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Blues kontzertua. Hilak 10, larunbata,
19:00etan, Muxikebarrin, Big Daddy
Wilson. 12€.
Antzerkia. Hilak 11, igandea, 19:00etan,
Muxikebarrin, Getxo Ekinez programaren barruan,
Tepsis Teatroren “¡Despierta! Retablos de la
vergüenza”. 5€.

Lorezaintza zerbitzua adjudikatzeko proposamena onetsi da
tagarria ez berreskuratzeagatik.
PPk osoko zuzenketa bat eta
bost zuzenketa partzial aurkeztu
zituen, eta guztiak baztertu ziren. Alderdi horrek uste du zerbitzua adjudikatzeko pleguak
gobernuko alderdi biek bakarrik
egin dituztela. Bada, Elkarrekin
Podemos eta EH Bildu ez datoz
bat baieztapen horrekin. Hurrenez hurren, abstentzioa eta aurkako botoa eman bazuten ere,
elkarrizketarako egindako esfortzua aitortu zuten. Gobernuak
ere prozeduran elkarrizketarako egindako esfortzuaren balioa
nabarmendu zuen.

EAJ/PNVren eta PSE-EEren aldeko botoekin, PPren eta EH Bilduren aurkakoekin eta Elkarrekin Podemosen abstentzioarekin,
lorezaintza zerbitzua adjudikatzeko espedientea abiatzea onetsi
zen ekaineko ohiko osoko bilkuran. Esleipen berriaren helburua
da ingurumenaren jasangarritasun alorrean urrats gehiago
ematea. Hala, informazio geografikoko sistema bat txertatuko
da zerbitzuaren kudeaketa integralerako; auto-ureztatze guneak
eta horien kudeaketa areagotuko
dira; zenbait igitatze gune automatizatuko dira, eta zuhaitz
ale autoktonoak landatzeko eta
inausketak egiteko irizpide berriak aplikatuko dira.
Hori guztia berdeguneei eta
zuhaiztiei buruzko Plan zuzentzailean txertatuko da etorkizunean. Lau urteko iraupena (gehi
beste urte batez luzatzeko aukera) duen kontratu hau adjudikatu ostean egin behar da plan hori.
Bestalde, flotaren energia-trantsizioarekin aurrera jarraituko da.
Horretarako, gasezko ibilgailuak
eta ibilgailu elektrikoak gehituko
dira aurrerantzean egiten diren
erosketetan. Inausketen arrasto
oro konpostatzeko betebeharra
ezarriko da, eta mantendu egingo dira herritarren gogobetetasunari buruz bi urtean behin egiten
den inkesta eta zerbitzuei lotutako abisuen, kexen eta iradokizunen memoria.
Mantentze-lanen xede den azalera osoa 517.000 m2 ingurukoa
da, hau da, aurreko kontratukoa
baino %9 handiagoa. Eta 14.233
zuhaitz baino gehiago, lerrokatuak nahiz berdeguneetan daudenak. Kopuru hori ere areagotu
egingo da lau urteotan.
Kontratuaren zenbatekoa 10,7 milioi euro ingurukoa da (2.672.794

PPk “parke eta lorategietako zikinkeria” nabarmendu zuen eta, besteak beste, ibaiertzeko pasealeku
bat egitea Errekaganetik Salsiduraino, eta zuhaitzen mozketa murriztea eskatu zuen. EH Bilduk
eta Elkarrekin Podemosek, aldiz,
zerbitzua udalekotzeko eskatu
zuten, uste baitute horrek hainbat abantaila ekarriko duela.
€ urtean), eta zerbitzuan 38 langile subrogatuko dira.
EH Bilduk egindako ekarpenak
sartu dira proposamenean: inausteko maiztasuna, lehentasun gisa

iraupen luzeko langabeak kontratatzea (Lanbideren bitartez),
langile subrogatuentzako euskalduntze plana eta bi arau-hauste
berri txertatzea, herbizidak erabiltzeagatik eta materia konpos-

Gobernuak adierazi zuenez,
“PPren azken urteotako helburua
da Getxoko garbiketa zerbitzuaren
ospea belztea. Zerbitzu horri buruz
itaundutako herritarren %94k positiboki baloratu du”.

