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/ Nabarmentzekoak
> 58.800€ euskara ikastea eta erabiltzea
sustatzeko (2. or.)
> "Txarriboda", eztei-oturuntza baten inguruan
bildutako giza fauna (3. or.)
> 'II International Women's Sailing Cup' bela
txapelketa, Getxon. (4. or.)

Un año más, el Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento organiza, del 04 al
10 de junio, la Semana Verde, en la que
varias actividades y acciones divulgativas,
informativas y participativas ayudarán a
impulsar la sensibilidad hacia el medio
ambiente y tener una visión de futuro más
ecológica.
El tema de este año es la “Contaminación
cero”. La contaminación afecta a todo el
mundo, a través del aire que se respira,
el agua que se bebe y las tierras en las
que se cultivan los alimentos. Es la causa
ambiental más importante de patologías
mentales y físicas, y de muertes
prematuras, sobre todo entre niños y
niñas, personas con afecciones médicas
específicas y personas mayores.

INSCRIPCIÓN
OBLIGATORIA
PARA TODAS LAS
ACTIVIDADES

VIERNES

04

18:15h - 19:15h
19:15h - 20:15h

Embarque Puerto
Deportivo

DOS SALIDAS

SALIDA EN BARCO

Recorrido por la Bahía
del Abra
Sube a bordo del “Bote Tours” y
conoce la historia medio-ambiental de El
Abra navegando junto a Imanol López
Díaz, experto en ecoturismo y educación
ambiental, guía intérprete de Patrimonio
Natural y Cultural, geólogo colegiado y
especialista en Cuaternario, medio ambiente
y sostenibilidad.
Dos pases de una hora de duración. Una
actividad perfecta para disfrutar en familia.
¡Inscríbete!

Este año se han incluido actividades
para hacer frente al conjunto de los
residuos generados por el ser humano y
que son abandonados en la naturaleza
denominados “basuraleza”, alterando el
equilibrio de los ecosistemas y de toda
la vida que estos albergan, tanto animal
como vegetal.

SÁBADO

DOMINGO

05

06

16:00h - 20:00h

Plaza la Estación
de Algorta

* Barruko
gehigarriak

11:00h - 13:00h

En caso de lluvia, se
traslada a la Plaza
San Nicolás

MERCADO DE
SEGUNDA MANO

Ven a vender tus objetos usados. Es
muy sencillo. Acércate a la plaza de la
Estación de Algorta y déjalos en manos del
equipo organizador para ponerlos a la venta
en las mesas que se habilitarán para ello. Sólo
tendrás que rellenar un sencillo formulario
con el inventario de los objetos depositados y
ponerles el precio en los adhesivos facilitados.
Tras finalizar el horario, deberás recoger el
importe de lo vendido o tus objetos.
Objetos a vender: libros, juguetes, elementos
decorativos, herramientas, deporte, música...
No se admitirá: ropa, complementos, objetos
voluminosos. Máximo: 5 objetos/persona.

Puerto Deportivo
de Getxo

RECOGIDA DE
RESIDUOS EN KAYAK

Te ofrecemos la oportunidad de cuidar de una
manera diferente nuestra naturaleza.
En esta recogida de residuos, el objetivo no es
solo limpiar nuestro entorno natural, también
crear conciencia en las familias/personas que
acuden sobre la problemática del plástico.
Saldrás a navegar en kayak junto a
una bolsa de basura y guantes, con con la
finalidad de recoger los residuos plásticos
encontrados y visibilizar una problemática
que afecta a nuestra costa y a todo el mundo.
Una actividad perfecta para hacer en
familia y reforzar valores tan importantes
como el respeto al medio ambiente.

2021

Maiatzak 27
>> Ekainak 06
Antzerkia. Ekainak 4, ostirala,
19:00etan, Muxikebarrin, “La gata
sobre el tejado de zinc caliente”, Itxartu
Antzerki Taldearekin. 5€.
Zarzuela. Ekainak 5, larunbata, 19:00etan,
Muxikebarrin, “Si las mujeres mandasen”,
Zabalguneko Koralaren eskutik. 18€.

“Garrantzitsuena beti eskura”, tokiko kontsumoaren
sentsibilizazio- eta sustapen-kanpaina
Getxolan-Udaleko Ekonomia Sustatzeko Sailak Garrantzitsuena beti
eskura herriko ekonomiaz sentsibilizatzeko eta hori sustatzeko publizitate-kanpaina jarri du abian,
urte amaierara arte. Ekimen hori
proposamen gisa jaso zen 2020ko
Aurrekontu Parte-hartzaileetan, eta
helburua da herritarrei ikusaraztea
eta animatzea udalerriko 1.300 enpresa eta saltoki baino gehiagotan
kontsumitzera. Kanpainan 80.000€
inbertituko dira Getxo Ekinez Planaren barruan, COVID-19aren
ondorio sozioekonomikoei aurre
egiteko. Online zein offline publizitate-ekintzak egingo dira (kartel
handiak kaleetan, Metro geltokietan, Bizkaia Zubiaren ondoan, irrati-iragarkiak, sustapen-bideoak …).
Krisi sanitarioak eragindako inpaktuaren eta mugikortasun murrizketen ondorioz, pertsona asko
gertukoaren garrantziaz jabetu
dira. Zentzu horretan, Amaia Agirre alkateak adierazi duenez, “he-

rrian kontsumitzen dugunean, etorkizuna sortzen dugu, gure udalerria
bizirik egoten laguntzen dugulako;
enplegua sustatzen laguntzen dugu,
gure bizilagunen establezimenduetan
erosten dugulako; bizitzaz betetzen
dugu, antolatzen dituzten jardueretan
parte hartzen dugulako, eta jasangarriagoa egiten dugu oinez, bizikletaz
edo garraio publikoan lekualda gaitezkeelako. Gure esku dago herrian kontsumitzea, baina, leloak ondo dioen bezala, garrantzitsuena eskura daukagu

