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Ekainak 17
>> Ekainak 27
Antzerkia. Hilak 26, larunbata,
19:00etan, Muxikebarriko Arrigunaga
aretoan, “Lurrun minez”, MAuMArekin.
Sarrera: 8€.
Kontzertua. Hilak 27, igandea, 19:00etan,
Muxikebarriko Ereaga aretoan, Kalakan taldeak
“Artizar” izeneko diskoa aurkeztuko du. Sarrera:
15€.

Lasterketa abuztuaren 1ean egingo da eta Bilbotik abiatuko da lehenengoz

Getxoko 76. Txirrindulari Zirkuitua Guggenheimeko zabalgunetik
irtengo da
Getxoko 76. Txirrindulari Zirkuitua-Otxoa Anaiak Memoriala datorren abuztuaren 1ean egingo da
eta, oraingo honetan, Bilbotik abiatuko da. Punta Galea Txirrindulari
Elkartea eta Bilboko Udala akordio
batera iritsi dira aurtengo lasterketaren irteera puntua Guggenheim
Museoko zelaigunea izateko. Handik abiatu ondoren, tropela Getxora
joango da eta bertan berreskuratuko du probaren bereizgarria den
hiri-zirkuitua. Lehen aldia izango
da irteera Getxotik kanpo kokatzen dena, antolakuntzaren aldetik urrats bat gehiago egingo da,
zirkuitua eraberritzeko, lasterketa
sustatzen jarraitzeko modurik onena bilatzeko hala nola jatorria alde
batera utzi gabe harekiko interesa

hedatzeko bere ahaleginean.
Amaia Agirre Getxoko alkatea eta
Juan Mari Aburto Bilboko bere
homonimoa pozik agertu dira hiriburuak proba historiko honekin
bat egin duelako eta bi herriek elkarrekin pedalei eragingo dietelako. Horrez gainera, Punta Galea
Tx.E.-ri lehiaketa aurrera erama-

teko egindako lana aitortu diote.
Txirrindulari Elkarteak, bestalde,
ibilbide berri honetan udalerrien
konpromisoa eskertu du, oso garrantzitsua baita probaren hazkunderako.
Iaz, lasterketa erakargarriagoa
izan zedin, probak ohiko irteeraren kokalekua aldatu zuen, Biz-

kaia Zubian kokatzeko; eta Pike
Bideko azken igoera berria sartu
zuen, %20rainoko desnibela duten arrapalak dituena, aurten ere
azken itzulian errepikatuko dena
Algortako Fueros kalean dagoen
helmugara joan aurretik.
Pixkanaka garatu diren hobekuntza horiek munduko talde onenen
interesa pizten joan dira eta horrek
bere isla izan zuen aurreko edizioko partaidetzan, World Tourreko
bost taldek eta maila handiko txirrindulariek parte hartu baitzuten, besteak beste, Mikel Landa,
Peio Bilbao, Damiano Caruso (azken garailea), Mark Cavendish,
Giacomo Nizzolo, Mads Pedersen
(orduko munduko txapelduna)
edo Fernando Gaviria.

Getxo “Transpirenaica Social Solidaria” ekimenaren alde
Getxok bere babesa agertu dio
Gizarteratzearen eta Garapen
Jasangarriaren aldeko Transpirenaica Social Solidaria ekimenari,
igandean, ekainak 13, ospatutako ekitaldian. Horretan Amaia
Agirre alkateak Kantauriko ura
zeukan botila eman zien proiektuan parte hartzen ari diren
zazpi gazteei, Getxo Arrauneko
arraunlari beteranoek gobernatutako traineru batetik hartuta.
Ekitaldian parte hartu zuten
gazteak hainbat herrialdetakoak
dira eta Pertsonalde (lehengo
Perualde) elkartearen gizarteratze prozesu batean murgilduta
daude. Beren partaidetza eskertu ondoren, alkateak adierazi
zuen “botila hau ematen dizuegu
Mediterraneora eramateko, sustatu nahi ditugun aniztasun-balioen
ikur gisa, gizarte kohesionatu eta
abegikorra eraikitze aldera. Trasn-

pirenaicak sustatzen dituen baloreak partekatzen ditugu, gizartea
eraldatzen eta kulturartekotasuna
eta naturaren balioa sustatzen baitute”.
Bestalde, Patxi San Juanek,
Transpirenaica Social Solidaria
ekimeneko ordezkariak Udala-

ren laguntza eskertu zuen eta
nabarmendu zuen “garapen jasangarriaren alde eta pertsona guztien gizarteratzea lantzen jarraituko dugu, batez ere aukera gutxien
dituztenena, gazteen talentua eta
beren balioak sustatuz”. Azkenik,
botila jaso zuen Muna Mohamed
Yeslem gazteak sostengua ere

eskertu zuen eta
gaineratu zuen
“Pozik eta ilusioz
beterik, Getxoko
enbaxadore izango gara Pirinioetan, harrera, talde-lana, ingurumenaren zainketa,
eraldaketa soziala eta elkartasuna
baloreekin konprometituta”.