UZTAILAK 1 OSTEGUNA
44. Nazioarteko Jazzaldia. Muxikebarriko Ereaga aretoan, 13:00etan,
Talde lehiaketa, Alex Monfort Trioren
eskutik. Sarrera: 5€. Algortako Biotz
Alai plazan, 17:00etan, Hirugarren
Milurtekoa atalean, Baleen Lobak.
Sarrera: gonbidapenaren bidez, Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean.
Muxikebarriko Ereaga aretoan,
19:00etan, The Cuban Jazz Syndicate. Sarrera: 12€.
UZTAILAK 2 OSTIRALA
44. Nazioarteko Jazzaldia. Muxikebarriko Ereaga aretoan, 13:00etan,
Talde lehiaketa, Emma Nagy Quinteten eskutik. Sarrera: 5€. Algortako
Biotz Alai plazan, 17:00etan, Hirugarren Milurtekoa atalean, Horda.
Sarrera: gonbidapenaren bidez, Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean.
Muxikebarriko Ereaga aretoan,
19:00etan, María Joao & Carlos Bica
Quartet. 12€.
UZTAILAK 3 LARUNBATA
44. Nazioarteko Jazzaldia. Muxikebarriko Ereaga aretoan, 13:00etan,
Talde lehiaketa, Michelangelo Scandroglio Quinteten eskutik. Sarrera:
5€. Algortako Biotz Alai plazan,
12:30ean, familiarako kontzertua,
Hollywood Kids Band taldearekin,
eta 17:00etan, Hirugarren Milurtekoa atalean, Patricia Kraus. Sarrera:
gonbidapenaren bidez, Muxikebarrin
eta Romo Kultur Etxean. Muxikebarriko Ereaga aretoan, 19:00etan,
Chano Domínguez & Martirio: “A
bola de nieve”. Sarrerak agortuta.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30h. Txiki tailerra.
Plastikozko Poltsarik Gabeko Nazioarteko Eguna dela eta, “Ohialezko
boltsa berrerabilgarria apaintzea”.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
UZTAILAK 4 IGANDEA
44. Nazioarteko Jazzaldia. Muxikebarriko Ereaga aretoan, 13:00etan,
Talde lehiaketaren irabazlea. Sarrera: 5€. Algortako Biotz Alai plazan,
12:30ean, familiarako kontzertua,
Capitán Corchearekin (José Luis
Gutiérrez), eta 17:00etan, Hirugarren Milurtekoa atalean, Los Aurora.
Sarrera: gonbidapenaren bidez, Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean.
Muxikebarriko Ereaga aretoan,
19:00etan, Carles Benavent - Tino
Di Geraldo - Jorge Pardo Trío & Niño
Josele. 15€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-13:30.
Bolueko Hezegunetik Ginkana 2.0
autogidatua (8 urtetik gorakoentzat).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
UZTAILAK 6 ASTEARTEA
Letren Terrazak. Udako liburutegiak
Gernika parkean (Neguri) eta Iturgitxi
(Algorta) eta Sarri (Andra Mari) plazetan. Ordutegia: 11:30-13:30 eta
17:00-20:00, astelehenetik ostiralera. Uztailaren 30era arte. Gainera,
liburuak irakurtzeko guneak izango
dira Fadurako kanpoko igerilekuetan
eta Algortako Merkatuan, uztail eta
abuztu osoan.

Getxoarte: Udako jaialdia. Ibilbide
artistikoa: Arte publikoa. 18:00etatik 20:00etara, “De abrazo a abrazo”, Arantxa Peredarekin. Irteera:
Eduardo Coste kalean, “Homenaje
a la industria” eskulturaren ondoan. Amaiera: Darío de Regoyosen
omenezko oroigarrian (Neguriko
gasolindegiaren ondoan). Ibilbidea:
3 km, gaztelaniaz. Plaza mugatuak.
Izen-ematea: getxoarte@getxo.eus.
Argazkigintza tailerra. Arrigunaga
hondartzan, 20:00etatik 22:00etara,
“Natura da nire tailerra”, Mara Iraurgirekin, euskaraz. Reflex edo EVIL
kamera behar da eta tripodea eramatea komeni da. Leku mugatuak.
Izen-ematea: getxoarte@getxo.eus
UZTAILAK 7 ASTEAZKENA
Getxoarte: Udako jaialdia. Poesia-topaketa. Algortako Andrés
Isasi Musika Eskolaren aurrean,
19:30etik 20:30era, “Lectura de
poesía: (Ex)tender la voz”, Raquel
Asensiren eskutik eta Mikel Izarraren parte-hartzearekin. Gaztelaniaz
eta plaza mugatuak. Izen-ematea:
getxoarte@getxo.eus
UZTAILAK 9 OSTIRALA
Getxoarte: Udako jaialdia. Tailerra.
Bizkaia Zubian, Turismo Bulegoaren
ondoan, 18:00etatik 20:00etara,
“Urban Sketching”, Igor Sarralderekin, euskaraz. Beharrezko materialak: koaderno txikia eta arkatza.
Plaza mugatuak. Izen-ematea: getxoarte@getxo.eus
Kontzertua. Muxikebarriko Ereaga
aretoan, 19:00etan, Getxo Ekinez
programaren barruan, Bringas taldeak “Siempre nunca” disko berria
aurkeztuko du. Sarrera: 8€.
UZTAILAK 10 LARUNBATA
Getxoarte: Udako jaialdia. Aire
zabaleko pintura-lehiaketa. Romon,
09:00etatik 15:00etara. Oinarriak
eskura www.getxo.eus/getxoarte
web orrian. Ibilbide artistikoa: Arte
publikoa. 18:00etatik 20:00etara,
“Besarkadaz besarkada”, María
Garairekin. Irteera: Eduardo Coste
kalean, “Homenaje a la industria”
eskulturaren ondoan. Amaiera:
Darío de Regoyosen omenezko oroigarrian (Neguriko gasolindegiaren
ondoan). Ibilbidea: 3 km, euskaraz.
Plaza mugatuak. Izen-ematea: getxoarte@getxo.eus
Blues kontzertua. Muxikebarriko
Ereaga aretoan, 19:00etan, Big
Daddy Wilson. Sarrera: 12€.
Ingurumen Aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30h. Txiki tailerra.
Lurzoruaren Kontserbazioaren Nazioarteko Eguna. www.ingurumenaretoagetxo.eus
UZTAILAK 11 IGANDEA
Getxoarte: Udako jaialdia. Ibilbide
artistikoa: Arte publikoa. 12:00etatik
13:30era, “Un cementerio con vistas: de aquí a la eternidad. Reflexiones para un cementerio del s. XX”,
Ana Arnaiz eta Iñaki Elexperekin.
Gaztelaniaz. Leku mugatuak. Izenematea: getxoarte@getxo.eus
Antzerkia. Muxikebarriko Ereaga
aretoan, 19:00etan, Getxo Ekinez
programaren barruan, Tepsis Teatroren “¡Despierta! Retablos de la
vergüenza”. Sarrera: 5€.
Ingurumen Aretoa. 11:30-13:30h.,
Santa Koloma ermitaraino ibilbide gidatua (errotak, errekak, dorreak …).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
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Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111
Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunika-

