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> Udalak gutun bat bidali dio ostalaritza sektoreari, beirazko
ontzien birziklapena sustatzen jarraitzeko (2. or.)
> Kultur Etxeak bere aretoen ordutegiak luzatu ditu eta
espazioen lagapena berriro jarri du abian (3. or.)

*DokuMentala Jaialdiaren
bigarren edizioa abian da,
Argia Fundazioak antolatuta
(4. or.)

2021

Maiatzak 20
>> Maiatzak 30
Antzerkia. Maiatzak 29, larunbata,
19:00etan Muxikebarrin, “Txarriboda”,
Hika Teatroarekin. Euskaraz. Sarrera:
12€.
Kontzertua. Maiatzak 30, igandea, 18:00etan
Muxikebarrin, “Sorotan Bele gogoan”, Gorka
Sarriegi, Urbil Artola eta Andrés Isasi Musikalia
Bandarekin. Sarrera: 8€.

> Areeta, Zugatzarte eta Algorta etorbideen hirieraldaketari buruzko erakusketa kaiko pasealekura
lekualdatu da (5. or.)

Halaber, 650.000€ inbertituko dira GetxoBonoren beste edizio batean

Milioi bat euro bideratuko da osasun krisiak kaltetutako
enpresentzako laguntza berrietara
jaulkipen berri honen helburua
da, non 650.000€ inbertituko diren, batetik, udalerriko eta inguruko herrietako auzokideen
kontsumoa Getxoko enpresetan
sustatzea eta, bestetik, jada berton
kontsumitzen dutenak fidelizatzen jarraitzea. Bonuak ekainaren
amaieran jarriko dituzte salgai.

Udalak milioi bat euroko partida
bideratu du 2021. urtean zehar
beren jarduerari eragiten dioten
udalerriko enpresei laguntzeko,
egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera agintariek hartzen dituzten neurriengatik.
Gainera, 650.000€ inbertituko dira
GetxoBonoren beste edizio batean. Oraingo honetan udalerriko
merkataritza-, turismo-, ostalaritza- eta osasun-sektoreei, kiroleta sormen-industriei lotutako
zerbitzuen sektoreetan kontsumitu ahal izango dira. Laguntza-ildo
berri horiek Covid-19aren ondorio sozioekonomikoak arintzeko
adostutako Getxo Ekinez planaren
barruan sartzen dira.
Diruz lagun daitezkeen lau egoera aurreikusten dira: sektore bat
edo batzuk nahitaez ixtea, legeak
hala agintzen duelako; herritarrak etxean konfinatzea; Getxoko udalerriaren perimetroa ixtea,
eta etxeratze-agindua ezartzea
20:00etan edo lehenago. Egoera
horietako bakoitzerako, sektore
onuradunen zerrenda bat definitzen da. Sektore onuradun horietako enpresek jaso ahal izango dituzte diru-laguntza horiek, haien
forma juridikoa edozein dela ere.
Laguntza-eskaerak bide telematikoz izapidetu beharko dira,
Udalaren www.getxo.eus webgunearen bidez, deialdia BAOn
argitaratzen denean. Ekonomia
Sustatzeko Arloa-Getxolanek bi
informazio-saio aurreikusi ditu,
horri buruzko datuak zabaltzeko.
Saioak egingo dira maiatzaren
25ean, asteartean, 14:30ean (online, Zoom bidez) eta maiatzaren
26an, asteazkenean, 10:00etan
(aurrez aurre Getxo Elkartegian,
Ogoño 1, Areeta). Parte hartzeko
aldez aurretik izena eman behar

da getxopro@getxo.eus helbidean
edo 94 466 01 40 telefonoan. Informazio gehiago: https://www.
getxo.eus/eu/getxolan
GetxoBono 2021
Ekainaren 9ra arte zabalik egongo da epea enpresak GetxoBonoren beste edizio batera atxikitzeko. Oraingo honetan, udalerriko

merkataritza-, turismo-, ostalaritza- eta osasun-zerbitzuekin eta
osasunarekin, kirolarekin, sormen-industriekin eta udalerriko
ostalaritzarekin lotutako zerbitzuen sektoreetan kontsumitu
ahal izango dira. Kasu horretan
ere, izapidea online egin beharko
da Administrazio Elektronikoko
Bulegoa-AEBren bidez. Bonuen

Ostalaritzako laguntzen ebazpena
Bestalde, Gobernu Batzordeak
ostalaritza-sektorerako
laguntzen deialdiaren ebazpena onartu du, COVID-19ak eragindako
krisiarekin lotuta Lehendakariaren 38/2020 Dekretuaren bidez
hartutako itxiera-neurrien eragin
ekonomikoa arintzeko. Laguntzak laster hasiko dira ordaintzen.
270 diru-laguntza eman dira
(312.709,84€). Pertsona edo enpresa onuradunek azken justifikazioa aurkez dezakete, ostalaritzajarduerari berriz ekin zaionetik 4
hilabete eman dituztela adierazita, www.getxo.eus/getxolan helbidean adierazitako dokumentazioarekin batera.