EKAINAK 17 OSTEGUNA
27. Getxoko dantzaren astea.
Getxo Kultura sare sozialen eta
udaleko web orriaren bitartez
Utopianeko ikasleen saioaren
bideoa zabalduko da.
Ipuinaren ordua. Romoko
haur liburutegian, 18:00etan,
“Over the moon!”, Cataplinaren
eskutik. Gaztelaniaz. 3-6 urte.
Sarrera dohainik edukiera bete
arte.
Odol-emate. Areetako Geltokia plazan, goiz eta arratsaldez.
EKAINAK 18 OSTIRALA
27. Getxoko dantzaren astea.
Getxo Kultura sare sozialen eta
udaleko web orriaren bitartez
Estudio Danko dantza eskolako
ikasleen saioaren bideoa zabalduko da.
Umorea. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:00etan, “Futbolistok”, Zuhaitz Gurrutxagaren
eskutik. Euskaraz. Sarrera: 10€.
Balkoitik balkoira Jone Uria
eta Oihana Iguaran bertsolariekin, 20:00etan, Algortako Zabala eskolako karpan, ALBEk
antolatuta. Dohainik. Aurretik
izena eman behar da: 605 704
385
EKAINAK 19 LARUNBATA
Kontzertua.
Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), 19:00etan,
“Bulego: ilun dagoen arren”.
Sarrera: 8€.
27. Getxoko dantzaren astea.
Getxo Kultura sare sozialen eta
udaleko web orriaren bitartez
Dantzarte, Estudio de Ballet
Carmen Vera, Ana Lara Dantza
Eskola eta Estudio de Danza
Begoña Zabala dantza eskoletako ikasleen saioaren bideoa
zabalduko da.
Antzerkia. Areetako Andrés
Isasi
Musika
Eskolan,
19:30ean, “La gata sobre el tejado de zinc caliente” antzezla-

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

- Errentan emateko Abra 4
eraikinean 7 m2-ko departamentua. 85€/hileko. Tel.:
94 602 07 42.

na, Ixartu Antzerki Taldearekin.
Sarrera: 7€. Aldez aurreko salmenta Algortako Batzokiko tabernan edota 639 544 594 tel.
Ingurumen Aretoa. 10:3011:45 eta 12:15-13:30h. Helduentzako tailerra: Hurbildu “0
waste” mugimendura eta egin
argizarizko paper bilgarria.
www.ingurumenaretoagetxo.
eus
EKAINAK 20 IGANDEA
Haurrentzako antzerkia. Muxikebarriko Ereaga aretoan,
16:30ean eta 19:00etan, “Liluragarria, gorputz barrura
goaz”, Ene Kantaken eskutik.
Sarrerak salgai: 8€.
Ingurumen Aretoa. 10:1510:45 eta 11:15-11:45h. Orientazio-jarduera berria (8 urtetik
gorakoentzat). www.ingurumenaretoagetxo.eus
EKAINAK 21 ASTELEHENA
Odol-emate.
Bidezabalgo
osasun zentroan, 16:30etik
21:00etara.
EKAINAK 22 ASTEARTEA
Odol-emate. Algortako Erredentoreko
aparkalekuan,
16:30etik 21:00etara.
EKAINAK 26 LARUNBATA
Antzerkia. Muxikebarriko Arrigunaga aretoan, 19:00etan,
“Lurrun minez”, MAuMArekin.
Sarrera: 8€.
Ingurumen Aretoa. 10:3012:00 eta 12:00-13:30h.
“Landareen indarra” inguruko
sendabelarrak, landare aromatikoak eta sukaldaritzakoak
ezagutzeko ekintza autogidatua (3 urtetik gorakoentzat);
eta 10:30-13:30h., Bolueko
hezegunetik Gimkana 2.0 autogidatua. www.ingurumenaretoagetxo.eus
EKAINAK 27 IGANDEA
Kontzertua.
Muxikebarriko
Ereaga aretoan, 19:00etan,
Kalakan taldeak “Artizar” izeneko diskoa aurkeztuko du.
Sarrera: 15€.
Ingurumen Aretoa. 10:3013:30h., Bolueko hezegunetik
Gimkana 2.0 autogidatua (6
urtetik gorakoentzat). www.
ingurumenaretoagetxo.eus

- Gizonezkoak
adineko
pertsonak zaintzeko edo
garbitzeko lana bilatzen
du. Barneko edo orduka.
Tel.: 632 150 889.
- Lan bila nabil lanaldi
osokoa edo ordukakoa,
garbiketa egiteko edo adinekoak edo umeak zaintzeko. Tel.: 632 411 553.