zio Sailak kaleratutako argitalpena da
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari
lotutako albisteak eta informazioak agertzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Ainhoa
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza,

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20.
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Arte arduradunak: Bostnan Bilbao, S.L.
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte,
S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Eguna
Udaleko talde politikoetako ordezkariek, EHBildukoek izan ezik, bat egin zuten ekainaren
28an LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Egunaren ospakizunarekin, ekitaldi batean udaletxearen aurrean. Bertan zinegotziek koloretako kamisetekin LGTBI bandera osatu zuten

eta horrekin aldarrikatu zuten aurrera egiten
jarraitu behar dela gizarte integratzaileago, bidezkoago eta sexu-orientazioaren eta generoidentitatearen aniztasunarekiko solidarioago
eraikitzen, diskriminaziorik, indarkeriarik, estigmatizaziorik eta gizarte-bazterketarik gabe.

UEOren 36. artikulua aldatu da,
aurrekontuei buruzkoa
Udal Erregelamendu Organikoaren (UEO) 36. artikulua,
aurrekontuei buruzkoa, aldatzea onartu zuen Udalak
ekaineko ohiko osoko bilkuran. Ezarritako irizpide batzuk errespetatzen ez dituzten zuzenketak izapidetzeko
ez onartzea aurreikusten du
erreformak, hala nola aurrekontu orekaren printzipioa,
zenbait diru-sarrerak mota
gastu zehatz batzuei eragitea
eta hartutako gastu konpromisoak edo betebeharrak betetzeko aurrekontuko kreditu
nahikoa izatea, besteak beste.
Puntu horri osoko zuzenketa bana aurkeztu zioten PPk
eta Elkarrekin Podemosek
(EH Bilduk aurkeztu zuena
ez zen izapidetzeko onartu, Idazkaritza Nagusiaren
arabera ez zelako zuzena);
hainbat zuzenketa partzial
ere aurkeztu zizkioten hiru
alderdiek, baina gehienak
baztertu egin ziren.
Udal Gobernuak honako hau
adierazi zuen: “Zenbait zuzenketa izapidetzeko ez onartzeko proposamenaren helburua da
udalari aurrekontu prozedura
on bat ematea, zeinetan izapidetzeko denborak ahalbidetuko
duen abian den urtea amaitu
aurretik onartutako aurrekontu
bat izatea. Halaber, talde politikoei zehaztuko die zer den zuzengarria, izapidetzeko onartuko ez diren zuzenketak zeintzuk
izango diren zehazteko irizpideak araudiari gehituko zaizkio
eta. Hori guztia, udalaz gaindiko araudia oinarri hartuta”.

Oposizioko hiru taldeak oso
kritiko agertu ziren, eta bat
etorri ziren honako hau adierazteko: “Erabaki politiko hutsa da, eta oposizioaren kontrolerako gaitasuna eta eskubideak
mugatzen ditu, demokraziaren
aurkakoa da, ez du eztabaida
politikoa ahalbidetzen, eta gobernuaren pribilegioak mantendu nahi ditu”.
TAO
Halaber, ekaineko osoko
bilkuran, hasierako onarpena eman zitzaion Araupeko
Aparkalekuen Udal Zerbitzuaren (TAO) Ordenantzaren aldaketari, 2022 urteari
begira iragarritako aldaketei
ekin ahal izateko. PPk eta Elkarrekin Podemosek osoko
zuzenketak eta zuzenketa
partzialak aurkeztu zituzten,
eta baztertuak izan ziren.
Gobernuak eta oposizioak
euren iritziak azaldu zituzten; Gobernuaren kasuan,
aldekoa, “TAO martxan jarri zenetik antzeman diren
beharrei erantzuten dielako
eta herritarren, merkatarien
eta alderdien iradokizunak ere
jasotzen dituen proposamena
delako, ibilgailuen txandakatzea bultzatzeko eta pertsonen
bizi-kalitatea hobetzeko”. Oposizioaren iritzia, berriz, kontrakoa: PPrentzat “herritarren
iradokizun gehienak kontuan
hartzen ez dituelako eta dirua
biltzeko asmo hutsa duelako”;
EH-Bildurentzat, “TAO tresna bat izan beharko litzatekeelako mugikortasun iraunkorrerako bidean, eta ez da hala”; eta

