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Diziplina anitzeko arte-ikuskizuna.
Ekainak 12, larunbata, 19:00etan, Romo
Kultur Etxean, Garrobiren “GeroakFuturos” proiekturako jasotako arteproposamenak erakutsiko dira.

> Ibilgailuen eta EIOZen gaineko zergak eta obra
lizentziagatiko tasa aldatuko dira (2. or.)
> Ipar Irlanda, Senegal eta Getxoko taldeak
Folklore Jaialdian (3. or.)
> Zazpigarren artearekin zerikusia duten Bruce
Springsteenen kantak (3. or.)

2021

Ekainak 03
>> Ekainak 13

Emaiozu bigarren bizitza bat egoera onean
dauden zure altzariei, dei bakar batekin
(5. or.)

Dantza-Antzerkia eta erakusketa. Ekainak 13,
igandea, 19:00etan, Muxikebarrin, “Gauekoak”,
Kukai Dantzaren eskutik. Sarrera: 10€.

Hondartzen egoera Aldundiaren webgunean eta aplikazioan kontsultatzea eskatzen da

Antzeko prebentzio neurriak hondartzen denboraldi berrian
Hilabetearekin abian jarri den denboraldi berrian hondartzak erabiltzeko eta gozatzeko irizpideak
iazkoaren antzekoak izango dira.
Helburua izango da erabiltzaileen
arteko distantzia eta segurtasun
neurriak betetzea, “denon artean gure
hareatzak erantzukizunez erabili eta gozatu ahal izateko”, nabarmendu du
Amaia Agirre alkateak. Bai Udalak
zein Foru Aldundiak herritarrei eskatzen diete hondartzen egoera kontsultatzea Aldundiaren webgunean
eta BizkaiUP aplikazioan.
Neurriak
* Maskararen derrigorrezko erabilera joan-etorrietan eta paseatzeko.
Ez da beharrezkoa izango bainua
hartzean eta eremu zehatz batean
(toallan ...), segurtasun-tartea (1,5m)
errespetatzen denean.

asteburuetan, ostiraletik igandera, 11:30etik 13:30era eta 15:00etatik
20:00etara, Ereagako hondartzan,
ibilgailuen sarbidea Punta Begoñako biribilgunean itxiko da, auto pilaketak saihesteko. Baimendutako
autoak (banaketa, egoiliarrak, hoteletako eta ostalaritza-establezimenduetako bezeroak) pasatu ahal izango dira.
* Mugatu egingo da kirola egitea
harean, baldin eta marearen igoerak
eremu hori murrizten badu.
* Gomendatzen da ez erretzea.
* Gomendatzen da hiru ordu baino
gehiago ez egotea, ahalik eta pertsona gehienek disfrutatu ahal dezaten. Hondartzaren edukiera kontuz
ibiltzeko modukoa denean, bandera
laranja bat jarriko da eta hareatza
uztea gomendatuko da.

* Segurtasuneko gehieneko edukiera gainditzear dagoen unean Udaltzaingoak hondartzarako sarbidea
itxiko du.
* Beharrezkotzat jotzen denean, hesiak eta seinaleak jarriko dira Areetako, Ereagako, Arrigunagako eta
Azkorri/Gorrondatxeko hondartzetarako oinezkoentzako sarbideetan,
norabideak eta sarrerak arautzeko.
*Beharrezkotzat jotzen denean ere,

Foru Aldundiaren zerbitzuei dagokienez, zakarrontziak eta bidoiak
hondartzetako sarreretan egongo
dira, eta dutxak, iturriak, hankak
garbitzeko eta plataformak beharrezko segurtasunera egokituko
dira. Beste urte batez, zortzi urte
baino gutxiagokoak identiikatzeko
galdutako umeak aurkitzeko pultserak banatuko dira, eta Ereagako hareatzan Hondartza denontzat bainatzeko laguntza zerbitzua izango da.

Ereaga hondartza garbitzera,
¡guztion artean garbi-garbi
utziko dugu! www.ingurumenaretoagetxo.eus

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€.
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€.
Organo kontzertua. 19:45ean,
Algortako San Nikolas Bariko
parrokian, organo kontzertua
Xabier Agirreren (tenorea), Txema Batarritaren (baritonoa),
parrokiako emakumeen abesbatzaren eta Pedro Guallaren
(organoa) eskutik. Antolatzaile:
Merklin organoaren adiskideen
Elkartea.
Ingurumen Aretoa. “Getxoerronkak” Aste berdea. Hilaren 6 arte argazki gymkana.
10:30-11:45 eta 12:15-13:30.
Tailerra. Bizikletaren Munduko
Eguna. “Egin ezazu zure bizikletarako saskia frutazko kutxa
birziklatuekin”. www.ingurumenaretoagetxo.eus
EKAINAK 6 IGANDEA
Ingurumen Aretoa. 11:0013:00h. Basuraleza. Ingurumenaren Munduko Eguna. Zatoz