Romon jarritako edukiontzi adimenduna Fadurako kiroldegira eraman da

72 kg tresna elektriko eta elektroniko zahar bildu
dira eta 2.200 eko-kreditu eman dira
Tresna elektriko eta elektroniko txikiak biltzeko Getxon
jarritako bi edukiontzi adimendunei esker 72 kilo tresna elektriko eta elektroniko,
erabilitako tresnak, bildu
dira eta 2.200 eko-kreditu eskuratu dituzte ikastetxeek.
Hala, ikastetxeek euren instalazioen barruan zuhaitzak
landatzeko erabiliko dituzte
jasotako eko-kredituak. Ekimena, Europako Batzordearen nazioarteko CIRC4Life
lankidetza-berrikuntzako

proiektuaren barruan dago
eta ekonomia zirkularrari
buruzko proba pilotua da,
aipatutako tresnak (tabletak,
telefonoak, irratiak, bideojokoak, erlojuak, ordenagailu eramangarriak, bideoak
eta kamerak, USB memoriak eta abar) edukiontzi
adimendun baten bidez biltzeko. Indumetal Recycling
eta Recyclia enpresak ari
dira aurten esperientzia-pilotu hori garatzen, Udalaren
eta Romoko Expert Mancia

Tenerifeko gertaera krudela gaitzesteko
elkarretaratzea
Udaleko alderdi guztietako ordezkariek elkarretaratze isila
egin zuten astelehenean, ekainak 14, Udaletxearen aurrean,
EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak deituta, Tenerifeko Anna
eta Olivia txikien gertaera krudela kondenatzeko eta gaitzesteko, eta aldi berean, familiari elkartasuna adierazteko baita
indarkeria matxistaren biktima guztiei ere. EUDELek gogoratu
zuen heriotzek emakumeenganako indarkeriaren arazoaren
alderdi bat baino ez dutela erakusten, izan ere, egoera hori
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunean sortzen da.

17 odol-emaileri omenaldia
Getxoko Bihotz-Handi Odol Emaileen Elkarteak omenaldia egin
die udalerriko 17 odol-emaileri. Izan ere, 2020 eta 2021 urteetan, 40-50 odol-emate (emakumeak/ gizonezkoak) gainditu
dituzte emaile horiek. 2020 urtea oso berezia izan den arren,
modu nabarian erantzun duten odol-emaileek, ia %25ean
areagotu baitituzte odol-emateak. Elkarteak eta Udalak eskerrak eman zizkieten lan isil eta solidarioagatik, ezinbestekoa
baita gaixotasun eta ebakuntza kirurgikoen kasu askotan.

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

Uda honetan aktiba zaitez kostaldean
Getxo Lagunkoia Zahartze aktiboko programak eta Getxo Kirolakek jarduera fisikoko programa bat antolatu dute udako hilabeteetan 60 urtetik gorakoentzat. Doako saioak izango dira, 10:00etatik
11:00etara, astelehen eta asteazkenetan Txurrukako kaian, astearte eta ostegunetan Ereagako igogailuaren aurrean, eta ostiraletan La Bola hondartzaren parean dagoen berdegunean.

saltokiaren laguntzarekin.
Kanpainak birziklatzeko eta
berrerabiltzeko lankidetzaeredu bat proposatzen du,
kreditu ekologikoak (ekokredituak) emateko sistema
bat barne hartzen du, hiritarrak bizitza baliagarriaren
amaierara ailegatu diren
produktuak birziklatzera
eta berrerabiltzera bultzatzeko eta, hala, alferriko galerak murrizteko.
Romo Kultur Etxean egon
den edukiontzi adimenduna dagoeneko Fadurako
kiroldegira eraman dute; bigarren edukiontziak Romo
ikastetxearen eta Julio Caro
Baroja Institutuaren arteko
kokapena txandakatzen du.
Argibide gehiago: https://
bit.ly/3zqoVTj

BERRILABURRAK
*GERTU app-a. BilbaoDendak eta Getxo Enpresak GERTU aplikazioa
aurkeztu dute. Mugikorraren bidez, eskaintza eta
promozioen berri ematen
du, dendan bertan bakarrik erabiltzeko. Digitalizazioak eskaintzen dituen
abantaila guztiak erabili
nahi dira, bertako saltokien funtsa ahaztu gabe:
dendara joatea eta tratu
pertsonalizatua jasotzea.
*Udako ordutegia, Turismo Bulegoan. Irailaren
30era arte, Ereagako Turismo Bulegoaren ordutegia honakoa da: 09:3014:30 eta 16:00-19:00,
astelehenetik igandera.
Bizkaia Zubiko Informazio
Turistikoaren
Gunearen
egungo ordutegia, ekainaren 30era arte, 10:00etatik 14:30era eta 15:30etik
18:00etara da, baina
uztailaren 1etik aldatu
egingo da: astelehenetik
igandera,
10:00-18:00,
abuztuaren 31ra arte. Irailean, 10:00etatik 14:30era
eta 15:30etik 18:00etara.
*Matrikulazio aldia, HEIn.
Ekainaren 29ra arte eta
irailaren 15etik urriaren
15era arte, zabalik egongo
da Helduen Eskola Iraunkorrean
matrikulatzeko
epea, Andra Marin. Prestakuntza eskaintzen da
eskolan: Goi Mailan, Erdi
Mailan, 25 eta 45 urtetik
gorakoentzako
unibertsitatean, nazionalitatea
lortzeko, euskara/gaztelanian, ikasle iritsi berriei
eta haien familiei harrera
egiteko programetan... Informazioa: 944 30 05 14.