Elkarrekin Podemosen ustez,
“TAO Getxoko aparkamenduaren eta parkingen arazoari buruzko ikerketa zabalago batekin
batera landu beharko litzateke”,
besteak beste, bost alderdien
argudio eta planteamenduen
artean.
Mozioak
Aho batez, Elkarrekin Podemosek abiaturiko proposamen bat onertsi zen eta EAJk
eta PSE-EEk trantsakzionatu
zuten. Helburua da Udalak
udalerriko hondartzetan eta
udalerrian jende asko biltzen
den ekitaldietan aldagailu
inklusibo mugikorrak jartzea
aztertzea. Horrez gain, aldagela inklusiboaren kontzeptua sartuko du, modu mailakatuan irisgarritasunerako
udal planean, eta udalerriko
mugikortasun urrituko pertsonen elkarte eta kolektiboekin jarriko da harremanetan
gai honetan gehiago sakontzeko.
Bestalde, beste hiru mozio
onetsi ziren: lehenengoa PPk
aurkeztu zuen, udalerriko
hondartza guztietan armairuak jartzeko. Beste bat EH
Bildurena, plastikoaren erabilerari buruzko azterketa
bat egiteko eta udal eraikinetan praktikan jartzeko barne-plangintza bat egiteko,
besteak beste; eta hirugarren
mozioa, gutxienez udalerriko hondartza bat gune publikoetan ez erretzeaz kontzientziatzeko proiektu pilotuan
sartzeko; proiektu hori uda
honetan jarri da martxan.

Euskal kultura
sustatzeko
laguntzak

Getxo, jazz soinuetan murgilduta
Igandera arte, uztailaren 4ra arte,
Muxikebarrik eta Biotz Alai abesbatzaren plazak Getxo Jazzaldiaren 44. edizioko kontzertuak hartuko dituzte Algortan.
Kontzertu nagusiei dagokienez,
igandeak 4, 19:00etan, Muxikebarrin, Carles Benavent, Tino di
Geraldo eta Jorge Pardo musikariek osatutako hirukotearen ema-

naldiarekin amaituko da jaialdia,
ibilbide luzeko estilo ezberdinetako hiru musikari, oraingoan
Niño Josele gitarra-jotzailearekin
batera. Aurretik, larunbatean, hilak 3, Chano Dominguezek eta
Martiriok (sarrerak agortuta) Ignacio Villa Bola de Nieve Kubako
piano-jotzaile handia gogoratuko
dute. Ostiralean, hilak 2, Maria
João eta Carlos Bica Quartet jazz

portugaldarraren laukotea igoko
da oholtzara.
Gainera, Taldeen Lehiaketak aurrera jarraitzen du, Europako
jazz gaztearen lanarekin, hala
nola, Hirugarren Milurtekoaren
kontzertuak eta familientzako
musika proposamena, Capitán
Corchea eta Hollywood Kids
Band taldeen eskutik.

Udalak 31.650€ onartu ditu euskara edo euskal kultura sustatzeko
ekintzak egiten dituzten Getxoko
elkarte, erakunde edo enpresarentzat, euskaraz bizi nahi duten
herritarrei horretarako aukerak
bermatze aldera, Euskara Sustatzeko Ekintza Plan Estrategikoak
jasotzen duenaren arabera.
Lehenengo ildoa, 11.200€-rekin,
euskarazko jarduerak antolatzeko
lokal baten gastuetan laguntzeko
da. Eskaerak aurkezteko epea uztailaren 2ra arte egongo da zabalik.
Bigarren ildoa, 20.450€-rekin, auzoetako Olentzeroak antolatzean
sortzen diren gastuetan laguntzeko da. Eskaerak aurkezteko azken
eguna urriaren 17a izango da.
Bi kasuetan eskaerak era telematikoan egin beharko dira Administrazio Elektronikoko Bulegoaren
bitartez. Informazio gehiago:
www.getxo.eus/es/euskara

Getxoarte 2021, udako jaialdia, programatutako hainbat jarduerarekin
Uztailaren 6tik 17ra, Getxoarte
2021eko bigarren ardatzari dagokion ekimena egingo da, kaleko ekitaldien programa, hain
zuzen ere, Bitartekaritza-Programarekin lotzen dena. Izan
ere, udako jaialdi horretan, familiarteko eta publiko orokorrarekiko interakzioa bilatuko
da. Udako jaialdi honek, besteak beste, hurbileko proposamenak bilduko ditu, hala nola
hainbat diziplinatako tailerrak,

argazki-rallyak, aire zabaleko
pintura-lehiaketak eta bertako
arte publikoa ezagutzeko ibilbideak (ikus agenda).
Ekimenaren barruan ere, Regoyos abiapuntu-Desde Regoyos
proposamena aurkeztuko da.
Bertan, arkitekturaren eta ikerketaren artista eta profesionalak
eta historialariak gonbidatuko
dira horien sorkuntza-prozesuetatik bizi garen lekuari eta
uneari buruz hausnartzera.