EKAINAK 7 ASTELEHENA
Erakusketa. Algortako Kultur
Etxean, “Bertokoak” (argazkiak), Zabalaketa GGKE eta
Ongi Etorri Errefuxiatuak Sestaoko Asanbladaren eskutik,
Eusko Jaurlaritzako Biktimen
eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren babesarekin. Ekainaren 30era arte.
EKAINAK 9 ASTEAZKENA
Liburu aurkezpena. Romo
Kultur Etxean, 19:00etan,
“Nunca serás un verdadero
Gondra”, bere egilea den Borja Ortiz de Gondraren eskutik.
Sarrera dohainik, edukiera
bete arte.
EKAINAK 11 OSTIRALA
Kontularien Kluba. 2020/21
denboraldiaren
amaiera.
19:00etan, Algortako Kultur
Etxean, ipuin-kontalaria izan
edo entzun nahi duten nagusiekin osatutako saioa. Oraingoan, “Cuentos mínimos”.
Gaztelaniaz. Sarrera dohainik,
edukiera bete arte.
EKAINAK 12 LARUNBATA
Diziplina anitzeko arte-ikuskizuna. Romo Kultur Etxean,
19:00etan, arte erakustaldia. Horretan, Kultur Etxeak
2021eko Programazio Artistikoko deialdiaren barruko
Garrobiren “Geroak-Futuros”
proiekturako jasotako arteproposamenak erakutsiko dira.
Sarrera dohainik, edukiera bete
arte.
Ingurumen Aretoa. 10:3012:00 eta 12:00-13:30h. Itsasoari buruz bildutako jolasak
(Trivial, Memmory, Mimika
…).3 urtetik aurrera. www.ingurumenaretoagetxo.eus
EKAINAK 13 IGANDEA
Dantza. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, “Gauekoak”, Kukai Dantzaren eskutik. Sarrera: 10€.
Ingurumen Aretoa. 10:3011:45 eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: “Egin ezazu zure kandela
erleen benetako argizariarekin
eta liztor asiatikoaren tranpa”.
www.ingurumenaretoagetxo.eus

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

- Neska eskaintzen da haurrak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Getxo. Tel.:
666 12 70 91 (Milagros).

- Andrazkoa lan bila dabil
etxeak garbitzen, sukaldaritzako eta lisatzeko ezagutzarekin. Tel.: 688 71 65
31.

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

STAFF >

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

Ibilgailuen eta EIOZen gaineko zergak eta
obra lizentziagatiko tasa aldatuko dira
EAJ/PNVren eta PSE-EEren aldeko botoekin, PPren
aurkako botoekin eta EH
Bilduren eta Elkarrekin Podemosen
abstentzioekin
onetsi zen, maiatzeko ohiko
osoko bilkuran, Ibilgailuen
eta Eraikuntzen gaineko
zergak arautzen dituzten ordenantzak behin-behinean
aldatzea. Halaber, oniritzia
eman zitzaion, kasu honetan
Elkarrekin Podemosen babesa ere izan zuelarik, obra
lizentziei eta hirigintzako
zerbitzuen tasari buruzko
ordenantza aldatzeari. Lehenengo kasuan, ingurumenaren kutsadura murrizten
lagundu nahi da. Horretarako, hobariak emango zaizkie 0 isurpen (%75) eta ECO
(%50) etiketak dituzten ibilgailuei, eta kendu egingo da
25 urte baino gehiagoko ibilgailuei ematen zaiena; izan
ere, horiek dira kutsadura
gehien eragiten dutenak
(ibilgailu klasikoetarako hobaria mantendu egingo
da). Gainera, zerga honek udal aurrekontuaren %3 baino gehiago
hartzen duenez, eta diru-sarrera propioen %10
inguru, hobari horiek
3 urteko muga izango
dute.
Eraikuntza, instalazio
eta obren gaineko zergari (EIOZ) dagokionez, horren aplikazioa eta
izapidetzea argitu eta erraztea da helburua. %5eko tasa
bakarra ezarriko da (orain
arte ezarritako orokorraren
bestekoa); %95eko hobaria
Eusko Jaurlaritzak udal titulartasuneko ikastetxeetan
egiten dituen obretarako eta
%90ekoa higiezinean bizi
diren aniztasun funtzionala duten pertsonen irisgarritasuna eta bizigarritasuna laguntzeko obretarako.
Bestalde, araudiak ez badu
behartzen horiek instalatzera, %90eko hobaria izango
dute eguzkiaren energiaren
aprobetxamendu termikorako edo elektrikorako sistemak barne hartzen dituzten
obrak. Horrez gain, eta Getxo Ekinez 2021 akordioaren
baitan pandemiatik eratorritako eraginak konpentsatzeko hartutako babes neurrien artean, %50eko hobaria
txertatu da babes publikoko
etxebizitzetako, etxebizitza
tasatuetako eta zuzkidura
bizitokietarako obretarako,

sustapen publikokoak nahiz
pribatukoak izan. Hobaria
%95ekoa izango da araubide bereziko eta alokairuko
babes sozialeko etxebizitzen
kasuan.
Hirigintza zerbitzuen, obra
lizentzien eta beste zerbitzu tekniko batzuen tasa
aldatzeari dagokionez, hori
modernizatu eta argitzea
da xedea. Hala, oraingo hobariak kenduko dira eta bi
tarifa murriztu gehituko
dira, %0,4koak, tarifa orokorraren %0,8ren partez.
Gaitasun ekonomikoarekin
lotutako irizpideen araberakoak izango dira. Jabeen
erkidegoen kasuan, aintzat
hartuko da batez besteko
katastroko balioa 100.000
eurotik beherakoa izatea; eta
pertsona isikoen kasuan,
beren familiako errenta estandarizatua 20.000 eurokoa
edo baxuagoa izatea. Hau
da, aintzat hartzen da fami-

liaren errenta gordina nahiz
familia unitateko pertsona
kopurua, bai eta desgaitasun egoerak ere.
Gai horri buruzko eztabaidan, PPk planteatu zuen
aipatutako zergak eta tasa
murriztea, uste baitu gehiegi
kargatzen direla herritarrak,
eta aukera galtzen dela ekonomiaren garapena erraztuko duten neurriak aplikatzeko. Elkarrekin Podemosek
eta EH Bilduk, aldiz, faltan
sumatu zuten errenta mailak kontuan hartzea zirkulazio zergan eta EIOZen
(azken kasu horretan, elizarentzako pribilegioak ere
mantendu dira). EAJ/PNVri
eta PSE-EEri dagokienez, azpimarratu zuten giza garapen jasangarria bultzatzeko
ekintza bat gehiago dela, alderdi sozialean, ingurumenekoan nahiz ekonomikoan.
Kredituak Zugatzarte eta
Getxo Ekinez-erako
Halaber, Osoko Bilkurak