Bulego dator Getxora, “Ilun
dagoen arren”-ekin

Bidaia liluragarria giza
gorputzera, Ene Kantakekin

Muxikebarriko Ereaga aretoan
Azkoitiako Bulego boskotearen
kontzertua egingo da larunbat
honetan, hilak 19. Talde hau gure
musika-eszenan agertu zen indar
handiz euskal poparen erreferentzia izateko asmoz. Lehen singlea
denbora errekorrean iritsi zen Top
Gaztera, eta orain Ilun dagoen arren
estudioko bigarren lanarekin datoz.
Bulego Euskal Herriko lehen taldea izan zen konfinamenduaren
ondoren aire zabalean kontzertu

bat eskaini zuena, Herria berpizten
izeneko kontzertua. EP berriaren
kantetan pandemiaren arrastoa
nabaria da, baina baita energia eta
dantzarako gogoa ere.
Taldea honako musikari hauek
osatzen dute: Tomás Lizarazu,
ahotsa eta gitarra; Xabi Arrieta,
bateria; Jontxu Ape, baxua; Ruben
Lizarralde, gitarra; eta Itziar Beitia,
teklatuak.
Kontzerturako sarrerak 10 eurotan dira.

Ene Kantak konpainiak Liluragarria, gorputz barrura goaz izenburuko ikuskizuna eskainiko du euskaraz, umeei (2 urtetik gorakoak)
zuzenduta. Ikuskizunean, edabe
magiko bati esker, gorputzean barrena bidaiatuko du, bidaia liluragarri bat biziko du. Antzezpena
Urko Oskozek zuzentzen du eta
Muxikebarriko Ereaga aretoan antzeztuko da igande honetan, hilak
20, saio bikoitzean: 16:30ean eta
19:00etan. Sarreraren prezioa 8 eu-

rokoa da.
Gorputzean barrena egingo den
abentura berri honetan, Lilu zelula
jatorra ezagutuko dute, burmuina
eta beste organo batzuen garrantziaz hitz egingo diena, baita elikadura osasungarriaren garrantziaz
eta zeliakiaz ere. Protagonistak,
gainera, gaixotasun arraro bat
ikertzen saiatuko dira, Dravet sindromea, hain zuzen ere, eta ikuskizunaren bidez horri buruz gehiago
ikasi ahal izango dugu.

Datorren ekainaren 27ra arte zabalik egongo da 2021/2022 ikasturtean eskolaz kanpoko jardueretan
euskara sustatzeko diru-laguntzak eskatzeko epea, gazteen eta
haurren euskalduntzean eragite
aldera. Guztira 40.000€ banatuko
dira, bost lerrotan.
Lehengo lerroa, 5.000€-rekin, hizkuntza-murgiltze laburreko jarduerak laguntzera bideratuta dago,
hala nola barnetegiak edo eguneko irteerak. Bigarren lerroak,
10.000€-rekin, aldi luze batean euskararen erabilera aktiboa bilatzen
duten ekimenak bultzatuko ditu,
esate baterako antzerkia, bertsoak
edo berbodromoak. Hirugarren
lerroa, 5.000€-rekin, errefortzu

klaseetarako izango dira, euskara
mailagatik beraien formakuntza
prozesuan atzean geratzeko arriskuan daudenak laguntzeko dira.
Laugarren lerroak 15.000€ bideratuko ditu euskaraz garatzen diren
ohiko jardueretara, horien artean,
futbola, saskibaloia, xakea... eta bosgarrenak 5.000€ bideratuko ditu
Euskararen Eguna edo Euskal Astea bezalako ekitaldiak antolatzeko.
Informazio gehiago: www.getxo.
eus/eu/euskara

Romo-Pinuetako jai batzordeak
aurtengo udan berriro birtualak
izango diren jaietarako Diseinuen
lehiaketa deitu du. Diseinuak jatorrizkoak izan beharko dira eta ezin
izango da diseinu bera aurkeztu
kamiseta, zapi edo pegatinarako.
Kamisetaren kasuan, diseinua bi
koloretan (bat betegarria eta bestea trazuetarako) izan beharko da
eta legenda Romoko Jaiak 2021; zapirako marrazki soila eta kolore
batekoa egin beharko da, legenda

berberarekin, eta pegatina saltoki
laguntzaileentzat nahi beste kolorerekin izango da eta legenda
Romo eta Pinuetako Jaiak 2021. Hemendik aurrera ezin izango da
diseinu bera aurkeztu hainbat koloretako kamiseta edo zapi batean.
Diseinuak DIN-A4 formatuan
aurkeztu beharko dira, paper edo
digital (300 ppp) euskarrian eta,
derrigorrez, izena emateko boletinarekin (Itxaso Liburudenda,
Caja de Ahorros 24, eta facebook:
Erromoko Jaiak).
Lanak uztailaren 4ra arte aurkeztu ahal izango dira aipatutako
liburu-dendan edo emailez erromokotxapelketak@gmail.com helbidera bidalita (pdf, jpg bektorial
edo png formatuetan). Uztailaren
5etik, astelehenetik, hilaren 11ra
arte (herritarrentzako bozketa
eguna) tabernatan eta saltokietan
erakusgai izango dira. Modalitate
bakoitzerako sari gisa 150€, kamiseta eta zapi bat izango dira.

