirolak-ek 1.000 plaza baino
zertxobait gehiago eskainiko ditu
haurrei zuzendutako udako ikastaroetan, uztailean eta abuztuan,
Fadurako eta Gobelako kiroldegietan. Izurriaren eraginen ondorioz
iazko martxotik gertatutako ikastaroen etenaldiaren ondoren, kirolen udal erakundeak haurrei eta
gazteei zuzendutako ikastaroen
eskaintza suspertuko du, zeinetan
inskribatu ahal izateko abonu-agiriarekin kontatzea beharrezkoa
den.
Programazioak barne hartzen ditu
4 eta 14 urte arteko haurrentzako
aisialdiko ikastaroak eta multikirola, 4 orduko iraupenekoak,
astelehenetik ostiralera goizetan.
Ikastaroetan zaintza-zerbitzua eskainiko da, jardueren ordutegiaren aurretiko eta ondorengo ordu
erdian, eta egunean ordu betez ingelesa landuko da. Gainera, Grand
Slameko ikastaroak emango dira,
zeinetan 8 eta 16 urte arteko adingabeek tenisa eta padela praktikatuko duten; eta igeriketa klaseak,
Getxo Igeriketa klubaren eskutik,
4 eta 17 urte artekoentzat.
Haurren aisialdiko eta Gran Slameko ikastaroetarako aurreinskripzioak maiatzaren 28ra arte
egin ahal izango dira Fadurako
eta Gobelako jendearen arretarako bulegoetan edo Getxo Kirolak-en webgunean. Izapidea
online egiteko, erabili daitezke
NAN elektronikoa edo sarbide
pertsonalerako pasahitza, zein kiroldegietako bulegoetan eska daitekeen asteko edozein egunetan
8:00etatik 21:30era. Online sarbide
pasahitzak ahalbidetzen du ez bakarrik instalazioak erreserbatzea

baizik eta kirol ikastaroetako altak
eta bajak kudeatzea deialdietako
edozeinetan –udako ikastaroak eta
denboraldiko ikastaroak–. Plazen
zozketa ekainaren 2an jakinaraziko da.
Igeriketa jardueren kasuan, ins-

kripzioa klubarekin zuzenean
egin beharko da www.getxoiw.
com bere webgunearen bitartez.
Klubek antolatutako kirol jardueren eskaintza
Getxo Kirolak-en eskaintzaz ha-

Getxo Kirolak-en instalaziotako
ordutegia zabaldu da
Pandemiari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzaren dekretu berria
indarrean sartu ostean, neurri
berriekin, Fadurako eta Gobelako kiroldegiek bere ohiko
ordutegia berreskuratu dute.
Beraz, instalazioak zabalik daude 7:30etik 22:00etara. Tenisa,
padela, frontoia eta igerilekua
erreserbatzeko azken ordua

20:30etik 21:30etara da, eta ordu
erdi gehiago utzi da aldagelak
erabiltzeko, eta edukieraren
%35ekin erabil daitezke.
Getxo Kirolak-ek, halaber, ikasketa-aretoak eta Andra Mariko
kiroldegia zabaltzea aurreikusten du egoera epidemiologikoak
hala gomendatzen duenean.

ratago, Getxoko klubek, halaber,
udaldian kirol ikastaroak eta campusak antolatuko dituzte hainbat modalitateetan: kayak, bela,
paddle surf, irristaketa, tenis, futbola, eskubaloi, hockey, atletismo,
gimnasia erritmiko, eskubaloi eta
kirol egokitu edo inklusiboa. Horietan inskribatzeko ez da derrigorrezkoa izango Getxo Kirolak-eko
abonu-agiriaren jabe izatea baina
erabilgarri dutenek %7ko deskontuaren onura eskuratu ahal izango
dute.
Getxo Kirolak-ek liburuxka bat argitaratu du, udarako kirol eskaintza guztia barne hartzen duena
(bai udal erakundeak antolatzen
duena eta bai klubeena); Fadurako
eta Gobelako bulegoetan jaso daiteke eta http://getxokirolak.getxo.
eus webgunean deskargatu.

Javier Fontaneda, 5.000 metroko
munduko markarik onena, 57 urtetan

Gadea Moja, hirugarren Espainiako Skate
Txapelketan
Gadea Moja 11 urteko skater getxotarrak hirugarren postua lortu zuen maila
absolutuan Espainiako Skate Txapelketan, duela gutxi Sevillako Camas herrian jokatu zen lehiaketan. Emaitza horrekin, patinatzailea, Berangoko UK
Skatepark taldeko kide dena eta normalean La Kantera pistan entrenatzen
duena, kirol honen estatuko elitean sartu da, oraindik oso gaztea izan arren.
Podiumeko lehen bi postuetan Naia Laso bizkaitarra eta Julia Benedetti koruñarra izan ziren, eta emaitza horiei esker Tokioko Olinpiar Jokoetan parte
hartu ahal izango dute bi kirolari horiek, skateak, hain zuzen ere, olinpiar
kirol bezala debutatuko baitu hurrengo edizio honetan.