1.000.000 euroko kreditu
gehigarria onetsi zuen urte
honetarako, eta 400.000 euroko konpromiso kreditua
2022rako. Areetako, Zugatzarteko eta Algortako
etorbideen (Bizkaia Zubitik
Neguriko gasolindegiraino)
eraldaketa urbanoari heltzeko balio izango dute.
Bestalde, oniritzia eman zitzaion Getxo Ekinez 2021 plana inantzatzeko 206.000 euroko beste kreditu gehigarri
bati; 100.000€ bideratuko
dira Galeako gotorlekuaren
inguruan komun bat jartzeko; 18.000€, Kontsumitzaileen Arretarako Udal Bulegoaren aholkularitzaren
estaldura areagotzeko, bereziki bidaiak bertan behera
uztearekin lotutako erreklamazioen kasuan; 25.000€,
kirol klubei prebentzio neurriak antolatzen laguntzeko;
48.000€, aisiarako eta jarduera osasungarrietarako gune
berriak gaitzeko; eta 15.000€,
eskola kirola babestu eta
sustatzeko.
Mozioak
Hiru mozio onetsi ziren, testigantza izaerarekin. Aho batez, Elkarrekin
Podemosek
aurkeztutako mozio bat
atera zen aurrera, Udal
Gobernuak (EAJ/PNV
eta PSE-EE) transakzionatu zuena, COVID19ren aurkako txertoen hedapena, ekoizpen nahikoa
eta mundu osoan banaketa
bermatzeko, eta Europako
Batzordeak Munduko Merkataritza Erakundean aldi
bereko patenteen etetea babesteko, besteak beste.
PPren beste proposamen
bat onartu zen, Itxas Egurra
Haizean elkartearen ontziak
zaharberritu eta kontserbatzeko lanak egiteko Makaleta Etorbideko edukiontzien
erabilera uzteko,
Aiboa
Institutuaren alboan, eta
edukiontzien alboan 300 m2
inguru lagatzeko ere, zaharberritzeko zain dauden ontziak bertan gorde ahal izateko.
Azkenik, Elkarrekin Podemosen beste proposamen
bat onetsi zen, Elkarrizketa
Sozialerako Mahaia Gizarte Kontseilu bihurtzeko eta
lantalde bat martxan jartzeko kontseilu horren funtzionamendua arautuko duen
erregelamendua elkarrekin
egin ahal izateko.

“Bertokoak”
erakusketa
Algortara
eramango da
Bertokoak argazki erakusketa Algortako Kultur Etxera eramango da datorren astelehenean, ekainaren 7an.
Maiatzean Romon egon da erakusketa. Zabalketa GGKEak eta Ongi
Etorri Errefuxiatuak erakundearen
Sestaoko Asanbladak koordinatuta,
eta Eusko Jaurlaritzako Biktimen
eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak lagunduta, hainbat emakumeren argazkiak biltzen ditu. Alde
batetik, euskal udalerrietan dagoen
errealitate multikulturala islatzen
saiatzen dira eta, bestetik, zaurgarritasun-egoeran dauden emakumeen erresilientzia- eta gainditzegaitasuna, ikuspegi positibotik,
bizikidetzaren eta kulturen arteko
harremanen alderdiak nabarmenduta. Bertako emakumeei buruzko erakusketa, Algortan ekainaren
30era arte ikusteko aukera dago.

Joste Solidarioaren
Tailerraren
erakusketa
Hilaren 18ra arte, Joste Solidarioaren Tailerra hartuko du RKERomo Kultur Etxeko erakustaretoak. Tailer hori RKEko Nagusien
Etxean egiten ari da eta bertan,
gaur egun, 20 emakumek parte
hartzen dute.
Erakusketan, haurrentzako eta
haurtxoentzako jantziak daude
ikusgai (jakak, galtzak, jantziak,
txanoak, bufandak...) eta ondoren salgai jarriko dira. Bildutako
dirua ongintzako kausa baterako
erabiliko da. Normalean minbizia
duten haurren ikerketarekin lotutako kausa batera bideratzen da.
Ordutegia: 08:30-21:30h. (asteburuetan, 09:30-20:30h.).

Ipar Irlanda, Senegal eta Getxoko taldeak
Folklore Jaialdian
Uztailaren 16tik 18ra bitartean,
Nazioarteko Folklore Jaialdia
egingo da Muxikebarrin, eta Ipar
Irlanda, Senegal eta Getxoko taldeak bilduko dira bertan. Dantzaldiak 19:00etan izango dira.
Ostiralean, hilak 16, Itxartu Dantza Taldeak irekiko du jaialdia.
Asier Bilbao Goitiak zuzenduta,
pandemiak gizartean sortu dituen
emozioak taularatuko ditu, dantza eta musiken bitartez. Larunbatean, hilaren 17an, Senegalgo Jammu balletaren txanda izango da,
Mbalax erritmo tradizionaletan
oinarritutako dantzak aurkezten
dituzten gazteen taldea. Azkenik,
igandean Trim The Velvet Belfastekoa (Ipar Irlanda) izango da,
Kathy O'Connor koreografoaren
zuzendaritzapean. Sarrerak (3€
emanaldi bakoitzeko) ekainaren
21ean jarriko dira salgai.