Eskola orduz kanpoko jardueretan
euskara sustatzeko diru-laguntzak

Diseinuen lehiaketa Romoko jai
birtualetarako

Akuarelen
erakusketa Algortan
Belen Alvarez Euskal Akuarelisten
Elkarteko bazkideak 12 akuarela
erakutsiko ditu ekainean eta uztailaren erdialdera arte, Algortako
Batzokiko tabernan, Itsas paisaiak
izenburupean. Erakusketan gure
inguruko itsas gaiak daude ikusgai, tartean, itsasadarra, hondartzak, portuak, etab. Erakusketaren
ordutegia Covid-19aren murrizketetara egokituta dago eta egunero
bisita daiteke 8:00etatik 24:00etara.

“Nunca serás un verdadero Gondra” liburua aurkeztuta
Borja Ortíz de Gondra New Yorken bizi den getxotarrak Nunca serás un verdadero Gondra izenburuko liburua aurkeztu berri du Romo Kultur Etxean.
Sinopsiaren arabera, "gutxienekora etorritako euskal familia aberats baten seme gaitzetsiak aurre egin behar dio New Yorketik lurrari eta atzean
utzitako gatazkari”. Egileak Antzerki Idazle onenaren Max saria jaso zuen
2018an Los Gondra (euskal historia) lanagatik eta Lope de Vega saria Los
otros Gondra (euskal kontakizuna) lanagatik. Literatura Dramatikoaren Sari
Nazionaleko finalista izan da birritan Duda razonable (2013) eta El Barbero
de Picasso (2014) lanekin. Udalak Literaturaren Aixe Getxo saria eman zion
2017an bere obra dramatiko osoagatik.

Pertsonengan oinarritutako eta lokarririk gabeko zentro gisa aitortuta

Udal-egoitzak Libera-Care zaintzaren arauaren ziurtagiria
jaso du
Jesusen Bihotza udal egoitzak
Libera-Care arauaren ziurtagiria
jaso berri du aste honetan. Horrek egoitzak pertsonengan oinarritutako zaintza eredua duela
abian egiaztatzen du, lokarririk
gabekoa dena. Ziurtagiria arau
hori sortu eta bultzatzen duen
Cuidados Dignos Fundazioak
eman dio egoitzari.
Libera-Care indizeak neurtzen
duen adierazle nagusia lotura fisikorik ez erabiltzea da. Hori lortu du egoitzak Beti zure ondoan
pertsonengan zentratutako zaintza-eredua ezarri ondoren. Izan
ere, ereduak lotura fisikoaren
eta kimikoaren erabilera jaistea
lortu du, %52tik %0raino. “Libera-Care ziurtagiria emanda, zaintza
duina ematen duela egoitzak ziurtatzen dugu. Zaintza-metodologia oso
berria da, bizi-kalitatearen adierazleen neurketan oinarritzen delako,
eta hori oso berritzailea da. Horregatik, Libera-Care ziurtatzean, Cuidados Dignos Fundaziotik egiaztatzen dugu egoitzak pertsona lotzen
ez duen eredu batekin zaintzen duela”, azaldu zuen Ana Urrutiak,
Cuidados Dignos Fundazioko
presidenteak.
Eskerrak eman ondoren, Amaia

Agirre alkateak nabarmendu
zuen “Getxo harro eta pozik dagoela Jesusen Bihotza udal-egoitzak
eskaintzen duen zerbitzuaren kalitateagatik. Ziurtagiriak egoitzan
pertsonengan oinarritutako eredua,
Beti zure ondoan aurrera egiteko,
hobetzeko eta ezartzeko egindako
ahalegina eta lana aitortzea dela,
egoiliarrak etxean bezala sentitzea
lortze aldera”.
Eredua 2019an hasi zen abian
jartzen instalazioen birmolda-

Erronka belaontzian eta bizikletan, ELA
ikusarazteko

Jaime Lafita getxotarrak, DalecandELA elkarteko sortzaileak, BruseELAs
erronkari ekin zion ostiralean, ekainaren 11n, Alboko Esklerosi Amiotrofikoa (ELA) gaixotasunari ikusgarritasuna emateko eta Europako erakundeei
gaixotasun hori ikertzeko laguntza handiagoa eskatzeko.
Hainbat agintarik parte hartu zuten agur-ekitaldian, tartean Amaia Agirre alkateak, eta horren ondoren, 40 itsasontzik baino gehiagok ELAko gaixoa den Lafita eskoltatu zuten belaontzian egingo duen Frantziako Rochellerako bidean.
Lehenengo zatian, motorrik gabe, 9 belaontzik osatutako taldea abiatu zen,
motorra kaltetuta egonda ere, bizi, gozatu eta lorpen handiak lor daitezkeela erakusteko. 10 eguneko zeharkaldia belaontzian egin ondoren, getxotarrak
tandem erako bizikletan amaituko du erronka, Bruselaraino. Desafioa hainbat
elkartek bultzatutako ELAren aldeko bost oihu ekimeneko laugarrena da.