beti, eta Getxon merkataritza-, ostalaritza-, aisia- eta zerbitzu-sektoreetako
1.300 enpresa baino gehiago ditugu,
guztiok bizitza errazagoa izan dezagun”. Publizitate-sustapena, hainbat bitartekoren bidez, udalerriaren ingurunearen eragin-eremuan
egingo da, Plentziatik Erandiora.
Sentsibilizazio-kanpaina horren
diseinuan inplikatutako jarduera-sektoreek ere parte hartu dute,
mahai sektorialen eta Aholkulari-

tza Foroaren bidez. Gainera, Ekonomia Sustatzeko arloak duela
urte batzuetatik garatzen dituen
edo etorkizun hurbilean garatuko
diren beste ekimen batzuekin bat
egiten du, besteak beste, honako
hauekin: GetxoBono, kontsumoari buruzko sentsibilizazio-kanpaina puntualak (Gabonak), Saldoen
Merkatuak… Gainera, sektorearekin lankidetza estuan lan egiten
da digitalizazioari laguntzeko (ecommerceko plataformetan, sare
sozialetan, GetxoaktibaTU), elikadura osasungarri eta jasangarriko
ekimen eta establezimenduak sustatzeko (Km0 establezimenduak,
Kalitatea, Eco, soltean, plastikorik
gabe, Euskadi Gastronomika…)
eta establezimenduak hobeto kudeatzeko aholkularitzan (banakako aholkularitza, kalitate-prozesuak, turismoaren kode etikoa).
Informazio gehiago: https://www.
getxo.eus/eu/apoyo-consumo-local

40 proiektu aukeratu dira 125 proposamenen artean, kultura
sormenerako dirulaguntzen deialdian
40 proiektu (sorkuntza eszenikoari,
ikus-entzunezkoei, musikari, literaturari, hezkuntzari eta abarri lotutako lanak) hautatu dira Kultur Etxeak
urrian abian jarri zuen Kultura Sormenerako Laguntzen Deialdian.
Ekimenak, kultura-sektorean osasunkrisiaren ondorioak murriztera bideratutakoen artean bat gehiago, harrera bikaina izan du, 125 proposamen
artistiko oso ezberdinak aurkeztu baitira. Programak 120.000€-ko partida
zuen, 2020. urteko herriko jaietarako
erabili ezin izan ziren baliabideekin
finantzatua, eta hautatutako proiektu
bakoitzak 3.000 euro jasoko ditu.
Epaimahaiak, Fernando Velazquez,
Laura Mintegi eta Begoña Vicario

profesional ospetsuak buru izan dituelarik, “Getxoko sortzaileen ekarpena, Getxoko ondare ukigarri edo ukiezinarekiko lotura eta udalerriari egindako
ekarpena” baloratu ditu.
Zenbait proiektu
Literatura-sorkuntzaren
atalean
hautatutako proiektuen artean, La

cueva de Mari izenburuko liburua
dago, Getxon girotutako kutsu mitologiko duen eleberri beltza. Bere
egilea Haizea López da eta lan horrekin arrakasta handia lortzen ari da
salmentari dagokionez; Getxo Brutal
Pepe Heredia musikari beteranoaren
proposamena da, Getxori eskainitako pieza instrumental baten konpo-

Eskuinetik ezkerrera: Amaia Agirre alkatea, Xabier Paya KulturEtxeko zuzendaria, hautatuen
ordezkaritza bat eta Irantzu Uriarte Kultura zinegotzia

sizioan datzana eta bideo muntaia
batekin osatua; Basque Children da
Ana Hormaetxea gidoilariaren ikusentzunezko proposamena. Fikziozko telesaila da, zortzi atalekoa, eta
1937an Ingalaterrara gatazka zibiletik urrun bidali zituzten 7 eta 15 urte
bitarteko 4.000 bat adingabe euskaldunen bizipenak kontatzen ditu.
Hautatutako proposamenen artean,
Mariasun Yanguasena ere dago,
Eskuz Esku eta Lilura abesbatzen
sortzailea eta piano, solfeo eta harmonia irakaslea. Emakumeak aho
batez konposizio musikal eta poetikoa aurkeztu du, emakumeen sentimenduetan, esperientzietan eta
bizipenetan oinarrituta.

MAIATZAK 27 OSTEGUNA
Zinemabarri.
Muxikebarrin
(Areeta aretoa), 18:00etan, Miranda Julyren “Cómo sobrevivir
en el mundo material”, jatorrizko bertsioan azpitituluekin, eta
foruma. 12 urtetik gora. 3,50€.
Berbodromoa aurrez aurre,
09:00etan eta 11:00etan, Fadura kiroldegian, eta 18:30ean
Romoko eskolako patioan.
Lauko taldeak. Informazioa eta
izenematea: www.egizu.eus/
berbodromoa
MAIATZAK 28 OSTIRALA
Zine-Kluba. Romo
Kultur
Etxean, 18:00etan, Phyllida
Lloyden “Volver a empezar” eta
foruma. 16 urtetik gora. 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. 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

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK
- Salgai bi ohe, 90koak, koltxoiekin. Merke emango
nuke. Tel.: 656 00 83 06.
- Garaje-partzela alokatzen
dut Algortan (Biotz Alai koruko plaza). Maniobrarik gabe.
90€. Tel.: 617 23 42 41.