Masa Coral del Ensanche Getxora iritsiko da
“Si las mujeres mandasen” zarzuelarekin
Masa Coral del Ensanchek, larunbatean,
ekainaren
5ean,
19:00etan, Muxikebarriko Ereaga aretoan, Si las mujeres mandasen zarzuela antzeztuko du, zarzuelaren eta bere emakumeen
antologia. Sarreraren prezioa 18
eurokoa da.

satzaile nabarmenen obra ezagunenetako batzuetan ibilbide
musikala eginez: La tabernera del
puerto, La Gran Vía, Gigantes y cabezudos, La corte del faraón, Luisa
Fernanda…

Errepertorioa
zarzuela-piezak
osatzen dute, non emakumeak
generoaren barruan interpretatu
dituen hainbat rol islatzen diren.
Rol femeninoek, bai antzezten
dituzten rolen tipologiagatik,
bai bakarlariek edo protagonistek, bai abesbatzek, zarzuelaren
obretan emakumeen presentziaren garrantzia nabarmendu
dute.

“La gata sobre el tejado de zinc
caliente”, Muxikebarrin
Itxartu Antzerki Taldeak, Tennessee Williamsen La gata sobre
el tejado de zinc caliente antzezlana
estreinatuko du ostiral honetan,
ekainak 4, 19:00etan, Muxikebarriko Ereaga aretoan. Taldearen
25. urteurrena dela eta antzeztuko da obra hori, eta sarreraren
prezioa 5 euro da. Taldekoek aipatu dutenez, “gertaera garrantzitsua izango da antzerki honetan
lehen aldiz aritzea”. Krisi egoeran
dagoen Estatu Batuetako hegoaldeko Pollitt familiaren eskutik,
gai iragankorrak jorratuko dira,
hala nola, ohitura sozialak, gutizia, azalkeria, gainbehera, desio
sexuala eta heriotza.

Kontakizuna buhame auzo bateko entsegu-lokalean dago,
dekoratu-aldaketa eta jarduera
etengabeen artean, konpainia
bat lan baten antzezpena prestatzen dabil, zarzuela konpo-

Zazpigarren artearekin zerikusia
duten Bruce Springsteenen kantak
Ekainaren 5ean, larunbata, 19:30ean,
Bruce Springsteen eta zinema ikuskizun musikala izango da Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan.
Jose Callejak (piano, gitarra, harmonika eta ahotsa), Ivan Alluek (whistle eta perkusioa) eta María Garbayok (ahotsa) osatutako hirukoteak,
zazpigarren artearekin lotutako
The Bossen abestien aukeraketa bat
interpretatuko du, zuzenean eta
formatu akustikoan. New Jerseyko
kantautorearen zinemaren eta musikaren arteko lotura horrek artistaren bizitzari eta lanari buruzko
xehetasun ez oso ezagun eta harrigarri batzuk erakutsiko dizkigu.
Sarreraren prezioa 5 euro da.

Abian da pandemiak zainketen sektorean lan egiten duten
emakume migratuengan izan duen eraginari buruzko diagnostikoa
Udalak azterketa bat egingo du
pandemiak Familia-etxeko zerbitzuan eta Zainketen sektorean
lan egiten duten udalerriko migratutako emakumeengan izan
duen eraginari buruz. Helburua
da diagnostiko kuantitatiboa eta
kualitatiboa egitea, pandemiak
kolektibo horri bizitegi- eta
lan-premietan, eta indarkeria
matxistarekin lotutako bizipenetan nola eragin dion jakiteko.
10.000€ bideratuko dira ekimen
horretara, Getxo Ekinez proiektuak pandemiaren ondorioak
arintzeko aurreikusitako ekintzen barruan kokatuta. “Ikerketaren bidez jakin nahi dugu kolektibo
horren kalteberatasun-maila, pandemiak hori areagotu duen eta zein
mailatan, baita emakumeek egoera
horri aurre egiteko aurkitu dituz-

arduratuko den Sortzen aholkularitzak (Norma Vázquez
ikerlariarekin) inkesta bat egingo die 350 emakumeri, gainerako biztanleriara zabal daitekeen
ordezkagarritasuna
lortzeko.
Galdetegia etxeko postontzietan
banatuko da, gutun-azal batekin batera, bete ondoren, emakumeek erantzunak sartu eta
bidali ahal izan ditzaten. Beharrezko lagina lortu ezean, partehartzaile gehiago bilatuko dira
telefono bidez eta elkarte laguntzaileen bidez.

ten erantzunak ere. Aldi berean,
etorkizunean jokatzeko gomendioak
emango dizkigu”, azaldu du Carmen Diaz Gizarte Kohesioko zi-

225 pertsonak parte hatu zuten
Berbodromoaren azken edizioan
200 bat lagunek parte hartu zuten aurrez aurre maiatzaren 27an
Faduran eta Romon, kalean euskaraz mintzatzeko pertsonak
elkartzen dituen Berbodromoa
ekimenean. Aurreko egunean
egindako online saioan, beste 25
lagunek hartu zuten parte, tartean Argentinako batek, Alemaniako beste batek eta Gipuzkoako

batzuek. Bestalde, larunbatean,
ekainak 5, taldean euskara praktikatzeko (Berbalaguna) biltzen
direnek gymkana batean parte
hartu eta beste herri batzuetako jarduerak ezagutzeko aukera
izango dute. Hitzordua 11:00etan
izango da Azebarri elkartearen
egoitzan (Algorta). Izen-ematea:
egizugetxo@gmail.com

negotziak.
Egun
dauden
errealitateak
ezagutzeko, azterlana egiteaz

Hiru talde fokal ere egingo
dira, aipatutako gaietan sakondu ahal izateko. Datuak udako
hilabeteetan bilduko dira, eta,
ondoren, sistematizatu eta txostena egingo da.

Izenematea zabalik Zurrumurruen
aurkako bigarren urteko Topaketarako
Zurrumurruen aurkako bigarren urteko Topaketa izango da
ekainaren 12an Getxo Elkartegian, Udalak sustatutako Zurrumurrurik Estrategiak antolatuta. Topaketak Estrategiarekin
konprometituta dauden entitate,
mugimendu, kolektibo eta auzokideentzako gunea izan nahi du,
bertan sormenaren bitartez uda-

lerrian eragina edukiko duten
jarduerak diseinatzeko. Ixi Garcia
izango da ekimenaren bideratzailea. Ordutegia 11:00etatik 13:30era
bitartekoa izango da.
Parte hartu nahi duten pertsonek
aurretik izena eman beharko dute
662 425 662 telefono zenbakiaren
edo antirumores@getxo.eus helbide elektronikoaren bidez.