“Gidabaimena euskaraz” ekimena

“Vida de vidas. A life journey”

Udalak, beste urte batez, Gidabaimena Euskaraz kanpaina sustatuko du,
hainbat entitate eta udalerriko autoeskolekin elkarlanean, 17 eta 23 urte
bitarteko gazteak gidabaimenaren azterketa teorikoa euskaraz egitera animatzeko. Udalak 100€-ko diru-laguntza emango die eta 100€-ko hiru txartel
zozketatuko ditu gasolina erosteko. 20 gazte getxotarrek jaso zuten aipatutako diru-laguntza 2020an, eta 100€-ko hiru txartelak Ander Andikoetxea,
June Gallastegi eta Gaizka Ostaikoetxea gazteentzat izan dira.

Pablo Garrido getxotarrak poesia-liburu bat argitaratu berri du, bizitzan
izandako aldaketak azalduz. Hiru zatitan banatuta, lehenengoan, Oscuridad, ezegonkortasun emozionalaz hitz egiten du, kanpoko faktoreak lehenesten baititu giza ongizatearen gako gisa. Bigarrenean, Cuestionamiento, errealitatea, tradizioa, ohitura eta naturarekiko harremana aztertzen
ditu eta hirugarrenean, Claridad, naturarekin, geure buruarekin, harreman
berri baten beharra deskribatzen du.

Eskuragarri dauden 18 postuetatik bakarra geratzen da libre

Beste enpresa bat sartu
da Getxo Itsas Hub itsas
ekintzailetzako zentroan

Parke bat estaltzea, 2022rako
proposamen bozkatuena
Parke bat estaltzea proposamenik
bozkatuena izan da ekainaren 24an
amaitu zen 2022ko aurrekontu partehartzaileen proiektuak lehenesteko
fasean. Boto gehien lortu zituztenak
hurrengo proposamenak izan ziren:
itsasertzeko pasealekuak hobetzea
eta suspertze soziokulturalerako
aparteko programa bat abian jartzea.
Datuak
Prozesuan zehar adierazi bezala,
proiektu horiek egiteko aurrekontu-partida milioi bat eurokoa da, eta
horrekin honako proiektu hauek jarriko dira abian.
PROIEKTUA

PUNTUAZIOA

AURREKONTUA

Parke bat
estaltzea

1848

425.000€

Itsasertzeko
pasealekuak
hobetzea

1834

250.000€

Suspertze
soziokulturalerako
aparteko
programa bat
abian jartzea

1677

250.000€

Udalerriko
bide publikoen
inbentarioa egitea
eta argitaratzea

1608

Feminismoaren
aldeko
kontzientzia
eta ekintzak
sustatzea

1440

Getxo Itsas Hub zentroak, Kirol
Portuan duela hilabete irekitako
ekintzailetza-zentroak, badu beste turismo-enpresa bat, bizikleta
nautikoak alokatzeko zerbitzua
eskainiko duena.
Atxikimendu
berri
honekin,
zentroan erabilgarri dauden 18
lanpostuetatik bakarra geratzen
da libre. Hutsik dagoen lanpostua
proiektu berri batek eska dezake.
Enpresentzako postuak urtebeterako lagatzen dira, eta beste urte
bat luzatzeko aukera dago.

5.000€

12.000€

Kanpoan geratu dira bozkatu zitezkeen beste hiru proposamenak:
• Parkea eta bidezidorrak hobetzea Gabriel Ramos Urangan
(125.000€),
1396
punturekin.
• Fadurako trinketea margotzea eta
egokitzea (20.000€), 1375 punturekin.
• WiFi sarea jartzea udalerriko hainbat puntutan (20.000€), 1314 punturekin.
Bigarren fase honetan, jasotako galdeketen kopurua 390ekoa izan zen;
horietatik, 347 baliodunak eta 43 baliogabeak (hainbat arrazoirengatik).
Galdeketa gehienak (231) online aurkeztu ziren, web gunearen edo posta elektronikoaren bitartez. 159 udal
eraikin ezberdinetan eta kaleko karpetan jarritako buzoietan jaso ziren.

Getxo Itsas Hub
Gaur egun, 17 industria-proiektu eta zerbitzu-proiektu daude
Getxo Itsas Huben. Hiru ekimen
hauek nabarmentzen dira, hautaketan puntuazio altuena lortu
zutenak:

• turbina elektrikoen bidezko uretako irristatze-prototipoa
• turismoarekin eta beste jarduera
batzuekin lotutako azterketa prediktiboa garatzea, eta
• ekomaterialak nautikarako eta
uretako beste jarduera batzuetarako.
Getxo Itsas Hub-ek erreferentzia
izan nahi du Bizkaiko itsas industriaren eta lerraduraren garapenerako eta enpresa-ekosistema bat
garatu nahi du ondokoekin lankidetzan: Foru Aldundia, Sopelako
Udala, Bizkaiko beste udalerri
batzuk, unibertsitateak eta sektoreko eragileak.
Getxo Itsas Huben jardunaldiak,
topaketak eta bilera-guneak ere
antolatzen dira, ekosistema nautikoko enpresa eta proiektuentzat,
nahiz eta Huben ez egon.