Javier Fontaneda getxotarrak 5.000
metroko munduko markarik onena egin berri du 57 urterekin,
15:45.40ko denborarekin, Bizkaiko
Atletismo Federazioak maiatzaren
5ean Durangoko pistetan antolatutako proben kontrolean. Aurreko
errekorra Yoshitsugu Iwanaga japoniarraren esku zegoen, 2017ko
azaroaren 25etik, 16:00.92 markarekin.
Javier Fontaneda lehiaketetara
itzuli da denboraldi luze batez lesionatuta egon ondoren eta itzulera hori arrakastatsua izaten ari
da. Joan den martxoaren 14an Espainiako Kros Txapelketa irabazi
zuen 55 urtetik gorakoen kategorian, eta hilabete bereko 27an munduko markarik onena ezarri zuen,
10.000 metrokoa, 57 urterekin.
Denboraldi honetako helburu na-

gusia 55 urteko Masterreko 3.000
eta 5.000 metroko Europako errekorrei aurre egitea izango da,
Munduko Master Txapelketa datorren urtera atzeratu baita COVID19aren pandemiaren ondorioz.
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Transformación urbana de las avenidas
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta, desde el
Puente Bizkaia hasta la gasolinera de Neguri,
bajo las premisas de movilidad sostenible,
se uridad y ei ie ia e er éti a.

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Janire Ocio,
en la presentación de la exposición en el Puente Bizkaia

Exposiciones públicas y aportaciones de la ciudadanía:
> Puente Bizkaia: Del 10 al 18 de mayo.
> Paseo del muelle (playa La Bola): Del 18 al 25 de mayo.
> Plaza de la Estación de La Arenas: Del 25 al 31 de mayo.
El plazo para presentar aportaciones a la propuesta permanecerá abierto durante las citadas fechas y podrá realizarse:
1. A través del formulario online en la dirección web: https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/etorbideak
2. En el buzón ubicado junto a las exposiciones en las fechas y lugares señalados mediante este recorte u otro similar
siempre que aporte los mismos datos que se solicitan (nombre, apellidos, DNI…).

FORMULARIO PARA APORTACIONES A LA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN URBANA DE LAS AVDAS. LAS ARENAS, ZUGATZARTE Y ALGORTA
(DESDE EL PUENTE BIZKAIA HASTA LA GASOLINERA DE NEGURI)
¿CUÁLES SON TUS APORTACIONES Y SUGERENCIAS?

DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre

Apellidos

Domicilio
Sexo: Mujer (.…) Hombre (….) Otra identidad (….)

DNI

Sus datos se incorporan al tratamiento “GESTIÓN INTEGRAL DE LA VÍA PÚBLICA” del que es responsable el Ayuntamiento de Getxo (calle Fueros 1, administrazioa.injinerotza@getxo.eus) y que tiene como finalidad la
gestión integral de la vía pública. La base jurídica del tratamiento es el necesario cumplimiento de una obligación legal y podrán ser cedidos a organizaciones directamente relacionadas con la persona responsable. Su
titular tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o
a datuak@getxo.eus (delegada de protección de datos) incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su identidad. También puede iniciar el trámite electrónico disponible al efecto en la sede electrónica de la
Corporación. Para más información: www.getxo.eus/datos

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Presupuesto estimado
de las obras:

Plazo de ejecución
previsto para los trabajos:

Fecha prevista para el
inicio de los trabajos:

1.400.000 €

8 meses

Noviembre 2021

Á

ito de i terve ió de alrededor de
34.235 m2 y 1800 de viales u i ipales.

y e la i terse ió o la arretera La Ava zada
edia te roto das.

Ha ilita ió de uevo ide orri se re ado del
trái o de vehí ulos de 1.766 m de longitud; en
total 5.142 m2 a ados al vehí ulo e avor de
la ovilidad soste i le.

Cal ado del trái o y per ea ilidad peato al
e tre a os lados y a eras de la Ave ida
Zu atzarte, redu ie do la o ta i a ió
a ústi a del e tor o.

A tua ió e 3.353 m2 de a eras, a a do
1.361 m2 a la alzada e avor de zo as
esta iales, de o io y dis rute para la iudada ía.

Reorde a ió del ru e de Lerte i o
disposi ió de u a roto da y ejora de la
a esi ilidad y se uridad de la parada de
auto ús.

I terve ió e 1.250 m2 de zo as verdes, de
las uales 800 m2 se ha a ado a la alzada.

Reorde a ió de los a esos e las alles Pi ar,
Clu , A drés Larraza al y Barria.