Udalak aukera berri hau jartzen du martxan, dohainik eta erraz erabiltzeko

Emaiozu bigarren bizitza bat egoera onean dauden zure altzariei,
dei bakar batekin
Udalak altzariak etxez etxe jasotzeko zerbitzu berria jarri du
martxan, ondoren altzari horiek
berrerabiltzeko. Zerbitzu berria
Emaus
gizarteratze-enpresak
kudeatuko du, gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden
pertsonak kontratatzen dituena.
Zerbitzu honen bidez, egoera
onean dauden altzariak etxez
etxe jasoko dira, doan, beste
pertsona batzuek berrerabil ditzaten. Horretarako, intserzio
enpresak, altzaria behin etxetik
aterata, arrazoizko prezioan jarriko ditu salgai Bizkaian dituen
bigarren eskuko dendetan.
Amaia Agirre alkatearen esanetan, “Gobernu taldeak urratsak ematen jarraitzen du udalerri honek giza
garapenarekin eta ingurumen jasangarriarekin duen konpromisoan aurrera egiteko. Eta hori horrela izan
dadin, geure buruari jarri diogun
erronketako bat hondakinen bilketa
zerbitzua hobetzea da. Helburu horri esker, Getxoko herritarrei beste
aukera bat eskainiko diegu: altzariak
etxez etxe doan jasotzeko zerbitzua,
horiek zabortegian ez dezaten amaitu eta, hala, egoera onean dauden
altzariei beste bizitza bat eman ahal
izateko. Erabiltzeko sistema erraza
da, ohiko telefono dei bat nahikoa
izango baita bilketa kudeatzeko”.

Erabiltzeko erraza da
Sistema erabiltzeko, arestian aipatu bezala, erraza da: altzari
bat bota nahi duen pertsonak altzariak batzeko ohiko telefonora
deituko du, eta bertan galdetuko
diote ea bota nahi dituen altzariak berrerabil daitezkeen. Erantzuna baiezkoa bada, whatsapp
bidez altzariaren edo altzarien
argazki bat bidaltzeko eskatuko
zaio, udal-zerbitzuek haien egoera balora dezaten, eta zerbitzu
horiek zehaztuko dute noiz ja-

soko duten altzaria eskaera egin
duenaren etxean, berrerabili
ahal bada. Eta pertsonak berrerabilgarritzat jotzen ez duela esaten badu, zuzenean emango zaio
altzaria kalean jasotzeko eguna.
Deia egiteko telefonoa 94 464 43
80 izango da. Komunikazioa ezarri ondoren, Emauseko telefono
bidezko arreta-guneak argazkiak
bidali behar dituen zenbakia jarriko du pertsonaren eskura. Balorazio-prozesua amaitutakoan,
bilketa-zerbitzuaren
zirkuitua

antolatuko da ahalik eta eraginkortasun handiena lortzeko
eta energia aurrezteko, kaleen,
zirkulazioaren, distantzien eta
abarren arabera. Bilketa-ekipo
bakoitzak kale-izendegi zehatz
bat izango du kokapen bakoitza
behar bezala aurkitzeko. Etxera
egingo da bisita, behar bezala
identiikatuta eta oharrean idatzitako objektuak eramango dira,
bai eta eskarian jaso ez arren
programatutako lanaldia eteten
ez dutenak ere.

146 bizikleta aparkaleku berri

Sasoiko lorearen aldatzea

Getxok 146 aparkaleku berri ditu bizikletarentzat, udalerriko hainbat gunetan jarri dira eta, guztira, 292 bizikletentzako lekua dute. Aparkaleku berriak
ipintzeko erabaki hori beste urrats bat da Udalak hiri-eremuan bizikletaren
erabilera sustatzeko egiten duen apustuan, garraiobide publiko, praktiko,
iraunkor eta ekologiko gisa, alegia, txirrindula ingurumenarentzat ona da
eta. Bizikleta-aparkaleku berriak ipintzeko jarduketa hori Udalak bultzatutako 2020ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuaren esparruan proposatu zen; eta 40.000 € inguruko finantzaketa izan du aurrekontu horien
kargura. Udalerri barruko bideetan bizikleta aparkatzeko euskarri berriak,
udalerrian orain arte kokaturik zeudenei gehitzen zaizkie, eta, beraz, ia 300
dira mota horretako elementuak, 600 bizikleta baino gehiago hartzen dituztenak. 146 aparkaleku berriak herriko hainbat lekutan jarri dira eta euskarri
berrietatik, 40 Ereagako hondartzan jarri dira, 10 Azkorri-Gorrondatxekoan
eta beste 21 Portu Zaharra eta Arrigunaga eta Areetako hareatzak bezalako
guneak indartzeko.