Dulce Pontes Muxikebarrira dator bere musika
proposamen berriarekin
Sarrerak aspaldi agortuta, Dulce
Pontes abeslari portugaldarrak
kontzertua eskainiko du larunbatean, maiatzak 22, 19:00etan, Muxikebarriko Ereaga aretoan. Eszenatokien gainean 30 urte baino
gehiago eman ondoren, Getxora
iritsiko da musika proposamen berriarekin, non bide berriak aztertuko dituen bere errepertorioko pieza esanguratsuenetako batzuekin
batera. Bere ahotsaren aldakortasunagatik eta bere berotasun hunkigarriagatik beti ezagut daitekee-

na, artista eklektiko honek Ennio
Morricone gogoratuko du kontzertuan, joan den uztailean hil baitzen, edo Brasilgo Elis Regina diva,
bere musika erreferenteetako bat,
“eta oraindik inork ez dio omenaldirik
egin bere ahots sinestezinari eta nortasun izugarriari”. Indarrez, dantzaz
eta sentsualitatez beteriko abestiak
dira, eta Dulce Pontesek errespetu
eta erantzukizun handiz ekartzen
ditu bere eremura bere kontzertuetan. Ezinbesteko ahotsa, fadoa eta
musika, oro har, maite dutenentzat.

MAIATZAK 26 ASTEAZKENA
Versadas,
olerki
kluba. Algortako Kultur Etxean,
19:00etan, norberaren zein
besteren olerkiak irakurri edo
entzun nahi dituztenentzat.
Oraingo honetan, Idea Vilariño.
Sarrera dohainik, edukiera bete
arte.
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. Sarrera:
3,50€.
MAIATZAK 21 OSTIRALA
Erakusketak. Algortako Kultur
Etxean, “Kanpora begira”, Zirri-Marra 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” filmaren proiekzioa eta
foruma. 12 urtetik gorakoentzako. Sarrera: 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.
Kontzertua.
Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), 19:00etan, Dulce Pontes. Sarrerak agortuta.
Ingurumen Aretoa. 10:3012:00 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. 10:3011:45 eta 12:15-13:30h. Txiki
tailerra: Egin itzazu intsektu
politak (4 urtetik gora) www.ingurumenaretoagetxo.eus

MAIATZAK 27 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin
(Areeta aretoa), 18:00etan, Miranda Julyren “Cómo sobrevivir
en el mundo material” luzemetraia, jatorrizko bertsioan azpitituluekin, eta foruma. 12 urtetik
gorakoentzako. Sarrera: 3,50€.
Uribe Kostako Irakurzaleen
Txokoa. “Aitaren etxea” (Karmele Jaio), 19:30ean, Azebarri
Kultur Elkartean edo online, Egizuk antolatuta. Doan. Izenematea: labur.eus/irakurzaleak
MAIATZAK 28 OSTIRALA
Zine-Kluba. Romo Kultur
Etxean, 18:00etan, Phyllida
Lloyden “Volver a empezar”
filmaren proiekzioa eta foruma.
16 urtetik gorakoentzako. Sarrera: 3,50€.
AJANE. Algortako nagusien
elkartearen urteko Asanblea
Orokorra, 17:00etan (1. deialdia) eta 17:30ean (2. deialdia),
Faduran.
MAIATZAK 29 LARUNBATA
Txalaparta
kontzertua.
Areetako Andrés Isasi Musika
Eskolan, 19:30ean. AmetsOLAK
proiektuaren aurkezpena, “Txalaparta ikuspuntu ezberdin batetik”, Jabi Alonsoren eskutik.
Sarrera: 5€.
M4. Musikeneko masterreko ikasleen Musika-zikloa. Muxikebarrin, 12:00etan,
“Dvadúo”: Marya Arol (akordeoia) eta Raquel Fernández
(pianoa). Emma Benchikh (saxoa) eta Juan Matías Cuartas
(akordeoia). Sarrera: 3€.
Antzerkia.
Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), 19:00etan,
“Txarriboda”, Hika Teatroaren
eskutik. Euskaraz. Sarrera:
12€.
Ingurumen Aretoa. 10:3013:30h. Helduentzako tailerra:
Etxe osansuntsua (garbiketaproduktuak ikasi egiten produktu naturalak erabiliz). www.
ingurumenaretoagetxo.eus
MAIATZAK 30 IGANDEA
Zinematxiki. Muxikebarrin
(Areeta aretoan), 12:00etan,
“Barry, el rey de la disco”. Adin
guztientzako. Sarrera: 2,50€.
Kontzertua.
Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), 18:00etan,
“Sorotan Bele gogoan”, Gorka
Sarriegi, Urbil Artola eta Andrés
Isasi Musikalia Bandarekin. Sarrera: 8€.
Ingurumen Aretoa. 10:3012:00 eta 12:00-13:30h. Naturaren detektibeak (6 urtetik
gora) + Esploratzaile txikiak (3
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

Udalak gutun bat bidali dio ostalaritza
sektoreari, beirazko ontzien birziklapena
sustatzen jarraitzeko
Udala eta Ecovidrio harremanetan jarri dira, beste behin
ere, udalerriko ostalaritzarekin, ostalaritza-establezimenduetan beirazko ontzien
hondakinen
birziklapena
sustatzen jarraitzeko. Ekintza
Ecovidrioren HORECA (Ostalaritza, Sukaldaritza eta Cateringa) programaren baitan
dago. Horren bidez, irabazi
asmorik gabeko erakundea
den Ecovidriok, funtsak bideratzen dizkie hitzarmenari atxikitako administrazio
publikoei, beirazko hondakinak jatorrian bereiztearen
prozesua hobetzeko eta beira
errefusaren ontzira botatzea
ekiditeko.