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
EKAINAK 1 ASTEARTEA
Erakusketa. Romo Kultur
Etxean, Nagusien Etxeko joskintza solidarioaren tailerra.
Hilaren 18ra arte.
EKAINAK 2 ASTEAZKENA
Poesia eta musika errezitaldia. Romo Kultur Etxean,
19:00etan, Bizkaiko Elkarte
Artistikoaren eskutik, 75. urteurrena dela eta. Doako sarrera
tokia bete arte.
EKAINAK 3 OSTEGUNA
Uribe Kostako Irakurzaleen
Txokoa.
“Dendaostekoak”
(Uxue Alberdi), 19:30ean, Romo
Kultur Etxean edo online, Egizuk
antolatuta. Doan. Izenematea:
labur.eus/irakurzaleak
EKAINAK 4 OSTIRALA
Antzerkia. Muxikebarrin (Ereaga aretoa), 19:00etan, “La gata
sobre el tejado de zinc caliente”, Itxartu Antzerki Taldearekin.
Sarrera: 5€.

STAFF >

Partidarik handienak dira
euskara ikasteko herritarrei
eskaintzen zaizkienak baliabide ekonomikoen arabera (30.000€), eta 6 eta 15 urte
bitarteko adingabeei euskara ikasteko eskaintzen
zaizkienak (15.800€), hauek
ere baliabide ekonomikoen
arabera, euskara belaunaldiz belaunaldi geroratzera laguntzeko eta, euskara

erabilera-eremu berezi eta
garrantzizkoetarako atsegin izateko ere. Horregatik,
garrantzi berezia eman zaio
gazteenek ikasteari eta erabiltzeari, ildo berezitu bat
dedikatuta.
Bi kasu horietarako eskaerak aurkezteko epea irailaren 30ean amaituko da.
Egun horretan ere amaituko da Udaleko eta erakunde
autonomoetako langileek
eta zinegotziek euskara
ikasteko laguntza eskatzeko epea. Horientzat 1.000€
onartu ditu Udalak.
Era berean, 4.000€ izango
dira gidabaimena ateratzeko azterketa euskaraz
egiten duten 17 eta 23 urte
bitarteko gazteentzat, eta

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

beste 1.000€ elkarteetako
aisialdiko begirale eta zuzendari agiria lortzeko euskaraz. Bietarako eskaerak
aurkezteko epea abenduaren 31n amaituko da.
Azkenik, urtero bezala,
7.000€ bideratuko dira,
errotuluak, olanak, pertsianak, biniloak eta ibilgailu komertzialak euskaraz
ipintzeko. Eskaerak aurkezteko epea abenduaren
31n amaituko da. Udalak
beste zerbitzu batzuk ere
mantenduko ditu tartean,
itzulpen zerbitzua, aholkularitza eta ekitaldietarako
aurkezle euskaldunen zerbitzua.
Informazioa: http://www.
getxo.eus/eu/euskara/

Omenaldia Pantxoa Etchegoieni Iparra Galdu
Gabe Jardunaldiak sustatzeko lanagatik

Udalak omenaldi bat eskaini zion Pantxoa Etchegoieni, Euskal Kultur Erakundeko aurreko zuzendariari,
maiatzaren 21ean, Muxikebarrin, Iparra Galdu Gabe
Jardunaldien barruan izandako Biba kantua! kontzertuan. Etchegoinek iaz hartu
zuen erretiroa eta omenaldiarekin aipatutako Jardunaldiak ospatzeko duela
20 urtez geroztik egindako
lana nabarmendu nahi izan
zen, horri esker Iparraldeko
errealitatea hurbilago sentitu delako Getxon.

- Ingeleseko irakaslea behar
dut. Algortan. Tel.: 649 98 45
79.
- Etxebizitza behar da partekatzeko, ahal dela Algortan. Tel.:
650 740 110.
- Lagundu zure sema-alaba
ikasturte amaierako azterketak gainditzen. Gure zentroan
lagundu dezaiokegu. Psikologoa/Irakaslea (Puri). Tel.: 687
00 06 50. Romo.

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111

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,

Zabalik dago dagoeneko
euskara ikastea, ezagutzea
eta erabiltzea sustatzeko
diru-laguntzak
eskatzeko epea. Horietara aurten
Udalak 58.800€ zuzenduko
ditu, sei ildotan banatuta,
eta eskaerak egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu
beharko dira.

EKAINAK 5 LARUNBATA
Zarzuela. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, “Si las mujeres mandasen”, Zabalguneko
Koralaren eskutik. Zuzendari
musikala: Ana Begoña Hernández. Eszena-zuzendaria: Josu
Cámara. Sarrera: 18€.
Kontzertua: Bruce Springsteen eta zinema. 19:30ean,
Areetako Andres Isasi Musika
Eskolan, José Callejarekin (piano, gitarra, harmonika eta ahotsa), Iván Alluerekin (whistle eta
perkusioa) eta María Garbayorekin (ahotsa). Sarrera: 5€.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren erantzule izango.

Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

58.800€ euskara ikastea eta erabiltzea
sustatzeko

“Artearen bidez ikasten”
Algortako San Ignazio ikastetxea aukeratu dute ikasturtean zehar Bilboko Guggenheim Museoak bultzatutako
Artearen bidez ikasten izeneko proiektuan parte hartzeko.
Ekimen horren bidez, Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailetako ikasleek “arte obra bat ” egiteko lan egin dute, eta,
zehazki, horma-irudi bat sortu dute eskolako patioan,
Elssie Ansareo artistaren gidaritzapean. Horrela, hainbat
astetan zehar, haurrek, brotxekin jantzita, pinturarekin
gozatu dute, barruan daramaten artista aurkituz. Gainera,
ikastetxea New York hiriko eskola batekin esperientzien
trukea egiteko hautatua izan da, eta horrek are gehiago
aberastuko du bizipena.