Jasangarritasun-irizpideei jarraiki, eta espezieen iraungipena saihesteko,
ahal diren espezieei eutsiz, eta horrek, aldi berean, gastuari eustea dakarrela, Lorezaintzako Udal Zerbitzuak sasoiko lorea aldatzeko lanei ekin die
Getxoko berdeguneetan, lorontzietan, biribilguneetan eta irlatxoetan. Hain
zuzen ere, zintsentsu-belarrak bere horretan utziko dira, ikusgarritasuna
gal dezaketen arren, eta inausketa birrindua duten gainerako zonak trinkotuko dira, solairu berria tapizatu eta apaintzen dutenak. Lore-aldaketaren
balorazio ekonomikoa 28.600 € ingurukoa da. Guztira, 639 m2-ko azaleran
egingo da lan, eta 600 lore unitate inguru landatuko dira (hala nola begonia,
salbia, aipatutako zintsentsu-belarra, koleo, lobularia, zinnia profusion, bidens, geranio eta abar). Halaber, 2.000 lore-zotal berri jarriko dira. Udalak,
beste behin ere, lore-eremu horiek guztiak errespetatzea eskatzen du, gure
kaleak edertzen baitituzte, eta gizalege-deialdia egiten du ekintza bandalikoak saihesteko, ekintza horiek udalerriko ondareari kalte egitea besterik
ez dakartelako.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO, BESTE MOTA BATEKO UDA, ETA AKTIBOA
Getxoko, Bizkaiko eta Euskadiko
egoera, pixkanaka-pixkanaka, hobera doa COVID19aren pandemiari
dagokionez, eta badirudi itxaropenargi hori ikusten ari garela jada. Osasun-egoera horrek, oraindik ere, osasun publikoan berme-neurri batzuk
mantentzera behartzen gaitu, baina
getxoztar guztien lankidetzari, txertoei eta Osakidetzaren lanari esker,
haur eta gazteentzat bestelako uda
aktiboa izateko aukera izango dugu.
Hiri-udalekuak, ehun plaza baino
gehiago, uztailean egingo direnak
Geroa Ikastolan, San Ignacio Ikastetxean eta Romo Ikastetxean. Haur
eta gazteentzako hiri-udalekuak,
elkartzeko eta sozializatzeko jarduera antolatua eta osasun-bermeak
izango dituena. Gazteleku zerbitzuekin edo ziklo honetan martxotik uztailera arte gazteentzat eskaintzen diren tailer eta ikastaroekin ere
hala gertatzen da. Eta jakina, geuren
erreferentzia nabarmena den letren
terrazak bezalako ekimenekin ere
antzera.
Getxo Kirolaken eskutik ere laster
hasiko dira udako denboraldirako

prestatutako jarduerak. Pandemiari
dagokionez, osasun-egoera gero eta
hobea da, eta horren ildotik, Fadura
eta Gobelako instalazioetan ordutegia luzatu egin ahal izango da, irekitzeko eta ixteko ohiko ordutegietara
bueltatuko direlarik zerbitzu horiek.
Eta hurrengo albiste positiboa da
uda honetan 1.000 plaza eskainiko
direla haur eta gazteentzat. Hau-

ZUGAZARTEKO BIDEGORRIARI EZ

Udalak 1,4 milioi euroko kreditua onartu du Zugazarte ingurua
eraberritzeko. Hala eta guztiz
ere, PPn uste dugu Getxok beste
lehentasun batzuk dituela, hala
nola merkatariei eta getxoztarrei
laguntzea. EAJ-PNVk ez du ikusi
nahi bizilagunak bidegorriaren
aurka daudenik: ez da beharrezkoa, eta ia inork ez du erabiltzen,
beste bat dagoelako paraleloan.

30 aparkaleku kenduko dira,
auzotarren eskari handienetako
bat aparkaleku gehiago izatea
den arren. Bidegorria dagoenetik hainbat istripu izan dira txirrindulariekin. Gainera, inguru
horretan 43 garaje-irteera daude
eta horietan benetako arrisku-egoerak sortuko dira. EAJPNV, entzun zure bizilagunei!
#esnatugetxo

COVIDAREN AURKAKO TXERTOAK
DANONTAT IZATEA NAHI DUGU
Joan den ostegunean Getxoko Udalbatzak COVIDaren aurkako txertoen
patenteak askatzearen aldeko mozioa
onartu zuen. Egun batzuk lehenago,
Amnesty Internationalek, Oxfam Intermonek edo Mugarik Gabeko Medikuek sustatutako nazioarteko kanpaina
handi baten ondoren, elkarrizketa hau
Europako Parlamentuan plazaratu zen.
Pozten gara herritarren ekimen hau
hain urrun iritsi delako eta egunetik

egunera gertuago gaudelako herritarren osasunerako eskubidea errespetatzetik, industria farmazeutikoko
enpresa erraldoi gutxi batzuen interesei
aurre eginez. Benetan pozik gaude
Getxo eta Euskadi norabide berean ari
direlako eta gogoratzen dugu garaipen
sozial handiak behetik hasita lortzen
direla. Ez dezagun itxaropena galdu eta
lan egin dezagun taldean. Kontaktua:
elkarrekinpodemos@getxo.eus

rrentzako aisialdi eta kirol anitzeko
ikastaroak, Grand Slam ikastaroak,
tenisean, padelean edo igeriketan
aritzeko. Eta, hori gutxi balitz, Getxo Kirolaken lankidetza itzelarekin
Getxoko kirol-klubek antolatutako
beste hainbat eta hainbat jarduera.
Getxok beste mota bateko uda planteatzen du, aktiboa, COVIDA19aren
pandemiari dagokionez garaipe-

nean aurrera egiteko itxaropena eta
ilusioa partekatzen duten proposamenekin. Halaber, 2021eko ekainera
iritsita, orain dela bi urte eskaini
genuen oinarrizko konpromisoa
sakontzeko EAJ-PNVren lana azpimarratzen jarraitzen dugu: Getxo
ilusionagarria lortzea, hazteko, bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko
udalerri onenetakoa izango dena.