da birziklatze-tasa gero eta
handiagoa dela jatorrian gaikako bilketak gora egin duelako, herritarren ahaleginari
esker, oro har, eta bereziki
ostalaritzaren eta saltokien
ahaleginari esker, eskuragarri dauden bitartekoak eta
azpiegiturak hobeto erabili
baitituzte. Halere, Ecovidriok
eta Udalak gogorarazten dute
indarrean dagoen Hiri Hondakinak Biltzeko Zerbitzua
arautzen duen ordenantzak
ezartzen duela hondakinak
zatikitan bereizi behar direla
eta ezin direla edukiontzietatik kanpo utzi. Arau hori
ez betetzea arau-hauste arintzat hartzen da aipatutako
ordenantzan, eta hori zehatu
Ostalaritzako establezimen- egin daiteke. Elkarrekin egin
duei zuzendutako gutun beharreko lan hori errazteko,
baten bidez, jakinarazten kontuan izanik ostalaritzako

sektoreak estatuan saltzen
diren erabilera bakarreko
beirazko ontzien hondakinen ia %52 sortzen duela,
Udalak bitarteko eta zerbitzu egokiak ditu jarduera

Udaleko Bozeramaleen Batzordeak maiatzaren 17an
ospatzen den LGTBI+fobiaren aurkako Nazioarteko
Egunaren harira, adierazpen
instituzional bat onartu du
eta horretan Udalak adierazten du erabat gaitzesten duela
lesbiana, gay, trans, bisexual
edo intersexual izatearen edo
halakotzat jotzearen ondorioz
pertsonen aurka egindako jokabide, jarrera edo adierazpen

gizarteko abantaila gisa aitortzeko; aniztasun sexuala politika publikoetan ikusaraztera;
LGTBI berariazko tokiko politika publikoak abian jartzea
ahalbidetuko duten baliabideak ematera, eta Getxoko
LGTBI pertsonen egoerari buruzko eztabaida sartzea Berdintasun Kontseiluaren bidez,
udalerriko LGTBI kolektiboekin batera. Adierazpen osoa
hemen: https://bit.ly/3uRRXbP

horiek betebehar hori ahalik
eta erraztasun handienarekin gauzatu ahal izan dezaten; eta haien eskura jartzen
ditu, behar beste laguntzeko,
94.466.01.80-ra deituz gero.

Adierazpen instituzionala LGTBI+fobiaren
aurkako Nazioarteko Eguna dela eta
oro. Horrez gain, aniztasun
afektibo eta sexuala eta askotariko identitateak aupatuko dituen Getxo eraikitzeko
konpromisoa berresten du.
Gainera, Udalak, besteak beste, hurrengoak egitera konpromisoa hartzen du: instituzioetan LGTBI eskubideak
bermatzen dituzten politikak
bultzatzen jarraitzera; jendarte eredu justu eta anitzaren
alde lan egitera, aniztasuna

Lanak
Udaletxeko
balaustradan

Patio-jolasak margotuz Zubilletan
Zubilleta eskolako 5. eta 6. mailako ikasleak jolas desberdinak
margozten ari dira zentroko patioko hainbat txokotan bazkal
orduko jolas orduotan. Ekimena Agenda 2030 proiektuaren
diru laguntzaz egiten ari da, Zirri-marra Arte tailerretako artisten ardurapean, eta horren ondorioz, ikastetxeko patioa kolorez eta jolasez betetzen ari da maiatzean eta ekainean ere.
Proiektua parte hartzailea da ikasle guztien artean aukeratu
dituztelako jolasak eskainitako hainbat diseinuren artean, eta
ondorioz ingurugiro atsegina eta ludikoa lortu ezezik, ikastetxe
moduan izaera indartuko duen eta egunerokotasunean elkarbizitza hobetuko duen patioa lortzera lagunduko du jarduerak.

Udaletxea inguratzen duen
guneko balaustrada osoa eta
eskailerak berreraikitzeko lanak hasi dira aste honetan bertan. Gainera, jarduketa horrekin batera, eraikinera sartzeko
plataformaren azpiko lokalen
irisgarritasuna, segurtasuna
eta bizigarritasuna hobetzeko
ere beste lan batzuk egingo
dira. Obrak egiteko epea 14
astekoa da, eta aurrekontua
191.708€-koa da (BEZa barne).
Udaletxea inguratzen duen
balaustrada osorik berreraikitzeko lanak 1925ean datatutako jatorrizko proiektuaren diseinuari jarraituz egingo dira;
izan ere, estilo neoklasikoko
eraikinaren eta bere inguruaren estetika eta estilo arkitektonikoa gehien errespetatzen
dituen aukera baita.

Berbodromoa
Kultur Etxeak bere aretoen ordutegiak luzatu ditu online eta aurrez
eta espazioen lagapena berriro jarri du abian
aurre
Eusko Jaurlaritzaren dekretu berrira egokituz

Kultur Etxeak bere zerbitzuak egokitu ditu Covid-19ari eusteko neurri berriak ezartzen dituen Eusko
Jaurlaritzaren dekretura. Ondorioz, Romo eta Villamonteko Kultur Aretoetako ordutegia zabaldu
du, eta kultura-jardueretarako
espazioen lagapena berriro abian
jarri du, betiere aipatutako dekretuan ezarritako baldintzak errespetatuz.
Kultur Aretoetako ordutegiari
dagokionez, ordu bete luzatu da,
astelehenetik ostiralera; beraz, bi
zentroak, 22:00etan itxiko dira. Asteburuko ordutegian ez da aldaketarik izango. Erakusketa aretoak
ere 21:30ak arte egongo dira zabalik, astelehenetik ostiralera.
Bestalde, aretoak lagatzeko zerbitzua araudi berria betez jarri da
abian berriro. Hala, espazio ba-