Ekitaldian Amaia Agirre
alkateak Aixerrotako oroitgarria opatu zion eta urte
hauetan guztietan egindako lana nabarmendu zuen.
“Pantxoa, zuk ondo dakizu,
geografikoki Getxo eta Iparraldea ez daudela hurbil, baina
hurbiltasuna
harremanetan
eta tratuan sentitu dugu...
Erretreta hartu arren, badakizu Getxon, besoak zabalik hartuko zaitugula beti. Getxoko
herriaren, udalaren eta euskalgintzaren izenean, eskerrik beroenak eman nahi dizkizugu”.
Etchegoienek, bere aldetik, elkarlana eskertu zion
Udalari eta gehitu zuen
“datozen urteotan bide horretatik jarraitu behar dugu, ez
bakarrik Iparra Galdu Gabe
zikloarekin baita urte osoan
zehar ere. Horretan, Euskal
Kultur Erakundeak ere lan
egingo du”.

Jaietako datetan ekitaldi
birtualak diruz lagunduko
dira

Ez da jaiak
ospatzeko dirulaguntzarik
deituko 2021ean

“Txarriboda”, eztei-oturuntza baten inguruan
bildutako giza fauna
Hika antzerki konpainiak Txarriboda ekarriko du Getxora, eztei-oturuntza baten inguruan
bildutako giza faunan sakontzen
duen komedia harilkatua. Emanaldia, euskaraz, larunbatean
izango da ikusgai, 19:00etan,
Muxikebarriko Ereaga aretoan
eta sarrerak 12 euro balio du.

Obraren laburpenak dio: “Mireiak eta Imanolek bikote bikaina
osatzen dute. Bere ezkontzaren
eguna da eta pozez gainezka daude.
Handiki ezaguna den emaztegaiaren aitak ordainduko du oturuntza.
Eztei arranditsuen erakargarritasuna aparteko urdaldea biltzeko
gaitasunean datza, mota guztietako

barietateekin: belaze zaharrak, birjartzeko txerri-emeak, kumeak dituzten txerriak, txerri arrak, txerrikumeak eta basurdeak. Txerrikeriak
erruz. Labana zorrotza, odol beroa
eta kurrinka gorra”.

Kultur Etxeak aurten ez du
udalerriko jaiak antolatzeko urteroko diru-laguntzaren deialdirik egingo. Osasun-egoerak
eta COVID-19aren prebentzioaraudiak ez dute gomendatzen
pertsona-pilaketak sor ditzaketen edo birusa hedatzeko arriskua ekar dezaketen ekitaldiak
egitea.
Horren ordez, erakunde autonomoa deialdi batean ari da
lanean; eta horretan, iaz bezala, asmoa du auzo bakoitzeko
jaien datetan bide publikoaren
okupaziorik eragingo ez duten
jarduera birtualak antolatzea
sustatzeko.

Sorotan Beleren kanta ezagunenak
gogoratuko dira Muxikebarrin
Sorotan Bele gogoan
kontzertu-omenaldia
izango da larunbatean,
maiatzak 29, 18:00etan,
Muxikebarriko Ereaga
aretoan, jatorrizko taldeko bi kideren (Gorka
Sarriegi eta Urbil Artola) eta Musikalia Bandaren eskutik.
Ikuskizuna 90ko hamarkadako
euskal folk-pop talde esanguratsuenetako batentzako omenaldia izango da. Arratsalde honetan,
Mariñelaren zai, Zortzi orduko ekaitza, Sing-sing-ati-ko Folk & rolla,

Argiaren hiria, Atalaia eta
Mundu hegian bezalako
kantak ereserki bihurtu
ziren jai herrikoietan. Irlandako doinuak popa
eta rockarekin nahasirik
zetozen, eta hori izan
zen Sorotan Bele taldearen musika
ezaugarri nagusiena letra alaiekin
batera. Kontzertuak abesti horiek
gogoratzen ditu egokitutako partiturekin tokiko musika bandek jo
ditzaten.
Muntaiarako sarreraren prezioa 8
eurokoa da.

Dvadúo taldeak amaiera emango dio M4 musika
zikloari
Dvadúo taldeak amaiera emango dio larunbatean, maiatzaren 29an,
12:00etan, Musikebarrin, Musikene-Euskal Herriko Goi Mailako Musika
Ikastegiko masterreko ikasleak protagonista dituen M4 musika zikloari.
Maryia Arolek (akordeoia) eta Raquel Fernandezek (pianoa) osatzen dute
bikotea, eta XX. mendeko konpositoreen jatorrizko lanen transkripzioetan
oinarritutako errepertorioa aurkeztuko dute, orkestraren eta pianoaren barruan sonoritate berriak bilatzeko asmoz.
Emanaldian sartzeko sarreraren prezioa 3€koa da.

Emanaldi poetikomusikala Romo
Kultur Etxean

“AmetsOLAK”
izeneko txalaparta
kontzertua

Bizkaiko Elkarte Artistikoaren
75garren urteurrena dela eta,
talde honek errezitaldi poetiko-musikala aurkeztuko du asteazkenean, ekainak 2, 19:00etan
Romo Kultur Etxean. Ikuskizunean elkarteko zortzi rapsodek
hartuko dute parte eta hari-hirukote bat izango dute lagun. Duela gutxi argitaratutako poemaliburu kolektiboan jasotako lan
batzuk aztertuko dira. Bertan, 62
elkartekidek parte hartu dute, ia
berrehun olerkirekin, eta beste
horrenbeste margolarik.Sarrera dohainik izango da edukiera
bete arte.