ketarekin eta bizikidetza-unitateak sortzen. Ereduak aldaketa
ekarri du zaintzaren kulturan;
izan ere, laguntza eredutik pertsonari egokitutako eredura
pasa da, erabiltzaileen autonomia eta ahalmenak bermatze
aldera. “COVIDek eragindako
egoerak zaildu egin du eredu hori
ezartzeko prozesua, baina egoitzak
ez du etsi, eta langile guztiek azken bi urteotan bai modeloa abian
jartzeko bai pandemiak iraun bitar-

tean egoiliarrak zaintzeko egindako
ahalegin eta esfortzu handia ziurtagiri honekin saritzen da orain.
Eskerrik asko guztioi gure adinekoak zaintzeko
onena emateagatik, eta eskerrik
asko familiei ere,
udal- egoitzan
konfiantza izateagatik”, aipatu
zuen, amaitzeko, alkateak.

Harrera ekitaldia VI. “Navega el Camino”
Zeharkaldiko tripulazioari, Kirol Portuan

Irantzu Uriarte Udaleko Turismo zinegotziak, Navega el Camino – Sail The
Way izeneko VI. Zeharkaldiko nabigatzaileak hartu zituen ekainaren 6an
(igandea), Kirol Portuan. Donejakue Bidea egiteko modu berri hori ekainaren 4tik 19ra bitartean egiten ari da, Done Jakue urtean eta Emakumea eta
Itsasoa du ardatz. Erromesaldi horren hasiera ofiziala hilaren 4an (ostirala)
izan zen Hondarribiako portuan, eta Turespaña, Basquetour eta Udalaren
lankidetzaren ondorioz, hiru eguneko prentsa-bidaia bat egin zen euskal
kostaldean zehar. Bidaia aipatutako igandean amaitu zen Kirol Portuan.
Bertan parte hartu zuen, besteak beste, Els Jeanine Hoebrechts kazetari
belgikarrak, hainbat komunikabide turistikotan argitaratzen duen freelance kazetariak. Horrek udalerriko erakargarritasun turistikoetako batzuk
erakutsi zituen.

Erreserba hitzordua eskatuta egin beharko da eta bi
Hondoaren
txanda egongo dira, goizez eta arratsaldez
garbiketa,
Fadurako udako igerilekuak
Algortako Portu zabalduko dira ostiral honetan
Getxo Kirolak-ek Fadurako kanZaharrean
poko igerilekuak irekiko ditu os-

Itsas Zaindarien Sareko urpekariek, Udalaren laguntzarekin,
Portu Zaharreko itsas hondoa
garbituko dute datorren larunbatean, hilak 19, 10:00etatik
aurrera. Ekintza Marefondum
eta Divertek elkarteek antolatu
dute. Itsasoaren hondotik ateratzen diren hondakin kiloak
janari-kiloengatik
trukatuko
dira. Elikagai Bankuen Federazioari emango zaizkio bildutako elikagai-kiloak. Urpekari
taldeak pertsona boluntarioen
laguntza izango du lehorrean,
eta horregatik udalerriko bizilagunak bultzatu nahi dira ekintzan parte har dezaten.
Garbiketaren helburua da hiritarrak sentsibilizatzea, gizakion
jarduerak kostaldean, ozeanoetan, aintzira eta ibaietan dituen
ondorioen inguruan. Eta hiritarrak arduratzea beren ekintzek
ingurumenean eragin txikiagoa
izan dezaten. Besteak beste, herritarrak heztea eta erantzule
egitea da helburua: itsasertzaren aberastasunaz eta hauskortasunaz eta gure keinuek naturan dituzten ondorioez; eta
hondakinen jatorriaz eta kostaldeetan duten eraginaz.

tiral honetan, hilak 18, eta irailaren 19ra arte egongo dira zabalik.
Iazko udan bezala, erreserba hitzordua eskatuta egin beharko da,
bi ordu-tartetan (asteko gehienez
bi erreserba): 10:30etik 15:00etara
eta 16:00etatik 20:30era. Edukiera,
guztira, 525 pertsonakoa izango
da txanda bakoitzean.
Ordutegiei dagokienez, igerileku
olinpikoa egunero zabalduko da
7:30etik 21:30era (15:30etik 16:30era
itxita egongo da garbiketa eta desinfekzio lanak egiteko); eta tarte
horretan, halaber, igeriketa librerako eguneko ordubete erreserbatu ahal izango da. Haurren igerilekuak eta berdeguneak 10:30etik
20:30era erabili ahal izango dira.
Aldez aurreko erreserba Getxo Kirolak-eko abonatuentzat da eta Getxo Kirolak-en webgunearen bidez
egin ahal izango da, baita aurrez aurre ere, Faduran, edota 94 430 80 70
telefonoan. Era berean, edukieraren