koitzean baimendutako gehieneko edukiera ezartzen dena izango
da, pertsonen arteko 1,5 metroko
distantzia bermatuz, inolaz ere
%50eko edukiera gainditu gabe.
Kultur Etxeak beretzat gordeko du
erakunde eskatzaileei prebentzioneurrien protokolo bat eskatzeko
eskubidea, Osasun Publikoaren
eta Adikzioen Zuzendaritzak ezarritako jarraibideak jasoz. Abesbatzen eta dantza taldeen kasuan,
nahitaezkoa izango da agiri hori
aurkeztea. Nolanahi ere, pertsona
edo erakunde eskatzaileak arduratuko dira protokoloa betetzeaz
eta horretarako behar diren bitartekoak jartzeaz.
Halaber, haurrentzako eta gazteentzako
hezkuntza-aisialdiko
jarduerak egiteko gelak eskatu
ahal izango dira, baldin eta inda-

rrean dagoen dekretuko baldintzak betetzen badira.
Azkenik, Kultur Etxeak gogoratu
nahi du derrigorrezkoa dela aretoen berezko araudia errespetatzea: maskara erabili uneoro, 1,5
metroko distantzia gorde eta eskuak maiz garbitu, nagusiki.

Erramun Martikorenaren ahots sendoak
durundi egingo du Muxikebarrin

Erramun Martikorena abeslari
baxenabartarrak, Euskal kanta herrikoiaren irudi esanguratsuenetako bat, kontzertua eskainiko du
Muxikebarriko Ereaga aretoan,
maiatzaren 23an (igandea). Emanaldia Euskal Herriko iparraldeko
kultura Getxora hurbiltzea helburu duten Iparra Galdu Gabe jardunaldien barruan antolatu dute,
Euskal Herriko iparraldeko kultura Getxora hurbiltzeko eta aurten,
Hirurak maisuak!-Tres grandes de
Iparralde! leloarekin, Iparraldeko
kulturako hiru handiri omenaldia
egingo zaie: Xalbador bertsolariari, Mixel Labéguerie abeslariari
eta Mattin bertsolari eta idazleari.
Erramun

Martikorena

(Baigo-

rri, 1943) euskal kantu lirikoaren
ahots esanguratsuenetako bat da,
bere ahots sendo baina hunkigarri
eta naturalari esker. 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. Kontzertua 19:00etan
hasiko da eta sarreraren prezioa 8
eurokoa da.

Iparraldeko musika
eta literatura
Iparra Galdu Gabe jardunaldien egitarauaren barruan, datozen egunotan
hainbat jarduera izango dira. Horien
artean, Xabier Monasteriok Ipar Euskal
Herriko testu laginen bat eskainiko du
Iparreko eleak izenburupean ostegun
honetan bertan, maiatzak 20, Azebarri
elkartearen egoitzan, 19:30ean.. Hurrengo egunean, ostiralean, 19:00etan
hasita eta Muxikebarrin, Biba Kantua!
kontzertua izango da Andrés Isasi
Elektrik Konexioa taldea, Philippe
De Ezcurra eta Thierry Biscaryren
eskutik. Eta hilaren 22an, larunbata,
20:00etan, Azebarriren egoitzan, Aire
Ahizpak (Miren, Amaia eta Paxkalin
Aire) entzuteko aukera izango da. Hiru
ekitaldietarako gonbidapena behar da.
Informazioa: www.getxo.eus/euskera

Flauta eta gitarra kontzertua Muxikebarrin
María Rabasco López (flauta) eta Fabián Martínez Luján (gitarra) musikariek osatutako Öme Ollin Ensemble bikoteak kontzertua eskainiko du
larunbatean, hilak 22, 12:00etan Muxikebarriko Areeta aretoan, Musikeneko interpretazio masterreko ikasleak protagonista dituen M4 zikloaren
barruan. Bikote honek munduko hainbat txokotan zehar bidaia bat proposatzen du kontzertu atsegin baten bidez, non Guridi, Bartók, Piazzolla,
Amargós eta Marquez egileen abestiak entzun ahal izango diren. Musikeneren baitan 2021ean sortua, Öme Ollin hitzak “biren mugimendua” esan
nahi du, flauta eta gitarraren arteko soinu amalgama aipatuz. Kontzerturako sarrera 3 eurokoa da.

Berbodromoa ekimena aurten online izango da maiatzaren 26an
eta aurrez aurre maiatzaren 27an,
ohi bezala, euskararen erabilera giro lasaian kalera ateratzeko,
euskararen erabilera indartzeko
eta indar erakustaldia egiteko,
jendea euskaraz berbetan jarrita,
giro atseginean (euskara ikasten
ari dena euskaraz hitz egitera
animatuz, eta euskaraz aritzeko aukera gutxi dutenei aukerak
emanez).Udalaren laguntzarekin,
Egizu eta Bizarra Lepoan elkarteek eta udalerriko euskaltegiek
antolatutako ekimenerako izenematea zabalik dago www.egizu.
eus/berbodromoa loturan.
Hilaren
26an,
asteazkenean,
18:30ean hasiko da, Zoom aplikazioaren bidez. Lauko taldeetan
bideo deian elkartuko dira parte
hartzaileak. Egun horretan honako gai hauei buruz mintzatuko
dira: Birziklapena eta Elkar zaintzen
balioa.
Bestalde, hurrengo egunean, hilak
27, osteguna, hurrengo hiru hitzordu izango dira: 09:00etan eta
11:00etan Fadura kiroldegian, eta
18:30ean Romoko ikastetxe publikoko patioan. Lauko taldeak osatuko dira aurrez aurre eta talde
bakoitzean dinamizatzaile bat eta
hiru parte hartzaile izango dira.
Egun horretako gaiak Berriro bidaiatzea, Gazteak gure etorkizuna eta
Konfinamenduen ondorioak izango
dira.