Larunbatean, maiatzaren 29an,
19:30ean, Areetako Andres Isasi
Musika Eskolak AmetsOLAK kontzertua hartuko du, Jabi Alonso
perkusio jotzailearen proiektua,
“txalaparta beste ikuspegi batetik ikusi eta entzuteko” emanaldia, hain
zuzen. Kontzertuko obra gehienak Jabi Alonsok (txalaparta, marimba, pandero karratua) konposatu eta/edo moldatutakoak dira.
Alonso Ainhoa Gutierrezekin
(Andrés Isasi Musika Eskolako
perkusio irakaslea) eta Ensemble
Sinkroko Maddi Arana (biolina)
eta Imanol Martínez (biola) musikariekin arituko da. Sarrera: 5€.

“Ikusezintasunetik irteten: emakumeen erretratuak”
Javier Campo idazleak Saliendo de la invisibilidad: retratos de mujer izenburuko liburua aurkeztu du, gertuen izan zuten historian murgildutako 30 emakume ahaztuak izatetik salbatzen dituen saiakera. Emakumeak ezkonduta
daude guztiak, Getxon jaio dira edo Getxon bizi izan dira bizitzako uneren batean, beren arrastoa utzita, eta oso garai desberdinetakoak eta oso desberdinak dira elkarren artean, horien artean, Maria Goyri, Isabel Renteria edo Sorne
Unzueta. Bere hirugarren alea da, La ermita del Puerto Viejo. San Nicolas de
Bari y su órgano eta Getxo en sus calles. Con nombre propio lanen ondoren.

Virginia Díazek eta Aina Cid selekziokideak II. Munduko
Kopa irabazi dute
Virginia Díaz Raspas del Embarcadero Arraun Elkarteko arraunlariak eta Aina Cid Ampostako Klub Nautikoko Espainiako
selekzioko kideak irabazi dute
aurreko asteburuan Lucerna herrian (Suitza) jokatu den II. Munduko Kopa, lemazainik gabeko
bi modalitatean (2-). Kopako finaleko estropadan, bi arraunlariek
Irlanda 1 ontzia, bigarren sailkatua, eta Errumaniako ontzia,
brontzezko domina lortu zuena,
mendean hartu zituzten. Virginiak eta Ainak 7:17.93ko denbora
egin zuten helmugan.
Sailkatzeko kanporaketan onenak izan ziren eta ondorioz A finalera zuzenean pasa ziren, non,
bi arruanlariek ohi duten bezala,
aurkariek baino irteera motelagoa egin zuten. Estropadako
lehen 500 metroetan laugarrenak
ziren, baina 1.500 metroko igarobidean ordurako buruan jarri
ziren, ondoren helmugara ‘hegan
eginez’ heltzeko.
Lucernako proba Tokioko Olinpiar Jokoen aurreko azken nazioarteko estropada izan da bi
arraunlarientzat. Orain, arreta

Espainiako Arraun Federazioak utzitako argazkia

Getxoko garaipena Euskadiko Hondartzako Boleibol
Txapelketan
Getxo Boleibola Kirol Taldeko Loreto Fernándezek eta Nora Uriartek osatutako bikoteak irabazi zuen emakumezkoen kadete mailako Euskadiko Hondartzako Boleibol Txapelketa, hilaren 15ean Galindoko kiroldegian (Sestao)
jokatu zena. Txapelketan parte hartzen zuen Getxoko taldeko bigarren bikotea, Paula Labadek eta Idoia Ochoa de Aldak osatu zutena, laugarren postu
txalogarri batean sailkatu zen.

osoa jarri behar dute hitzordu
olinpikoaren prestaketan. Bertan, berriz ere elkarrekin, modalitate bereko domina berri bat
lortzen saiatuko dira, ontziko
kide gisa arraunean ari direnetik egiten ari diren lan bikainari
amaiera borobila emateko. Denbora horretan, nazioartean ontzi
sendoenetako bat osatzen dutela
erakutsi dute. Izan ere, Virginia
Diazek eta Aina Cidek urrezko
domina eskuratu zuten 2019ko
maiatzean Lucernan bertan jokatutako Europako Txapelketan.
Hor ere, estropada amaiera ikusgarria egin zuten, oraingo Munduko Kopa honetan bizi izandakoaren antzekoa. Gainera,
brontzea lortu zuten apirilean
Varesen (Italia) jokatutako azken
Europako Txapelketan eta, aurretik, 2019ko Munduko Txapelketan, Linz-Ottensheim herrietan (Austria), aurtengo Olinpiar
Jokoetan parte hartzeko txartela
lortu zuten, bosgarren postuan
sailkatu baitziren.
Hitzordu olinpikoa prestatzeko,
estatuko konbinatuarekin kontzentratuta geratuko dira Japoniako lurraldera joateko ordua
iritsi arte.

Oliver Design-en mugarria, lau itsasontzi berri
entregatuta

‘II International Women’s Sailing Cup’ bela
txapelketa, Getxon

Getxon egoitza duen Oliver Design enpresak, itsas diseinuan eta arkitekturan espezializatutako enpresak, une gogoangarria bizi du bere 30
urteko ibilbidean, aurtengo lehen lauhilekoan lau itsas proiektu garrantzitsu entregatu baititu. Hain zuzen ere, mota askotako lau itsasontziren barrualdeak diseinatu eta gaitu ditu, hala nola azken belaunaldiko
arrantza-ontzi bat ( Kristoffer Tronds ), bi ferri ( Terevau Piti eta Eleanor Roosevelt ) eta superluxuzko yate bateko itsasontzi laguntzaile bat
( Wayfinder). Kantauri isurialdeko hainbat ontziolatan eraiki dira, Erandiokoan barne. Lau itsasontzi horiek dagoeneko hasi dira lanean edo
era askotako agertokietan jarduteko zorian daude, hala nola Norvegiako
fiordoetan, Hegoaldeko Itsasoetan edo Mediterraneoan. Oliver Design
1990ean sortu zen eta bere ibilbidean zehar nazioarteko hainbat aintzatespen eta sari jaso ditu. 2018an, esate baterako, Aixe Getxo saria
jaso zuen Arkitektura kategorian, diseinuan eta arkitektura nautikoan
egindako ibilbideagatik.