MANIPULAZIOA AURREKONTU
PARTE-HARTZAILEEN EMAITZETAN
Getxoko EH Bildutik salatu nahi
dugu PNV-PSEren Udal Gobernuak
aurrekontu parte-hartzaileen emaitzak manipulatu dituela. Azken asteetan Udalak 955 ekarpen jaso ditu
644 getxoztarren eskutik. Behin prozesuaren lehenengo fasea amaituta,
Udalak bigarren fasera igaro diren
8 proiektuak aukeratu ditu (teorian
bozkatuenak izan direnak).
Zoritxarrez, EH Bildutik egiaztatu
ahal izan dugunez, PNVk eta PSEk
herritarren iritzia manipulatu eta
emaitzak aldatu dituzte. Horretarako,
Udal Gobernuak hainbat aitzakia
erabili du: proiektu batzuek ez dutela
"interes orokorra" bilatzen (betiere
euren ustez, noski), beste proiektu batzuk martxan daudela jada... Argudio
horiek erabilita, herritarrek egindako

hainbat ekarpen atzera bota dituzte:
Bizkaiko Zubiko plazaren lurzorua
aldatzea, komun publikoak ezartzea,
Usategiko parkea hobetzea edota
Alangoko gasolindegi zaharrarentzat
erabilera berriak bilatzea.
Proposamen bozkatuena, 72 botorekin, "dispertsioak sortutako gastuei aurre egiteko laguntzak berreskuratzea"
izan da, baina PNVk eta PSEk ere baztertu egin dute bigarren fasetik. Boto
bakarra izan duten proposamenak bai
sartu dituzte, ordea, adibidez wiia jartzea Getxoko lau plazetan. Lotsagarria.
Hau da herritarren parte-hartzea sustatzea PNV eta PSErentzat: auzokideei
ekarpenak eskatu eta ondoren emaitzak nahi duten moduan manipulatzea. Euren trikimailuak salatzen jarraituko dugu! Info getxo.ehbildu.eus

GETXO HARRERA-HIRIA
Azken bi hamarkadetan zehar
Espainian, Euskadin eta Getxon
ere eraldaketa sozial handia gertatu da, gure herrialdean izan
diren migrazio-mugimenduen
ondorioz. Horrek Getxo gero eta
hiri anitzagoa bihurtu du. Hala,
gurean 100 bizilagunetik 11
munduko beste lekuren batean
jaioak dira. Bada, aipatu dugun
ehuneko zenbateko horri hemen
jaio direnak baina beste jatorri kultural bat dutenak gehitu
behar zaizkio.
Hiri mestizoa gara eta errealitate
honek aberastu egiten gaitu. Administrazio publikoaren eta udal

honen ardura da aniztasuna politika publiko berritzaileen bidez kudeatzea, konplexutasun
soziala abantaila bihur dadin
gure erkidegoarentzat, modu
kohesionatuan eta inklusiboan
haz dadin.
Harrera askotariko gizarte inklusiboak eraikitzeko prozesuaren
lehen fasea da. Hori dela eta,
Harrerari buruzko Udal Diagnostikoa egin dugu. Diagnostiko horretan, pertsona eta gizarte-erakunde askok parte hartu
dute, eta hurrengo ekitaldian
Harrera-Plana abian jartzeko oinarria izango da.

Doako alea

357 zb.
www.getxo.eus

>> 2021eko Ekaina

Nabarmentzekoak
> Iker Gonzalezen “Creyente”-k irabazi du Wanted programaren azken deialdia
> “Oilarren batailak”
> Uda Solidarioa 2021 Boluntaren eskutik

Iker Gonzalez getxotarrak zuzendu eta idatzitako fikziozko film laburra
da, apaiz gazte baten istorioa kontatzen duena

“Creyente”-k irabazi du Wanted programaren
azken deialdia
Uda Solidarioa 2021 Boluntaren
eskutik
Boluntak, boluntariotzarako eta parte-hartze sozialerako agentziak, prestakuntza-saio bat antolatu du, online, datorren ekainaren 15erako, 15:00etan, zoom bidez, uda solidarioa igaro nahi
duten pertsonentzat. Agentziak, hainbat erakundek eta gizarteerakundek sustatutako ekimen solidarioak biltzen ditu, horietan
parte hartu eta bestelako uda batez gozatu ahal izateko. Argibide
gehiago eta inskripzioak: https://bolunta.org/bategin-veranosolidario/

Getxoko Gazteria Zerbitzuaren informazioa Facebooken ikus dezakezu.
Adi egon!!! Beste orri batean gaude orain
Jarraitu iezaguzu hemen: https://www.facebook.
com/GetxoGazte-105704181683887
Ez galdu argitaratzen ditugun berritasun guztiak!

* Trebetasun digitalen arloko 50 prestakuntza-beka, Huaweik
deituak, Telekomunikazioen Ingeniaritzan, Informatika Ingeniaritzan
eta antzeko titulazio teknikoetan matrikulatutako unibertsitate-ikasleentzat. Online egingo dira, eta hautatuek prestakuntza-beka bat
jasoko dute, zuzeneko prestakuntza-saioz osatua, bai eta Huaweik
diseinatutako ikastaroetara sartzeko beka ere, Huaweiren iLearningX
plataformaren bidez, uztailaren 19tik 26ra. Izenemateak: uztailaren
1eko 09:00ak arte. Argibide gehiago: https://bit.ly/3wDxVSJ
* 25 Santander Praktikak | Connecting Talent bekak, Carlos III.a
Unibertsitatea Fundazioak deituak Santander Bankuaren laguntzarekin, beren enplegagarritasuna hobetu eta lan-merkatuan profesionalki
garatu nahi duten ikasle eta gazte graduatuentzat. Programak bi modulu osagarri izango ditu: irakaskuntzakoa eta praktiketakoa, irailaren
6tik abenduaren 22ra. Izena emateko epea: ekainaren 14ra arte. Argibide gehiago: https://bit.ly/3vBah9G
* Acnur, Gazteak Errefuxiatuekin Arte Lehiaketa, 10 eta 30 urte
bitarteko gazteentzat. Edizio honetako gaia Kirolak batzen gaitu da,
eta kirolak pertsonak batzeko eta itxaropena sortzeko duen boterea
ikusaraztea da helburua. Ilustrazio bat bidal daiteke eta #balonsoñado (#dreamball) diseinuaren lehiaketa honetan parte hartu. Diseinurik
onenak futbol-baloietan erabiliko dira, eta horiek errefuxiatuentzako
kirol-jarduerei laguntzeko salduko dira. Lanak aurkezteko azken eguna ekainaren 25a da. Argibide gehiago: https://bit.ly/3c0nq4b eta
youthart@unhcr.org