Gymkana abian
Kaishop!-en
Euskararen Laguna Saltokien
sareko establezimenduak ezagutzera emateko eta euskarazko zerbitzua eskaini dezaketen
denden eta euskaraz artatuak
izan nahi duten bezeroen arteko zubia eraikitzeko, gymkana
batean parte hartu ahal izango da ekainaren 1,3,8 edo 9an,
Udalak sustatutako Kaishop!
kanpainaren barruan. Lau ibilbide izango dira (bi Algortan, bat
Algorta-Andra Marin eta laugarrena Areeta-Romon) eta parte
hartzaileek establezimendu bakoitzean galdera edo proba bat
gainditu beharko dute, hurrengo
ordutegietan: 10:30ean, 11:30ean,
17:30ean edo 18.30ean.
Bestalde, ekainaren 1etik 13ra,
gymkana digitala osatzen duten
20 galdera erantzun ahal izango
dira udal webgunean.
Bietarako izenematea: www.getxo.eus/euskera

DokuMentala Jaialdiaren bigarren edizioa abian da, Argia
Fundazioak antolatuta
Datorren irailaren 30era arte, Argia Fundazioak antolatutako DokuMentala Jaialdiaren bigarren
ediziorako lanak aurkeztu ahal
izango dira. Erakunde horrek gaixotasun mentalaren diagnostikoa
duten pertsonei laguntzen die.
Ekimenaren helburua da ikusentzunezko piezen bidez, babesa
balio sozial gisa ikustaraztea, hau
da, zinemaren lengoaiaren bidez
erakustea pertsonen, kolektiboen
eta udalerrien arteko babesaren
botere eraldatzailea. Azaroan eta
abenduan saritutako lanak erakutsiko ditu Zinemaldiak eta beste
ekitaldi batzuk ere izango dira,
jaialdiaren ardatzaren inguruko
jarduerak.
Pertsonen arteko babesari balioa
ematea, gizartea aldatzeko eta eraldatzeko motor gisa, Dokumentala
Jaialdiaren helburuetako bat da.
Izan ere, ikus-entzunezko lengoaiaren bidez eta zinemagintzako, gizarte-erakundeetako eta ikastetxeetako
profesionalen parte-hartzearen bidez, laguntza askotariko errealitateak ikusarazi eta hurbildu nahi du
Jaialdiak, eta zeregin horretan funtsezkoa da gizakiok errespetuan,
ulermenean eta enpatian oinarrituta
laguntzeko moduak balioestea.

DokuMentala 2019an sortu zen, zinearen lengoaiaren bidez pertsonen
arteko babesaren botere eraldatzailea erakusteko. Hautatutako piezak
azaroan eta abenduan ikusi ahal
izango dira, oraindik zehaztu gabeko gune batean, eta, gainera, aldez
aurretik jardunaldi batzuk izango
dira publikoarentzat irekiak eta
doakoak. Izaera txikiagokoak izango dira eta horietan film labur desberdin batzuk ikusgai izango dira
eta babesaren gaiari buruz sakondu
ahal izango da. Emanaldiez gain,

jaialdiaren ardatzaren inguruko
beste ekitaldi batzuk ere izango dira.
Zinemaldiak parte hartzeko hiru
kategoria ditu: film laburra, entitate soziala eta juniorra, eta sariak
400 eta 1400€ artekoak izango dira.
Parte hartu nahi dutenek lehiaketaren oinarriak kontsultatzeko: bit.
ly/2QoewW0.
Argia Fundazioa Algortan egoitza
duen erakunde bat da, eta duela
hogeita hamar urte baino gehiagoz
geroztik buruko gaixotasuna duten

pertsonei gizarte-irudia eta bizikalitatea hobetzen laguntzeko lan
egiten du. Haien lana erabiltzaileei
eta haien ingurune afektiboari laguntza integrala ematea da, haien
bizitzako protagonista izan daitezen. Erakundeak boluntarioak,
sentsibilizazio-jardunaldiak, gizarte-eraldaketaren aldeko hitzaldiak
eta ekimenak ere eskaintzen ditu,
udalerriko beste elkarte batzuekin
elkarlanean ere.
Jaialdiari buruzko informazioa:
www.argiafundazioa.org

Podcast batzuk eta tokiko merkataritza sustatzeko orientazio-proba bat

Eskubeltz Eskaut taldea bere 30. urteurrena ospatzen ari da
Eskubeltz Eskaut taldea aurten bere 30. urteurrena ospatzen ari da Etorkizuna Lantzen lelopean,
bere lana erakusteko, auzoko errealitate sozialarekin inplikatzeko eta etorkizunari ilusioz begiratzeko, heltzen diren erronkei aurre egin ahal
izateko. Taldeak osasun murrizketek baimentzen duten heinean lan egin eta lan egiten segituko du, azken urtean egin duen moduan, ume
eta gazteentzako jarduerak antolatzeari ekiten,
eta aldi berean, arreta berezia eskeintzen sortutako desberdintasunei erantzuna emateari eta
gazteen garapen integrala bultzatzeari.
Eskubeltz Algortako eskaut taldea da, 1991n sortuta, 8 eta 18 urte bitarteko gazteak hezteko beren denbora librean. Gaur egun, 15 boluntariok
eta 120 gaztek osatzen dute taldea. Asteburuetan, jarduerak, mendi-irteerak, proiektu humanitarioak eta bestelako jarduerak egiten dituzte.
Une honetan, COVIDak eragindako egoerak galerazi du jendetza
handiko ospakizunik antolatzea,
eta horregatik ospatzeko antolatutako jarduera nagusiak dira podcast-bilduma bat egitea eta tokiko
merkataritza sustatzeko orientazio proba bat.
Historia eta oroimenak podcasten bidez
Ikasturtean zehar Eskubeltzek sei
podcast egin ditu, hamar minutuko iraupenekoak, eta horietan, solasaldi, elkarrizketa, antzerki eta
abestien bitartez, gazteek, begira-