Nuevas a eras e la Ave ida Zu atzarte e tre
las alles A drés Larraza al y Clu y e tre las
alles Clu y Pi ar, ha ilita do ali ea ió de
esta io a ie to re ulado OTA .

Mejora de los espa ios peato ales y esta iales
e los re tes de la I lesia Las Mer edes y la
Es uela de Músi a A drés Isasi.

Nueva reorde a ió , al ado del trái o y
ejora de la se uridad e los a esos a Arriluze

Mejora de la ei ie ia e er éti a e la
i stala ió de alu rado pú li o o lu i arias
led ahorra do u 45 % e el o su o.

JARDUKETAREN DATUAK
Obren aurrekontu
zenbatetsia:

Lanak egiteko
aurreikusitako epea:

Lanak hasteko
aurreikusitako epea:

1.400.000 €

8 hilabete

2021eko azaroa

34.235 m2 inguruko eta udal-bideen 1.800

eta La Ava zada errepidearekiko ide urutzea ,
iri il u ee idez.

1.766

luzeko i il ailue traikotik ereizitako
ide orri erria ezartzea; uztira, 5.142 m2
mugikortasun iraunkorraren alde, ibilgailuari
ke dutakoak.

Traikoa aretzea eta Zu atzarte etor ideko i
aldee eta espaloie arteko oi ezkoei errepidea
zeharkatzea erraztea, i uru eko kutsadura
akustikoa urriztuz.

Espaloien 3.353 m2-ko jarduketa, altzadari
1.361 m2 ira aziz, herritarre tzako e o leku,
aisialdi eta oza e erako ere ue alde.

Lerte iko ide urutzea erra tolatzea,
biribilgune bat jarrita, eta autobus-geltokiaren
iris arritasu a eta se urtasu a ho etzea.

1.250 m2 erde u eta esku hartzea;
horietatik 800 m2 altzadari ira azi zaizkio.

Pi ar, Clu , A drés Larraza al eta Barria
kaleetako sar ideak erra tolatzea.

Espaloi erriak Zu atzarte etor idea , A drés
Larraza al eta Clu kalee artea eta Clu eta
Pi ar kalee artea , aparkatze-lerrokadura
arautua aituz TAO .

Oi ezkoe tzako eta e oteko espazioak ho etzea
Mesedeetako A are elizare eta A drés Isasi
Musika Eskolare aurrealdeeta .

-ko esku-hartze ere ua.

Berra tolaketa erria, traikoa aretzea eta
se urtasu a ho etzea Arriluzerako sar ideeta

Ar iteria pu likoare i stalazioa era i kortasu
e er etikoa ho etzea, ko tsu oa % 45
aurreztuz, led ar ipu tuak era iliz.

1A

I il ailue zirkulaziotik ereizitako
ide orriare hurre o lotura
Leioa etor ideareki .
Próxima conexión de bidegorri
segregado de la circulación de
vehículos con Avenida Leioa.

B

I il ailue zirkulaziotik ereizitako
ide orria jartzea Al orta
etor idea .
Nueva disposición de bidegorri
segregado de la circulación de
vehículos en Avenida Algorta.

C

Autobus-geltokiak, espaloiak eta
ide orria ereiztea.
Diferenciación de zonas de parada
de autobús, aceras y bidegorri.

1

Dario Regoyos biribilgunea // Rotonda Darío Regoyos
C
B
B

1A

C
2A

2

2A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Bide orri-sareare jarraitutasu
se urua Zu atzarte etor idera tz,
eta Areeta – Erea a – Portu
Zaharra kaia da oe areki lotura.
Continuidad segura de la red de
bidegorris hacia Avenida Zugatzarte
y conexión con el del Muelle Las
Arenas – Ereaga – Puerto Viejo.

C

Bizkai useko auto us- eltokia
irkokatzea.
Reubicación de la parada de
autobús de Bizkaibús.

Arriluze-Erea a zuze u erako sar idea
Acceso a recta Arriluze-Ereaga

3A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Bide orri-sareare jarraitutasu
se urua Zu atzarte etor idera tz,
eta La Ava zada errepidea
da oe areki lotura.
Continuidad segura de la red de
bidegorris hacia Avenida Zugatzarte
y conexión con el bidegorri de la
Crtra La Avanzada.

C

Bizkai useko auto us- eltokia
irkokatzea.
Reubicación de la parada de
autobús de Bizkaibús.

La Ava zada errepideko ide urutzea // Cruce Crtra. La Avanzada

3

C

B

3A

B
C
4A

4

4A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Autobus-geltokiko irisgarritasuna
ho etzea.
Mejora de la accesibilidad de la
parada de autobús.

C

Zu atzarte etor idea i il ailue
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Zugatzarte.

Lerte i ide urutzea // Cru e Lerte i

5A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Zu atzarte etor idea i il ailue
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Zugatzarte.