Getxo izango da emakumeen belaren hiriburua maiatzeko asteburu honetan. Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club Itsas Klubak II International Women’s Sailing Cup bela txapelketa antolatuko du J80 klasean,
Abrako uretan, larunbatean, hilaren 29an eta igandean, hilaren 30ean, sei
estropada osatuz. Euskadiko Kirol Portuak elkarteak babestutako proba
da, besteak beste, Udalaren laguntzarekin, eta Getxon datozen hilabeteetan egingo diren bela txapelketa nagusietako lehenengoa da, ekainaren
18tik 20ra bitartean jokatuko baita Espainiako J80 Kopa ere. Bigarren
edizio honetan, berrogeita hamar emakume baino gehiagok hartuko dute
parte, modalitate honetako aipagarrienetakoak, estatu osokoak (euskal
ontziak -Getxoko lau tartean-, Galizia, Kantabria, Palma, Valentzia edo
Kataluniakoak) eta beste herrialde batzuetatik etorritakoak ere, Portugal kasuak kasu. Dorsia Coviran izango da, Natalia Via-Dufresne olinpiar
dominaduna patroi duen ontzia, gainditu beharreko taldea, proba honen
lehenengo edizioan iragarpenak bete ostean.

#GetxoBiziEzazu
Doako alea

www.getxo.eus

2021

Maiatza

Ezagutzen dituzu Getxon egin
ditzakezun plan guztiak?
Aurten, inoiz baino gehiago, egizu
bertakoaren aldeko apustua eta gozatu
esperientzia hauetaz.

Egin erreserba!

Irteera belaontziz Abratik

Ilunabarra belaontziz

Ekainak 5, 6, 19 eta 20 Uztailak 3, 4, 17, 18 eta 31
Abuztuak 1, 14, 15, 28 eta 29

Ekainak 4, 5, 18 eta 19 Uztailak 2, 3, 16, 17, 30 eta 31
Abuztuak 13, 14, 27 eta 28

Larunbatetan: 17:00-19:30
Igandeetan: 11:30-14:00

45€

49€

20:00-22:30

2 Millas / Marmitako Sailing / Reservas: www.getxo.eus/turismo

Egun erdia belaontziz
Ekainak 5, 11 eta 19 Uztailak 3, 9, 17 eta 31
Abuztuak 14, 20 eta 28
Ostiraletan: 16:00-20:00
Larunbatetan: 10:00-14:00

60€

Marmitako Sailing / Náutica Galea / 2 Millas
Reservas: www.getxo.eus/turismo

Surf ikastaroak
eta bataioa
www.lasalbajesurfeskola.com
www.acerosurfeskola.com

35€-tik
GORA

Eguneko ibilbidea
belaontziz

Nabigazio litzentziaren
ikastaroa

Ekainak 12 Uztailak 10 Abuztuak 21

Ekainak 13 eta 27 Uztailak 11 eta 25
Abuztuak 8 eta 29

10:30-20:00
www.nauticagalea.com

Uretako
motorrak

95€

110€/

getxowatersportsjets@gmail.com

09:30-15:30

130€

www.polariseskola.eus

Urpekaritza ikastaroak
eta ibilbideak
€-tik

28

www.divetarpoon.com

944 91 08 00 / www.getxo.eus/planak

GORA

Bisita gidatuak
itsasontziz

6 €-tik

Egunero.

GORA

Portu Zaharra
antzeztutako bisitak

Uztailean eta Abuztuan Larunbatetan.
11:30-12:30

www.elbotebilbao.com

6€

www.getxo.eus/turismo

Jauregiko arroken
istorio sekretuak

3€

Ekainak 13 Abuztuak 1, 6 eta 17
11:00-13:00

www.ekobideak.com

Oinezkoentzako
pasabidea

9€

Egunero.

Goming
Taxitour

22 €

38 €

100€

Ekainak 12 eta 26
Uztailak 10 eta 24
Abuztuak 7 eta 21 10:30-13:30

Kosta
Getxo oso
monumentala
osorik

www.bizkaitaxi.es

www.puente-colgante.com

Getxo Ramiro
Pinilla inspiratzen
Uztailak 10, 11, 24 eta 25
Larunbatetan: 19:30-20:30
Igandeetan: 12:00-13:30

14 €-tik
GORA

www.utopiangetxo.com

Azkorri, liluratzen
duen hondartza

3€

Ekainak 6 eta 20 Uztailak 11 eta 25
Abuztuak 3, 11 eta 19
11:00-13:00

www.ekobideak.com

Sukaldaritza
Tamarises-Izarran

40 €

Ekainak 1 Uztailak 6 Abuztuak 3
18:30-20:00

www.tamarisesizarra.com

Skate
ikastaroak

150 €

www.skateskola.com

Ibilbide gidatua
Getxoko Flyschean

Bete zure
kapritxoa

180€

www.clubhipicolagalea.com

5€

Ekainak 13 eta 27 Uztailak 11 eta 25
Abuztuak 8 eta 22
10:30-12:30

Zaldiketa
ikastaroak

www.geotxiki.com

Tourrak bizikletaz
Egunero.