leek, gurasoek eta begirale ohiek taldearen historiaren pasarte batzuk kontatzen dituzte, 25. urteurrenean egin zen dokumentalean sartu ez ziren
bizipenei buruz. Kapituluetan gai anitzak lantzen
dira, besteak beste, denbora libreko hezkuntzak
haurren eta nerabeen artean duen garrantzia edo
udalekuetan egiten diren broma inuzenteak.
Podcast bilduma Eskubeltzen webgunean (www.
eskubeltz.eskaut.org) dago ikusgai eta baita Spotify, Ivoox eta Youtube plataformetan ere.
Tokiko merkataritzaren aldeko ekimena
Bestalde, ekainaren 12tik 27ra, Eskubeltzek
orientazio-proba bat egingo du hainbat saltokitatik, Udalaren laguntzarekin. Helburua da tokiko merkataritzari ikusgarritasuna eta babesa
ematea “pandemia hasi zenetik urtebete igaro den honetan, ezinbestekoa iruditzen zaigulako gure aletxoa
jartzea, krisiaren kalte gehien jasan
duten saltokiek aurrera jarrai dezaten”, azaldu du Inés Gutierrezek,
taldeko koordinatzaileak. Parte
hartzaileek 20 saltokitatik igaro
beharko dira. Informazio gehiago
eskuratu eta inskripzioak egiteko, taldearen webgunea kontsulta
daiteke.
Taldeak bere argazkiak ere jarriko
ditu denden erakuslehiotan, bere
historiaren une nabarmenak erakusteko. Horiekin batera Eskutxo
denboran zehar bidaiatzen duen
pertsonaia izango da, 15 urteko
Eskubeltzeko neska-mutilak pandemiaren aurreko jarduera batean gaztek diseinatuta.

Areeta, Zugatzarte eta Algorta etorbideen hiri-eraldaketari
buruzko erakusketa kaiko pasealekura lekualdatu da
Bizkaia Zubitik Neguriko gasolindegira, Areeta, Zugatzarte eta
Algorta etorbideen hiri-eraldaketarako proposamenari buruzko
erakusketa ibiltaria, Bizkaia Zubitik kaiko pasealekura (La Bola
hondartzaren parera) aldatu da
aste honetan. Mugikortasun jasangarria, segurtasuna eta eraginkortasun energetikoa oinarri hartzen
duen proiektua da, batez ere proposamen hauek jasotzen dituena:
herritarrak egoteko eta gozatzeko bi gune prestatzea, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolaren
aurrean eta Mesedeetako Amaren elizaren aurrean; bidegorri bat
eraikitzea ibilbide osoan zehar eta
zirkulazioa berrantolatu eta lasaitzea bost biribilgune sortuz: Ereagarako zuzengunean, Abanzadako
bidegurutzean, Lertegi eta Pinar
(sarbidean) kaleetan, eta Andrés
Larrazabal eta Areeta etorbidearen
elkargunean. Eta, halaber, herriko
argien eraginkortasun energetikoa

ikusi ahal izango da hilaren 25era
arte. Egun horretan, dagoen tokia
utzi eta Areetako Geltokia plazara
joango da; Areetako gune horretan
maiatzaren 31ra arte egongo da.
Interesdunek ekarpenak egin ahal
izango dizkiote proiektuari aipatutako egun horietan:
1. Online formularioaren
bidez, web-helbide honetan:
https://www.getxo.eus/eu/gobierno-abierto/participacion/etorbideak
2. Erakusketen ondoko postontzian, adierazitako egun eta lekuetan, izena, bi abizen eta NANa
jasota, edo, bestela, aurreko astean
Getxoberri astekarian proposamen
honen gainean banatu zen gehigarri bereziaren ebakinaren bidez.
hobetuko da led argiekin, kontsumoan % 45 aurreztuz.
Obrek 1.400.000€ inguruko aurrekontua dute, aurtengo azaroan

hasiko direla uste da, eta lanak egiteko aurreikusitako epea 8 hilabetekoa da.
Erakusketa kaiko pasealekuan

Proiektuari buruzko informazio
guztia: https://www.getxo.eus/eu/
gobierno-abierto/participacion/
etorbideak

Villamonteko lurpeko oinezkoentzako pasabidea ireki da
Villamonteko lurpeko oinezkoen
pasabidea, Telletxe kalea eta Algortako Geltokia plaza lotzen
dituen igarobidea, aste honetan
bertan ireki da, berau hobetzeko
lanak amaitu ondoren.
Jarduketa horren ondorioz, oinezkoen pasabide oso horren segurtasuna hobetu da. Izan ere, jende asko
igaro ohi da bertatik. Zehazki, pasabideko argiak guztiz berritu dira,
eta han zeuden puntuen ordez led
motako argiak jarri dira lurpeko
bidearen alboetan. Gainera, igarobideko sapaian zeuden pitzadurak
zigilatu dira, eta metro-geltokiko

estalkitik iragazten diren urak gidatzeko lanak egin dira, urak erreten, zorroten eta kanalizazio berri
batera gidatzeko, hain zuzen ere.
Halaber, sabaiak margotu dira eta
igarobidea atondu da, oro har.
Lurpeko pasabide hori hobetzeko
obra Udalak 2020ko aurrekontu
parte-hartzaileen prozesuan bultzatutako ekintzen barruan zegoen, eta 22.000 euroko ekarpena
egin da obra egiteko, aurrekontu
horien kontura. Herritarrek aipatutako prozesuan gehien bozkatutako proposamena izan zen.