%5 bat erreserbatzen da abonatuak
ez direnentzat. Horiek, sarrera bat
eros dezakete Fadurako bulegoetan,
betiere plaza libreak daudenean.
Fadura barruko igerilekuen udako ordutegia, bestalde, honako
hau da: astelehenetik ostiralera,
16:30etik 19:30era (asteburuetan
10:30etik 14:30era eta 16:30etik
19:30era). Gobela kiroldegikoak,
astelehenetik ostiralera, 7:30etik
21:30era zabalduko dira jendearentzat (asteburuetan 8:30etik) eta
abuztuan itxita egongo dira.

35 belaontzi Espainiako J80 Kopan
R.C.M.A.-R.S.C. elkarteak antolatuta Udalaren laguntzarekin, 35
tripulazio inguru, tartean munduko eta Espainiako modalitateko zenbait txapeldun, ekainaren
18tik 20ra Abrako uretan jokatu-

ko den Espainiako J80 Kopako garaipenaren bila nabigatuko dute,
hiru nabigazio-jardunaldi zirraragarritan. Etxeko elkartearen ordezkaritza zabala izango da, Jose
Azquetaren Biobizz buru duela.

Domina
andana
Getxorentzat,
igeriketan
Domina uzta oparoa ekarri du
herrira hile honen 12an eta 13an
Bartzelonan jokatu zen Kataluniako Igeriketa Open Master
txapelketan, -estatuko master
txapelketa
garrantzitsuenetakoa-, parte hartu zuen Getxoko
ordezkaritzak: 17 urre, 3 zilar
eta brontze 1. Urrezko dominetatik dozena bat eta brontzezko
domina bat Swim Camp Getxo
taldeak eskuratu zituen eta gainontzekoak, bost urre eta hiru
zilar, Getxo Igeriketa Bolue klubarentzat izan dira. Horrez gainera, Mikel Bildosolak (Swim
Camp Getxo), 50 tximeletaren
proban, 35-39 urteko mailan, Zigor Díazek (Getxo Igeriketa Bolue), 35 urtez gorakoen 400 estiloetan, eta Lara Vicandik (Swim
Camp Getxo), 30 urtetik gorako
50 tximeletan, Espainiako master marka berriak ezarri dituzte.
Mikel Bildosola gizonezkoen artean txapelketako igerilari onena ere izendatu zuten. Guztira,
hiru urre lortu zituen, Lara Vicandik, Jone Martínezek eta Javier Etxebestek beste hiru, Beñat
Elorriagak bi urre eta zilar bat,
Zigor Díazek bi urre, Itziar Tardaguilak urre bat eta bi zilar eta
Ibai Elorriagak brontzezkoa.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO, GUZTION ARTEAN AURRERA GOAZ
Badira bi urte EAJ-PNVek eta gure
proposamenaren buru den Amaia
Agirre Muñoak horrela hasten zen
hauteskunde-programa aurkeztu
genuela: “Gure ametsa Getxo sustatzen jarraitzea da, eta zurea? Getxoren
etorkizunarentzat proiektu onena landu
dugu, Getxoko gizarte osoari entzun ostean: merkatariei, ekintzaileei, elkarteei,
gazteei, nagusiei… Euzko Alderdi Jeltzaleko emakumeek eta gizonek Getxoren alde egiten dugu; hori baita Getxo
itxaropentsu bat lortzeko gure konpromisoa eta zure proiektua; hartara, Getxo hazteko, bizitzeko, lan egiteko eta
gozatzeko udalerri onenetako bat izan
dadin”.
Hiritarrekin, Getxoko emakume eta
gizonekin eta bertako gizarte, kultura, kirol eta bestelako arloetako
eragileekin izan dugun etengabeko
elkarlanarentzat
baliozkotasuna
izaten jarraitzen duen aurkezpengutuna zen hura. Sektore ezberdinek proposatutako eta Getxorentzat
beharrezkoak diren proiektu ezberdinetan aurrera egiten laguntzen
digun entzute-lana. Horren adibide
da aurrekontu parte-hartzaileen bi-

garren fasea; fase hori dagoeneko
martxan dago eta aukera izango
dugu 2022. urteko aurrekontu parte-hartzaileko 1.000.000 euro nola
inbertitzen diren lehenesteko eta
gure iritzia emateko. Gure web-

HOBEKUNTZAK ESKOLETAKO
PLAZAN

Ipotxen plaza bezala ezagunagoa
den Eskoletako Plaza, Areetan
dagoena, Getxotarren elkargune
eta erreferentzia puntua da.
Hala ere, askotan gatazka-eremu
bilakatzen da. Adibidez, bizilagunentzako, merkatarientzako
eta erabiltzaileentzako arazo
bihurtu dira nerabeen arteko
baloi-jolasak. Guztiokin bat datorren plaza onuragarriago eta

eragozpen gabeko bat sortu nahi
dugu. Horretarako, umeengandik gertu edan eta erre egiten den
tabernako terrazatik aldentzeko
asmoarekin zabuak tokiz aldatzea proposatzen dugu; kafetegi
inguruan mahai eta itzalkinak
kokatzea; loreontzi gehiagorekin
gune berdeak sortu eta estalitako
gunean eserlekuak instalatzea.
#esnatugetxo