C

Espaloi iris arri erria, TAO
aparkaleku arautua iza o due a
Zu atzarte etor idea .
Nueva acera accesible con
estacionamiento regulado OTA en
Avenida Zugatzarte.

5

Pi ar kaleko sar idea // Acceso a Calle Pinar

B

B

C

C

5A

6A

6

6A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Autobus-geltokiak, espaloiak eta
ide orriak ereiztea.
Diferenciación de zonas de parada
de autobús, aceras y bidegorri.

C

Areeta etorbidean ibilgailuen
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Las Arenas.

A drés Larraza ale eta Areeta etor ideare arteko ide urutzea
Cruce Andrés Larrazabal con Avenida Las Arenas

7A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria, Bizkai us ezkerrera iratzea
ahal idetuz.
Nueva reordenación del cruce
posibilitando el giro de Bizkaibús a
izquierda.

B

Herritarren egonaldi eta
oza e erako u e iris arri
erriak.
Nuevas zonas accesibles para
la estancia y el disfrute de la
ciudadanía.

C

Areeta etorbidean ibilgailuen
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Las Arenas.

7

Mesedeetako A are elizare aurrealdea // Frente Iglesia Las Mercedes

C
7A

8A
B

C

B

8

8A

Oi ezkoe tzako eta e oteko
espazio erria, Musika Eskolare
aurrea .
Nuevo espacio peatonal y estancial
frente a la Escuela de Música.

B

Barria kaleare eta Areeta
etor ideare arteko ide urutzea
erra tolatzea.
Reordenación del cruce de calle
Barria con Avenida Las Arenas.

C

I il ailue zirkulaziotik
ereizitako ide orria jartzea
Areeta etor idea Bizkaia Zu ia
plazarai o, eta To ás Ola arri
kaiko ide orriareki lotura.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Las Arenas hasta la Plaza
Puente Bizkaia y conexión con el
bidegorri del Muelle Tomás Olabarri.

Andres Isasi Musika Eskolaren aurrealdea
Frente Escuela de Música Andrés Isasi

2021eko MAIATZA

Doako alea
ZENBAKI BEREZIA
www.getxo.eus
getxoudalaprentsa@getxo.eus

Areeta, Zugatzarte eta Algorta, Bizkaia
Zubitik Neguriko gasolindegiraino,
etorbideen hiri-eraldaketa, mugikortasun
jasangarriaren, segurtasunaren eta energiaera i kortasu are pre ise ara era.

Amaia Agirre alkatea eta Janire Ocio Azpiegiturak, Obrak eta Zerbitzuetako zinegotzia,
erakusketaren aurkezpenean, Bizkaia Zubian.

Jendaurreko erakusketak eta herritarren ekarpenak:
> Bizkaia Zubia: maiatzaren 10etik 18ra.
> Kaiko pasealekua (La Bola hondartza): maiatzaren 18tik 25era.
> Areetako Geltokia: maiatzaren 25etik 31ra.
Proposamenerako ekarpenak aurkezteko epea irekita egongo da egun horietan, eta honela egin ahal izango da:
1. Online formularioaren bidez, web-helbide honetan: https://www.getxo.eus/eu/gobierno-abierta/participacion/etorbideak
2. Erakusketen ondoko postontzian, adierazitako egun eta lekuetan, ebakin honen edo antzekoren baten bidez, eskatzen diren
datu berberak ematen badira (izena, abizenak, NANa…).

AREETA, ZUGATZARTE ETA ALGORTA, BIZKAIA ZUBITIK NEGURIKO GASOLINDEGIRAINO, ETORBIDEEN HIRI-ERALDAKETAREN
PROPOSAMENERAKO EKARPENAK
ZEINTZUK DIRA ZURE EKARPENAK ETA IRADOKIZUNAK?

IDENTIFIKAZIO DATUAK
Izena

Abizena

Helbidea
Sexua: Emakumea (.…) Gizona (….) Beste identitate bat (….)

NAN

Zure datuak “BIDE PUBLIKOAREN KUDEAKETA OSOA” tratamenduan sartzen dira; horren arduraduna Getxoko Udala da (Foruak kalea 1, administrazioa.injinerotza@getxo.eus) eta helburua du bide publikoaren kudeaketa
osoa egitea. Tratamenduaren oinarri juridikoa arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzea da. Datuak arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeei eman ahal izango zaizkie. Titularrak eskubidea
du datuak eskuratzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko, baita bere datuen trataera mugatzeko edo ukatzeko ere, Udalaren posta helbidera edo datuak@getxo.eus (datuak babesteko ordezkaria) helbidera
idatzizko jakinarazpen bat bidaliz, bere nortasuna egiaztatzen duen agiri bat sartuta, edo Udalaren egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen kudeaketa elektronikoa hasiz.
Informazio gehiagorako: www.getxo.eus/datuak