Bereizgarri hau duten Bizkaiko bi hondartza bakarrak
izango dira berriro

Ereaga eta Arrigunagari 2021eko
Bandera Urdina eman diete

“Más allá del mar”, bidaien maitasunezko gutun bat
Romo Kultur Etxea aukeratu dute Más allá del mar liburua, Gonzalo Iribarnegaray hil berri den getxotarraren hil ondorengo azken lana, aurkezteko.
Carlos Domínguez Idazle Tailerreko haren lankideak eta Sandra Gomez
idazlearen bikotekideak egin dute eleberri historiko honen edukiaren aurrerapena bere protagonista Aimar, Algortako baleazale gaztea, Cristobal
Colonen espedizioan kokatzen duena. Bidean, beren balentriak partekatuko
dituzte eta beren bizitzak pertsonaia desberdinekin lotuko dituzte: Granadako neska musulman gazte bat, tibetar gazte bat eta azteken familia bat, zeinak, Erdialdeko Amerikako inperioaren distira betean, Espainiako su, arma
eta zaldiek inbadituko baitituzte.

Bandera Urdina Ereagako eta
Arrigunagako
hareatzetan
egongo da 2021ean ere, ADEACFEE Ingurumen Hezkuntzako
eta Kontsumitzaileen Elkarteak
ematen duen ingurumen-kalitatearen bereizgarria. Erakunde
horrek eman du dagoeneko ezagutzera aurten Bandera Urdina
jaso duten hondartzen izenak.
Euskadin Getxoko bi hondartza
horiek eta Arabako Zadorra urtegietako beste hiru hondartzek
lortu dute bereizgarria.
Ingurugiroa eta natura errespetatuz, itsasertzaren eta hondartzen gestioan egindako aha-

leginagatik ematen da bandera
urdina; baita udalerriak ingurumenaren alorrean bete behar dituen baldintza orokor batzuengatik ere. Horrez gain, aurretik
ezarritako estandar batzuk bete
izana egiaztatzen du, tartean,
bainatzeko uraren kalitate ona,
garbitasuna, ingurumen informazio eta hezkuntza, segurtasuna, zerbitzuak eta instalakuntzak.
Bandera Urdinaren azken helburua da turismoaren garapen
jasangarria eta hondartzetan eta
inguruetan
Ingurumenarekin
kudeaketa errespetutsua lortzea.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO, HERRITARRENTZAKO HIRI JASANGARRI BAT
Getxoko udalerria mugikortasun
jasangarriaren erreferentzia izan
dadin nahi dugu, pertsonentzat eta
ingurumenarentzat are atseginagoa
den hiri bat. Hori idatzi zuen astelehenean Amaia Aguirre Muñoak,
Getxoko alkateak. Izan ere, konpromiso hori hartu zuten EAJ-PNV
alderdiak eta Amaia Aguirreren
lantaldeak duela bi urte Getxon:
“Getxo bizi-kalitatearen erreferentea
izan dadin nahi dugu, zeinak aurrera egingo duen ekipamenduak,
zerbitzuak, parkeak, plazak, pasealekuak, hondartzak, kirol-espazioak
eta bidegorriak etengabe hobetzeko
proiektuen bidez. Hori guztia parte-hartzea eta jasangarritasuna bultzatuz. Konpromisoa: Herritarrek
denbora eta energia aurreztearen
alde eta Getxon segurtasunez mugitzearen alde lan egitea. Horretarako, mugikortasun jasangarriaren
eredu berri bat proposatuko dugu:
Gainzako eta Romo-Areetako aparkalekuak eraikitzea eta Ibarbengoakoa zabaltzea, baita bidegorri-sarea
zabaltzea eta TAO sistema berri bat
ezartzea ere”.

Hortaz, konpromisoak betetzeari
buruz ari gara beste behin. Lan diskretu eta etengabea eginez eta erantzukizuna eta zorroztasuna oinarri
hartuta. Azken proposamena Zu-

BABES DITZAGUN TOKIKO
ELKARTEAK

Getxon hutsik dauden udal-eraikin asko ditugu, baina EAJ alderdiak ez die inolako erabilerarik
eman nahi, gure alderdiak eta
hainbat elkartek proposamen
ugari aurkeztu ditugun arren. Horren adibide da Itxas Egurra haizea elkartea. Euskal Herriko itsas
kultura sustatzen duen elkarte bat
da, ontzi tradizionalak zaharberritu eta mantentzen dituena, bai

eta nabigatzeko modu tradizionalak berreskuratu eta zabaldu ere,
eta bere lana gauzatzeko lokal bat
eskatu du. Kasu honetan, Aiboa
Institutuaren edukiontziak erabiltzeko proposamena egin dute.
Babes ditzagun tokiko elkarte horiek, eta, era berean, eman diezaiegun funtzio bat aspalditik abandonatuta dauden eraikin horiei.
#esnatugetxo