“Ez erosi, adoptatu!”, maskotak
adopzioan emateko kanpaina berria
Udalak kanpaina bat antolatu du
Etxe-animaliak Jasotzeko udal
Zerbitzuaren egoitzan dauden txakur eta katuak adopzioan emateko.
Kanpainak, aurrekoetan bezala, Ez
erosi, adoptatu! goiburu bera dauka
eta bere helburua da udalerriko
kaleetan aurkitu diren eta familia
baten zain dauden maskotei bigarren aukera bat ematea.
Oraingoan ere jendaurrean erakutsiko dira maskotak, asteburu
honetan bertan udalerriko hiru

tokitan, adopzioan emateko: ostiralean, uztailaren 2an, Algortako San Nikolas plazan izango
dira, 16:00etatik 20:00etara; larunbatean, uztailaren 3an, Romoko
Santa Eugenia plazan, 10:00etatik
14:00etara; eta igandean, uztailaren 4an, Areetako Geltokia plazan,
10:00etatik 14:00etara ere.
Aldi berean, Udalak kartel bat
prestatu du, non Getxon jasotako
txakur eta katu guztiak ikusten
diren. Animalia bakoitzari dagozkion datuak aipatzen dira kartel
horretan: izena, adina, arraza eta
izaerari buruzko ezaugarriak. Ia
guztiak lagunkoiak dira, zerbitzuan emandako kalifikazioaren
arabera.
https://bit.ly/3w7jeGQ

Zuzenketa. Getxoberrirekin
batera joan den astean banatutako GetxoBono kanpainari
buruzko gehigarrian akats bat
gertatu zen kanpainari atxikitako enpresa baten helbidean: Vito 52 zapata-denda
Algortako Basagoiti etorbideko 52. zenbakian dago, eta ez
Romon, gehigarrian agertzen
zen bezala.

Eskaintzak nobedade ugari dakartza eta adin guztiei zuzendutako 45 kirol modalitateraino hedatu da

Izen-ematea Getxo Kirolak-en eta kluben kirol ikastaroen eta
jardueren denboraldi berrian
Getxo Kirolak-ek eta udalerriko kirol
klubek jarduera- eta ikastaro-eskaintza berria prestatu dute urrian hasiko
den datorren denboraldiari begira.
Programak 45 modalitate ezberdin
biltzen ditu eta nobedade ugari dakartza iazko martxoan pandemiagatik kirol jarduera osoa bertan behera
utzi behar izan aurretik ematen zenarekin alderatuta. Horrela, eskaintzan bereizten dira Getxo Kirolak-ek
pertsona helduentzako antolatutako
ikastaroak; kirol klub getxotarrek
haurrentzat eta gazteentzat antolatutako ikastaroak eta jarduerak, eskola-kirola irizpideekin; eta adineko
pertsonentzako eskaintza, zahartze
aktiboaren programarekin (Getxo
Lagunkoia) koordinatuta, zeinek
barne hartzen dituen Getxo Kirolakek antolatutako ikastaroak eta tokiko
kirol elkarteekin kolaborazioan antolatutako bestelako jarduerak.
Haur eta gazteen kirol eskaintzak
jarduerak bereizten ditu: batetik, Getxo Kirolak-eko abonu-txartela edukitzea beharrezko duten jarduerak
(hala nola tenis, igeriketa, erritmikoa
eta karate) daude, eta bestetik, inskripzioa ordaindu behar den baina
urteko ordainketa egiteko obligaziorik ez dutenak daude (arku-ti-

roa, bela, piraguismoa, arrauna eta
mahai-tenisa, besteak beste). Kasu
bietan, antolaketa kirol kluben ardurapean dago eta inskripzioak zuzenean erakunde bakoitzarekin formalizatu behar dira.
Helduentzako
programazioaren
kasuan, ikastaro guztiak Getxo Kirolak-ek antolatzen ditu; beraz,
inskripzioa egin behar da, aurreko
urtetan bezala, kirolaren udal erakundeko webgunearen bitartez edo
zuzenean, Fadurako edo Gobelako
jendearen arretarako bulegoetan.
Aurre-inskripziorako epea uztailaren 29an amaitzen da eta plazen

esleipena zozketa bidez egingo da.
Pertsona helduentzako proposamenak honakoak dira: indoor zikloa,
gimnasia, pilates, yoga, tenis, padel,
dantza eta igeriketa.
Adinekoentzako kirol eskaintzari dagokionez, ordaindutako edo doako
ikastaroak eskaintzen dira bai Getxo
Kirolak-en abonatu diren pertsonentzat bai parte hartzeko harpidedun
karneta beharrezkoa ez dutenentzat.
Nobedade bezala, aipatzekoa da eskaintzan barne hartu direla bela, walking futbola, palak, saskibaloia eta
txirrindularitza. Eta doakoen artean,
programan finkatu dira ibiltzera joa-

teko elkarretaratzeak.
Getxo Kirolak-eko abonu-txartela
izatea beharrezkoa den jarduera eta
ikastaro guztietan, interesdunek dagozkien hobariak eskatu ahal izango
dituzte. Hobari horiek kirol-erakundearen webgunean kontsulta daitezke.
Getxo Kirolak-ek liburuxkak editatu
ditu kirol eskaintza zehatz guztiari
buruzko informazioarekin. Fadurako, Gobelako edo Romo Kultur
Etxeko jendearen arretarako bulegoetan jaso daitezke liburuxkak edo
www.getxokirolak.eus webgunean
kontsultatu.