35€-tik
GORA

www.deskonecta.com
www.freespiritbilbao.com

Euskal
artisau-garagardoen
dastaketa

15 €

Ekainak 5 eta 26 Uztailak 3 Abuztuak 7
12:00-13:30

944 91 08 00 / www.getxo.eus/planes

www.txinuk.com

Getxoko Udaleko Ingurumen Sailak
Aste Berdea antolatuko du aurten
ere, ekainaren 4tik 10era. Astean
zehar, dibulgazio-, informazio- eta
partaidetza-jarduera ugari izango
dira udalerrian, ingurumenarekiko
sentikortasuna bultzatzen laguntzeko
eta etorkizun-sen ekologikoa
aldarrikatzeko helburuarekin.
Aurtengo gaia ‘Zero kutsadura’
izango da. Kutsadurak guztiengan
du eragina: arnasten dugun airean,
edaten dugun uretan edota elikagaiak
landatzeko sailetan. Kutsadura da
heriotza goiztiarren eta patologia
mental eta fisikoen ingurumen-kausa
nagusia. Gainera, haurrei, aurretiko
gaixotasunak dituzten pertsonei eta
adinekoei eragiten die bereziki.

EZINBESTEKOA
DA JARDUERETAN
IZENA EMATEA

Aurten, gizakiak sortutako hondakinei
aurre egiteko eta etena jartzeko
jarduerak proposatu ditugu. Naturan
utzitako zabor horrek ekosistemen
eta bertan bizi diren animalien zein
landareen oreka aldatzen du.

OSTIRALA

LARUNBATA

IGANDEA

18:15etik 19:15era
19:15etik 20:15era

16:00etatik 20:00etara

11:00etatik 13:00etara

04

Ontziratzea Kirol
Portuan

BI IRTEERA

ITSASONTZIAN
IRTEERA
Ibilbidea Abrako
badiatik

Igo ‘Bote Tours’ ontzira eta ezagutu Abrako
badiaren ingurumen-historia Imanol López
Díazen eskutik. Imanol Ondare naturala eta
kulturala interpretatzeko gidari eta geologo
kolegiatua da. Halaber, hainbat arlotan
aditua da: ekoturismoan eta ingurumen
hezkuntzan, Kuaternarioan, ingurumenean
eta jasangarritasunean, esaterako.
Ordubeteko bi irteera egingo dira. Jarduera
ezin hobea da familiartean gozatzeko. Eman
izena!

05

Algortako Geltokia
Plaza

06

Euria egiten badu,
San Nikolas plazan
egingo da jarduera

BIGARREN ESKUKO
AZOKA
Saldu erabiltzen ez dituzun gauza horiek! Oso
erraza da. Zatoz Algortako Geltokia plazara eta
utzi zure objektuak azokaren antolatzaileen esku.
Guk geuk salgai jarriko ditugu. Formulario erraz bat
bete beharko duzu utzitako objektuen zerrendarekin.
Ez ahaztu salmenta-prezioa itsasgarrietan jartzea!
Azoka amaitzerakoan, saldutakoaren zenbatekoa
edo saldu ez den materiala jasotzera etorri beharko
duzu, besterik ez.
Sal daitezkeen gauzak: liburuak, jostailuak,
apaingarriak, tresnak, kirol-objektuak, musika...
Ez dira onartuko arropa, osagarriak edo tamaina
handiko gauzak. Gehienez 5 objektu pertsona
bakoitzeko.

Getxoko Kirol
Portua

HONDAKINEN
BILKETA KAYAKEAN
Natura beste era batera zaintzeko aukera
eskaini nahi dizugu.
Gure ingurune naturala garbitzeaz gain,
plastikoen arazoaz jabetuko gara. Zaborpoltsa eta eskularru pare bat hartuko ditugu
eta, segidan, hondakinen bila abiatuko gara
kayak batean. Nabigatzen dugun bitartean,
hondakin plastikoak bilduko ditugu, gure
kostaldeak zein mundu osoak jasaten duten
arazo latz hau agerian jartzeko asmoz.
Aparteko jarduera da familian gozatzeko
eta ingurumenarekiko errespetua zabaltzeko.

ASTE BERDEKO JARDUERAK
OSTIRALA

04

ITSASONTZIAN IRTEERA

10:30etik 13:00etara - GALEAKO GOTORLEKUA
Galea pasealekua Getxoko kostaldean zehar bihurka doa,
Barrikaraino. Hainbat hondartza, arroka, fosil eta egitura
topatuko ditugu ibilbidean, bertoko historiaren lekuko
izan direnak eta eremu honi “Getxoko flyscha” zergatik
deritzogun azaltzen digutenak.

BI
IRTEERA

18:15etik 19:15era / 19:15etik 20:15era
ONTZIRATZEA KIROL-PORTUAN
Igo ‘Bote Tours’ ontzira eta ezagutu Abrako badiaren
ingurumen-historia Imanol López Díazen eskutik. Bi irteera.
Edukiera: 20 pertsona irteera bakoitzeko. Familia-jarduera.

IBILBIDEA BIZIKLETA ELEKTRIKOAN
18:30etik 20:30era - BIZKAIA ZUBIA
Igo bizikleta elektriko batean eta gozatu Getxoko kostaldeaz.
Herriko ondare naturala, historikoa eta kulturala izango dira ibilbide
zirkular honetako protagonistak. Eman izena Getxoko erakargarriak
ezagutzeko jarduera osasungarri eta ekologiko honetan!

LARUNBATA

GEOIBILBIDEA. Iraganera bidaia Galean zehar

EZAGUTU GURE ZUHAITZAK

11:00etatik 12:00etara. ALGORTA. Algortako Geltokia plaza
12:30etik 13:30era. AREETA. Areetako Geltokia Plaza
Ibilbide honetan Algorta eta Areetako zuhaitzen eta hegaztien
ezaugarriak, kontserbazio- egoera, ekartzen dizkiguten onurak
eta aurrean dituzten arriskuak zeintzuk diren ezagutzeko
aukera izango dugu, Eduardo Renovalesen eskutik.