NAHIERAKO AURREKONTU
PARTE-HARTZAILEAK
Lehenengo fasean bozkatu izan
ahal ziren proposamenen aukeraketarako irizpide lauso batzuen
ondoren, 2022ko aurrekontu parte-hartzaileen 2. fasera heldu gara.
Hain izan dira hutsal eta ezerezak
emandako azalpenak, non Gobernu Taldeak erosoki moldatu
ditzakeen 8 proiektu finalistak
bere programarekin bat letozkeen
proiektuetara.
Gainera, oposi-

ziotik, aukeraketaren inguruko
informazioa eskatu dugu. Zer
bozkatzen den galdetzen dugu:
herritarren proposamen gogokoenak edo Gobernu Taldearenak?
Benetan al da prozedura hau
herritarren parte-hartzearen benetako isla edo Gobernu Taldeak
nahi dituen proiektuen balioeste
bat da soilik? Harremanetarako:
elkarrekinpodemos@getxo.eus

orrian www.getxo.eus edo horretarako egindako inprimakien bidez
ekainaren 24ra arte baloratu eta
lehenetsi daitezkeen 8 ekimen eta
proposamen interesgarrirekin.
EAJ-PNVren udal-gobernuak hain-

bat eragilerentzako laguntzak eta
dirulaguntzak bideratzeko azpimarratzen duela entzun da. Azken
urteak zailak izan dira (eta izaten
ari dira) eta arlo soziokulturaletik,
kirol arlotik eta arlo ekonomikotik
estu ari gara elkarlanean eragile,
elkarte eta talde ezberdinekin, ahal
den modu onenean eta guztion artean, Getxo aurrerantz abiaraziko
duten beharrizanei erantzuna emateko borondatearekin. Entzute eta
elkargune horien fruitu izan dira
Getxo Ekinez eta Covid-19ak kaltetutako enpresei bideratutako milioi
bat euroko laguntzak; merkatariek
eta ostalariek mahairatutako eskakizunei eta hobekuntzei erantzuna
ematen dieten Getxo Bono bidezko
650.000 euroak; edo Getxon daukagun talentu kultural handia goraipatzen duten 40 proiektuk jasoko dituzten kultura sorkuntzara
bideratutako laguntzak.
Konpromisoak aurkeztu eta betetzea erantzukizun eta zorroztasunaren berme dira. Eta EAJ-PNVren
betetako konpromisoak aurkezten
ditugu.

USATEGIKO KAFETEGIA, AHAZTUTA

Argazki hau ez duzu Getxoko turismo eskuorrietan ikusiko. Usategiko kafetegiak urteak daramatza
ahaztuta, Udal Gobernuaren kudeaketa negargarriaren ondorioz.
Bere egoera okerrera doa egunez
egun, eta, beraz, konponketa lanak
ere gero eta garestiagoak izango

dira. Lotsagarria da udal baliabide
bat horrela uztea: herriko langabetu
edo ekintzaileek baliabide hau aprobetxatzeko aukera izan beharko lukete. Zoritxarrez, zerrenda luzeegia
da: San Martin eraikina (Getxolan
zaharra), malakateak, Galeako gotorlekua, Alangoko gasolindegia...

BERTAKO KOMUNITATE AKTIBO, SOLIDARIO
ETA BARNERATZAILE BATERAKO OINARRIAK
Gizarte Kohesioko Arlotik 2021.
urteko
dirulaguntzen
oinarriak bateratu ditugu. Helburua
proiektuen ikuspuntu intersekzionala garatzea da horretarako
ikuspuntu feministak, kulturarteko ikuspuntuak eta aniztasunen inklusioa bateratuz, eta,
aldi berean,gure udalerriko erakunde ezberdinen elkarlana eta
harremana sustatuz. Indargunea sendotuz eta, aldi berean,
gizarte kohesio handiagoa sortuko duten garrantzi handiagoko proiektuak finantzatuz asoziazionismoa bultzatzen saiatu
gara. Horretarako beste urte

batzuetan baino kreditu handiagoa daukagu, deialdia bi lineatan sinplifikatu da, justifikazioa
eta proiektuen egikaritza-epeak
erraztu dira eta baloraziorako
irizpide bateratuak ezarri dira.
Zahartze aktiboa, adikzioen prebentzioa, emozioen kudeaketa
edo balioetan oinarritutako heziketa bezalako ekintzarako arlo
berriak gehitu dira, besteak beste. PSE-EEtik beharrezko jotzen
dugu partekatutako balioen fruitu diren zeharkako ikuspuntu
guztiak bateratuko dituen Gizarte Kohesioko Arlorako deialdi
bateratu bat egotea.