Urrezko Baleak, Kantauriko
erreferentziazko estropada, hogeita
hamar urte betetzen ditu
XXX. Euskal Kostaldea-Urrezko Balea Estropada, Kantauriko erreferentziazko proba, Getxotik irtengo da
ostiral honetan, uztailak 2. Kostako
50 miliako estropada batekin, Donostian amaituko da igandean, hilak 4, barlovento-sotavento batekin.
Hogeita hamar tripulaziok Balea
sari preziatua eskuratu nahi izango
dute bela lehiaketa honetan, Kurtzero I, Kurtzero II, J80 monotipoak eta
ziurtagiririk gabeko klaseetan.

RCMA-RSCko bi ontzi, Munduko
J80 txapelketan
Bestalde, RCMA-RSCko bi belaontzi, Danimarkako Rungsted herriko
J80 Klaseko Munduko Txapelketan
izango dira protagonista uztailaren
3tik 9ra. José Azquetaren Biobizz eta
Tomas Truebaren Jose Luis de Ugarte
Bela Eskolako Fhimasa ontziek eskifaia onenen artean sailkatzea espero
dute. 12 herrialdetako 50 belaontzik
parte hartuko dute txapelketan. José
Azquetaren tripulazioak (bosgarrena izan zen azken Mundu Txapelketan) eta Bela Eskolarenak (gazte mailan munduko egungo txapelduna
da) duela bi urte lortutako arrakasta
errepikatzeko asmoa dute.

Zortzi domina Getxorentzat aulki
mugikorreko Estatuko txapelketan
Guztira zortzi domina lortu zituzten
Raspas eta Getxo Arraunek duela
egun batzuk Legution (Araba) jokatutako aulki mugikorreko Espainiako Txapelketan. Zazpi domina areetarrentzat izan dira: lau urre, bi zilar
eta brontze bat. Urrezkoak, honako
hauentzat izan dira: Koxme Burutaran, 23 urtez azpiko skiffean; Anne
Marzin, skiff absolutuan; gizonen
4x absolutuan (Koxme Burutaran,
Unai Mielgo, Romuald Thomas
eta Jean Pierre Izart) eta andren 4x

absolutuan (Anne Marzin, Elodie
Tardos, Maialen Mielgo eta Pauline
Bugnard). Horietako hiruk, -Maialen, Elodie eta Pauline-, Benedicta
Ruizekin batera, zilarra lortu zuten
4- absolutuan. Bigarren zilarra Aitor Blancorentzat izan zen, skiffean,
eta brontzea 4- ontziarentzat (Louis
Boulliot, Thomas Fourgeoruse, Jules
Berchtol eta Sebastian Goudet). Bestalde, Getxo Arrauneko Jorge Pinedak zilarra irabazi zuen skiff absolutuan, arraun egokituan.

Naroa Ruiz Monge, Espainiako txapeldunorde
patinaje artistikoan
GiraGetxo taldeko Naroa Ruiz Monge getxotarrak zilarrezko domina irabazi du Solo Dance modalitateko emakumezkoen gazteen kategorian, Torredembarra herrian (Tarragona) ekainaren 24tik 26ra egin den patinaje
artistikoko Espainiako Txapelketan. Hain zuzen ere, lehen aldia da euskal
patinatzaile bat podiumera igotzen dela Estatuko txapelketa batean. Naroaren kategorian, 18 patinatzailek parte hartu zuten guztira. Garaipen
honek, Alemaniako Kopan lehiatzeko aukera ematen dio, uztailaren 14tik
16ra, Freiburgen, baita Europako Kopan, urrian, eta Solo Danceko Openean, udazkenean ere.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO, BAIEZKOA ANIZTASUNARI ETA ASKATASUNARI
Aste hau da aniztasunari, berdintasunari eta pertsonen askatasunari
erabateko babesa eta errespetua
argi eta garbi adierazteko astea. Astelehen honetan E28 izan da, LGTBIQ+ Harrotasunaren Nazioarteko
Eguna. 1969an Stonewallen (New
York, AEB) gertatutako istiluak hartzen dira gogoan egun horretan,
homosexualen askapen mugimenduaren hasiera markatu baitzuten.
Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egiten du Berdinduren adierazpenarekin. Adierazpen horrek honako
hau azpimarratzen du: “E28 egunak eskuratutako lorpen guztiak
aldarrikatzeko eta ikusarazteko,
eta, ezinbestean, oraindik lortzeko
dugun guztia nabarmentzeko izan
behar du... E28a da sexu-askapenaren aldeko borrokaren alde bizitza eta ahaleginak eman dituzten
pertsona guztiei eskerrak emateko
unea, gaur egun ere antolatzen eta
gizartea sentsibilizatu, kontzientziatu eta eraldatzeko lana egiten
jarraitzen baitute”.
Hori dela eta, Getxoko EAJn geure
egiten dugu deialdi hau: “Sexu-as-

kapenaren alde lortzen ari garen
aurrerapen guztiak ospatzeko aprobetxatzera animatzen dugu euskal gizartea, ahaztu gabe gizarte
osoaren lana dela erne ibiltzea,