ASTELEHENA

GURUTZE GORRIA. ATE IREKIAK

18:00etatik 19:30etara. ARRILUZEKO KAIA
Bisita gidatu honetan lehen laguntzek hondartzetan duten
garrantziaren berri emango digute. Marmoka-ziztadak, itsas
trikuak, ebakiak, intsolazioak edo bero-kolpeak, altueretatik
uretara jauzi egitea eta halako gaiak jorratuko ditugu.
Gainera, apneari buruz hitz egingo dugu, eta salbamenduontzi bat eta -erakustaldia ikusteko aukera izango dugu.

05

HEGAZTIEN ERAZTUNKETA
3 TXANDA
08:30etatik 11:30etara
BOLUEKO HEZEGUNEKO PONPA ETXEA
Ezagutu Bolueko hezegunean bizi diren hegazti-espezieak.
Hegaztien kopurua handiagoa da egunaren lehenengo orduetan.
Jarduera bertan behera utziko da eguraldi txarra egiten badu.

AZKORRIKO TXILARDIAK BERRESKURATZEN

09:30etatik 13:00etara - AZKORRIKO APARKALEKUA
PLASTIKORIK GABEKO JARDUERA LIBREA; EKARRI KANTINPLORA
BAT. Zatoz ingurumenaren aldeko boluntariotza-jarduera
honetan parte hartzera. Espezie exotiko inbaditzaileak
kontrolatzea da gure asmoa. Gainera, Azkorriko txilardiak
berreskuratzeko proiektua azalduko dizugu.

RAID ABENTURA

11:00etatik 13:00etara - AIXERROTAKO ERROTA
Taldean egiteko eta naturaz gozatzeko abentura proba.
Jarduera gainditzeko, hainbat kontrol-gunetatik igaro
beharko duzue. Orientazioa eta estrategia funtsezkoak
izango dira!

BIGARREN ESKUKO AZOKA

Euria egiten badu,
San Nikolas plazan
egingo da jarduera

16:00etatik 20:00etara
ALGORTAKO GELTOKIA PLAZA
Ekarri erabiltzen ez dituzun gauza horiek, eta salgai jarriko
ditugu. Formulario erraz bat bete beharko duzu utzitako
objektuen zerrendarekin. Ez ahaztu salmenta-prezioa
emango dizkizugun itsasgarrietan jartzea!

GAUEKO MARTXA

22:00etatik 00:00etara
FADURAKO APARKALEKUA
Argi frontala emango dizugu mendi-ibilaldi gidatua egiteko
Getxoko bide eta zidorretan barna, izarrez eta naturaren
gaueko soinuez gozatzen dugun bitartean.

IGANDEA

06

HONDAKINEN BILKETA KAYAKEAN

11:00etatik 13:00etara
KIROL-PORTUA
Zaborrak eta mikroplastikoek gure hondartzetan eta
itsasoan duten ondorioak kayak batetik antzemateko
aukera izango duzu. Aparteko jarduera da familian
gozatzeko eta ingurumenarekiko errespetua zabaltzeko.

MENDI-IBILBIDEA
09:00etatik 13:00etara - ETORKIZUNA KLUBA
(Basagoiti etorbidea, 69 behea - Algorta)

Mendi-ibilbide zirkularra Getxon zehar, Etorkizuna
Mendi Klubaren eskutik. Familia-jarduera.

07TIK ASTEAZKENA 09RA

ASTELEHENA
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BARATZE BERTIKALA TAILERRA

18:00etatik 20:00etara - AREETAKO GELTOKIA PLAZA
Baratzea etxera eramango dizugu gure inguruan
aurkitutako ontziak erabiliz. Balkoi, terraza edo
lorategi txiki bat baduzu, tailer honetan baratze txiki
Euria egiten badu,
bat ekologikoki lantzen ikasiko duzu, barazkiekin eta
San Nikolas plazan
landare osagarriekin.
egingo da jarduer

ASTEARTEA

08 COOKING CHALLENGE

a

18:00etatik 20:00etara - AZKORRI ALDEA
Elikadura osasungarriko sukaldaritza-tailer honek “Master
Chef”-eko partaide bat zarela sentiaraziko dizu. Hiru errezeta
prestatuko ditugu: gosaria, bazkaria eta afarirako, elikagaien
proteinak, hidratoak eta abar kontuan hartuta.

ASTEAZKENA

09

NATURARI BURUZKO FAMILIA-TAILERRAK

Euria egiten badu,
San Nikolas plazan
egingo da jarduera

18:00etatik 20:00etara
ALGORTAKO GELTOKIA PLAZA
Bi tailer. Lehenengoan, inguruko elementu batzuen pH-a
eta azidotasuna neurtuko ditugu. Bigarren tailerrean,
Mininikroskopioa izenekoan, mikroskopioak erabiltzen
eta zenbait elementu naturalen sekretuak behatzen eta
ulertzen ikasiko dugu.

OSTEGUNA10 ARTILE-MANDALA TAILERRA
18:00etatik 20:00etara
AREETAKO GELTOKIA PLAZA

Euria egiten badu,
San Nikolas plazan
egingo da jarduera

Adin eta maila guztietarako tailerra. 4 puntako mandala
egin eta etxera eraman ahal izango duzu. Mandalak oso
tresna ederrak dira, norberaren sormenarekin konektatzen,
erlaxatzen eta estres-maila murrizten laguntzen digutenak.

EZINBESTEKOA DA
JARDUERETAN IZENA EMATEA:

Telefonoz: 605 74 90 64. E-postaz:
getxoasteberdea@gmail.com helbidera
idatzi, hautatutako jarduera, izen-abizenak eta
telefono mugikor zenbakia adieraziz. Jarduera
guztiak doakoak dira. Euria egiten badu, jarduerak lekualdatuko

dira. Kokapen berriaren berri www.getxo.eus/asteberdea webgunean emango da.