TOKIKO EREMUAN LGTBI POLITIKA
PUBLIKOEN ALDE
Astelehenenean, LGTBIfobiaren aurkako eguna ospatu zen. Egun horretan, Munduko Osasun Erakundeak
homosexualtasuna
gaixotasuntzat
hartzeari utzi zion eguna ospatzen
da. 1990eko maiatzaren 17an gertatu
zen hori. Ordutik, LGTBI eskubideen aldeko bide luze eta mingarria
egin dugu. Baina tokiko esparrutik,
2021ean gauden honetan, Getxoko
Udalak bere konpromisoa mugatu

du eta urtean kolektibo horien eskubideak ikusarazteko bi egun baino
ez ditu ospatuko. Elkarrekin Getxok
eskerrak eman nahi dizkie LGTBI
kolektiboei, haien aldarrikapenei, lanari eta ahaleginari esker lortu diren
eskubideengatik. Guk haien borroka
babesten jarraituko dugu udalak
LGTBI arloko politika publiko espezifikoak ezar ditzan tokiko eremuan.
Harremanetarako: 944660290

gatzarteren eraldaketa da, Areeta,
Zugatzarte eta Algorta etorbideak
urbanistikoki eraldatzeko helburua
duena. Iradokizunak jasotzeko proposamen ireki bat da, Bizkaia Zubi-

tik Regoyoseko bidegurutzeraino
doana, eta eragina izango duena
mugikortasun jasangarrian eta segurtasunean.
Getxoko EAJ-PNVren hauteskundeprograman, halaber, gaur egun dagoeneko ezarrita dauden jarduketak
eta proiektuak barne hartu ziren,
hala nola Getxo 30 km orduko udalerria izatea, TAO hobetzea eta herritarren ekarpenen bidez araututako
aparkaleku-sistema bat ezartzea.
Ekarpen horiek 2022an ezarriko
den TAO berrian jaso dira. Portu
Zaharreko oztopo arkitektonikoak
kentzeaz ere ari gara, Genaratxu
pasealeku berrituari edo Usategiko
bigarren igogailuari esker. Eta, nola
ez, Manuel Gainza aparkalekuari
buruz ere ari gara, auzotarrentzako
alokairuko eta txandakako plazekin,
oso balorazio ona jasotzen ari dena.
Airearen kalitatea hobetzea, kutsadura akustikoa murriztea, osasunaren eta mugikortasun jasangarriaren alde lan egitea eta Getxoko
herritarren segurtasuna handitzea.
Konpromiso horiek ere bete egiten
ditugu.

Zenbat txerto ipini dira
Getxon jarritako karpetan?
Orain dela bi hilabete Getxoko Udalak
hainbat karpa jarri zituen gure herrian,
teorian txertaketa "masiboetarako". Bi
hilabetera hiru karpa horiek kendu
ditu Udalak (Areetan, Andra Marin
eta Algortan egon dira), eta udal iturrien arabera, horrek 130.000 euroko
kostua izan du, Udalak ordainduta getxoztar guztion poltsikoetatik.
EH Bildutik hainbat galdera erregistratuko ditugu, jakiteko benetan Getxon ezarritako karpa horietan zenbat
txerto jarri dituzten. Hainbat auzokidek salatu duten bezala, getxoztarren
gehiengoa BECera deitu dituzte bertan
txertoak jartzera, herrian bertan horretarako hiru espazio prest genituen
arren. Zergatik ez dira erabili karpak,
horretarako jarri baziren? Beharrezkoak ziren benetan? Argi dago koordi-

nazio falta itzela egon dela Osakidetza
eta Getxoko Udalaren artean.
Ez da zilegi horrela xahutzea denon
diru publikoa. Hori dela eta, EH Bildutik eskatu dugu txertaketa-kanpaina
honen datuak publikoki kaleratzea:
karpa bakoitzean zenbat txerto jarri
diren, jarri den txerto bakoitzak zer
nolako kostua sortu duen eta abar.
Datuak lortzen baditugu eta zifrak
horren baxuak direla egiaztatzen badugu, ardurak eskatuko ditugu Getxoko Udalean edo Osakidetzako zuzendaritzan.
Krisi ekonomiko larria pairatzen ari
gara. Ez da onargarria auzokide guztion dirua horrela xahutzea. Beste
behin ere, euren kudeaketa negargarriaren adibide argi bat.

GETXO ANITZA,
GETXO INKLUSIBOA
Aste honetan, Bozeramaileen Batzordean aho batez onartu dugu
LGTBIfobiaren aurkako Nazioarteko Eguna, maiatzaren 17a, ospatzeko
adierazpen instituzional bat. Nolakoak garen eta nor maite behar dugun
inposatzen digun araurik gabeko hiri
bat nahi dugu, nortasun indibiduala
errespetatzen duen hiri bat. Indarkeriarik gabeko hiri bat nahi dugu, aniztasuna gure udalerriarentzako abantaila sozial gisa hartuko duena.
Pandemiak eragindako krisi honetan,
pertsona asko sufritzen ari dira, baita
LGTBI kolektiboko pertsona batzuk
ere, prebentzio-neurrien ondorioz ba-

kardadea, estutasuna, estresa eta isolamendua bizi izan dituztenak. Gainera,
jarduera etetetik eratorritako ondorio
ekonomiko eta sozialek gehiago eragingo diete pertsona zaurgarrienei eta
ezarritako arau soziala gehien hausten
dutenei. Hala, egoera hori LGTBI kolektiboko pertsonen gain eragin berezia izaten ari da hainbat alderditan:
enplegua, osasuna, baliabideetarako
sarbidea, etab.
Udal-gobernuak pertsona guztien
eskubideak bermatzen dituzten politikak bultzatzen jarraituko du, gure
helburua Getxo berdinzaleago, justuago eta sozialago bat eraikitzea baita.