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Ekaina
Hilak 5, larunbata: IRTEERA: KNS
Hilak 8, asteartea: EKINTZA: INGURUMEN EGUNA
Hilak 11, ostirala: TAILERRA: ELEKTRIZITATEA
Hilak 17, osteguna: SUKALDARITZA: ZUKUA
Hilak 19, larunbata: IRTEERA: GUGGENHEIM
Hilak 23, asteazkena: TXAPELKETA: FUTBOLIN
Hilak 25, ostirala: EKINTZA: FILMAK
Hilak 29, asteartea: TAILERRA: NEZESER MARGOTU

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Ekaina
Hilak 7, astelehena: MASTER CHEF: FRUTAZKO IRABIAKIAK
Hilak 9, asteazkena: IRTEERA: SURF
Hilak 15, asteartea: KIROLA: BADMINTON
Hilak 16, asteazkena: JOLASA: EZKUTAKETA
Hilak 23, asteazkena: JOLASA: UR PUXIKAK
Hilak 24, osteguna: ESKULANA: MARRAZKETA MARGO AKRILIKOEKIN
Hilak 28, astelehena: TAILERRA: FINGER SKATE
Hilak 30, asteazkena: TAILERRA: ERAZTUNAK

Creyente da Wanted programaren azken deialdia irabazi
duen proiektua. Sustapen Ekonomikoaren eta Gazteriaren
arloek deitutakoa da Wanted,
gazteek garatutako proiektuei laguntzeko, inantzaketarik, aholkularitza teknikorik,
orientaziorik eta abarrik ez dutelako, eta beraien proiektuak
errealitate bihurtzeko zailtasunak dituztelako. Fikziozko
ilm labur hau Iker Gonzalez
getxotarrak zuzendu eta idatzi du, Adriana Rolloso soinu
buru duela.
Bere bizitza erlijio katolikoari eskaini dion apaiz gazte
baten istorioa kontatzen du
ilmak, hura baita bere errealitate ezagun bakarra, gaztearen
bizitzak ustekabeko bira txiki bat ematen duen arte. Une
horretan ezagutuko ditu beste
errealitate batzuk, lehen baloratu ere egin ez zituen gaiak
birplanteatuz.
Iker Gonzalezek berak aitortu
duenez, “ilusio handiz sortutako
proiektua da eta erlijioaz ez ezik,
nolabait maitasun istorio bat ere
bada. Ikusleei historia honen berri
eman nahi zaie, eta ikusleek beren
sinesmenei, printzipio moralei eta
ingurukoekin dituzten harremanei buruz hausnar dezaten bildu
nahi dituzte”.
Film labur hau aurrera eramateko jaso duen saria 10.000 eu-

rokoa izan da, baina oraindik
ez du estreinaldirako datarik
eta behar bezala iragarriko da.
Oraingo honetan, lehiaketara
aurkeztu ziren zazpi proiektuetatik aukeratu den bakarra

izan da, eta horiekin tailer bat
egin zen.
Inplikatutako zerbitzuak hurrengo Wanted 2021 deialdia
prestatzeko lanean ari dira.

Udan beste
behin… Interrail
Udan Europan zehar Interraila
erabiliz bidaiatzea urtero gazte askok erabiltzen duten eskaintza da. Aukera horri esker,
herrialde bat baino gehiago
ezagutu ahal izango dugu, edo
gure oporrak herrialde bakar
batean igaro, guzti hori gehienez ere 30 egunetan. Bi txartel
mota daude: Global Pass (30 herrialde arte bisitatzen dira txartel horrekin) eta One Country
Pass (28 herrialdetako bat bisitatzen da). Lehenengoak,
aukera ematen du inoiz baino
askatasun handiagoa izateko
Baimen mugikor batekin, zure
telefonora bidalita; orain eros
dezakezu eta 11 hilabete igaro
arte bidaiatu, eta ez duzu hasiera-datarik aukeratu behar
bidaiatu arte. Bigarrenak, bi
herrialdetan bidaiatzeko aukera eskaintzen dizu, bi One
Country Pass konbinatuta.
27 urte edo gutxiago badituzu, Interrailekin egiten duzun bidaiaren lehen egunean,
txartela deskontuarekin eros
dezakezu; 1. eta 2. klaseetan
balio du. Adingabeentzat ere
deskontuak daude, familian
bidaiatzen baduzu.
Informazio guztia eta prezioak
webgune oizialean daude:
https://www.interrail.eu/es.
Orriak COVID-19aren murrizketei eta herrialde bakoitzeko
arauei buruzko informazioa du.

“Oilarren batailak”
Larunbat honetan, hilak 5, Romo Kultur Etxeak Oilarren batailak ekimena hartuko du, Charles Viruez, Angela eta Carlos Oyanguren eta Kevin Cuellar gazteek antolatua. Gazte
horiek, Área 48 izenarekin, Wanted programaren 2020ko
deialdian parte hartu zuten, eta Udalak 3.405 euroko dirulaguntza eman die. Rap txapelketa inprobisatua izango da,
eta 16 parte-hartzailek eta gonbidatu berezi batek hartuko
dute parte, Botta rap abeslariak. 300 euroko saria duten
"batailak" 17:00etatik 20:00etara izango dira, eta sarrera
gonbidapen bidez egingo da, pandemiaren murrizketek mugatutako edukierarekin.