HONDARTZA BAT GURE
TXAKURRENTZAT

Getxoko 8.500 familiak baino
gehiagok gozatzen dute beren
etxeetan txakurren konpainiaz.
Hala eta guztiz ere, gure udalak ez dio erantzun eraginkorrik
eman gure maskotez bide publikoan gozatu ahal izateko eskakizunari. Gaur egun, txakurrak
aske ibiltzeko bost gune baino ez
daude gure herrian. Horiek, gainera, soilik hiru izatera pasatzen

dira udan, hondartzak txakurrentzako aisia gune gisa kendu
egiten baitira. Hori guztia dela
eta, eskatu dugu Bola hondartza
gure txakurrentzako aisia-gune
gisa gaitzea, hondartza batez eta
itsasoaz gozatu ahal izan dezaten
haiek ere. Leku txikia da, baina
gure maskotentzat nahikoa. Tamalez, udalak uko egin dio hori
aurrera eramateari. #esnatugetxo

LGTBIQ+ ESKUBIDEEN ALDE:
SINBOLOAK BAINO GEHIAGO
Harrotasunaren Egunaren bueltan,
joan den ostegunean mozio bat aurkeztu genuen osoko bilkuran, Getxok
udalerriko LGTBIQ+ errealitateei
buruzko diagnostikoa egin dezan eta
LGTBIQ+fobiaren aurkako behatoki
bat ezar dezan. Benetan desengainatuta gaude EAJk eta PSE-EEk osatutako gobernu taldearekin. Ez dira
proposamena onartzeko bezain ausartak izan. Aldiz, Donostia edo Gas-

teiz bezalako beste udalerri batzuetan
jada sortu dira errealitate hauek jorratzeko antzeko organoak. Gure udalerriak baditu diagnostiko eta behatoki
propioak izan ahal izateko gaitasun,
biztanle eta baliabide nahiko eta
soberan. Getxoko LGTBIQ+ kolektiboak sinboloak eta argazkiak baino
gehiago merezi du: ekintza eta politika errealak eta eraginkorrak behar
ditu. elkarrekinpodemos@getxo.eus

horren alde borrokatzen jarraitzea
eta pertsona guztiak askatasunean
bizi eta adierazi ahal izatea bermatzea”. Izan ere, EAJ osatzen dugun
gizon-emakumeok oso argi dau-

kagu eta azpimarratu egin nahi
dugu sexu-orientazioagatiko eta
genero-identitateagatiko diskriminazioaren aurka borrokatzeko konpromisoa. Gure balioen ardatza da
duintasunak, tratu-berdintasunak
eta genero-berdintasunak eskubide
funtsezko eta unibertsala osatzen
dutela, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak aitortua.
“Getxo, batua eta sozialki anitza”.
Horixe zen, hain zuzen, 2019ko
gure hauteskunde programako giltzarrietako bat. Bada, zeharkako
konpromisoa izaten jarraitzen du,
“pertsona eta proiektu guztiek lekua izango duten” Getxo baten
alde: “Gizarte kohesioa da gure
konpromisoa, inor ere atzean ez uzteko. Gizon eta emakumeen arteko
berdintasuna, errespetua, aniztasuna eta kulturartekotasuna oinarri izanda.
Gizarte justu eta desparekotasunik
gabeko baten alde lanean ari garelako, zeinetan pertsona guztiok
izango ditugun gure bizitzarako
eta garapenerako beharrezkoak diren gutxieneko baldintza duinak”.

POSTUREO-ARGAZKIEN AURREAN,
LGTBI+ POLITIKA INTEGRALAK
Getxoko EH Bildutik uste dugu ezinbestekoa dela LGTBI+ politika integralak martxan jartzea. Basaurin eta
Zornotzan gertatutako azken eraso
homofoboek argi erakutsi digute
oraindik orain asko dugula borrokatzeko sexu-aniztasunaren arloan.
Hori dela eta, ekaineko osoko bilkuran
mozioa aurkeztu genuen, Getxoko Udalak LGTBI+ politikak sustatzeko zerbitzua sor dezan eskatzeko. Horrela, zerbitzu horrek urte osoan zehar ekintzak
antolatuko lituzke LGTBI+ mugimenduarekin elkarlanean: egoeraren diagnostikoa, sentsibilizazio kanpainak...
Argi daukagu: ez da nahikoa urtean
birritan adierazpen bat kaleratzearekin,
plangintza integralak behar ditugu.
Bilkuran bertan ikusi izan genuen zein
den EAJ eta PSEren borondatea: ezezkoa

bozkatu zuten, eta, beraz, atzera bota zen
gure proposamena. Argi dago eurentzat zer den LGTBI+ borroka: balkoietan
ortzadarraren koloreak ipintzea, argazki
instituzional bat ateratzea... baina inolako konpromiso zehatzik hartu gabe.
Postureo hutsa, merkantilismoa, aurpegi-zuriketa, kapitalismo arrosa.
Hori dela eta, EH Bildutik erabaki
genuen Udalak antolatutako argazki
instituzional horretan ez parte hartzea (argazkian diskurtso LGTBIfoboak dituzten horiek agertu ziren
gainera). Guretzat ekainaren 28a borroka egun bat delako, sexu-aniztasuna aldarrikatzeko eguna, eta protagonistak bollerak, marikak, transak,
intersexualak, gorputz ez binarioak
eta heteroarauak baztertutako guztiak direlako. Info getxo.ehbildu.eus

TAO BERRIA,
HAUTESKUNDEETAKO KONPROMISOA
Ekaineko azken osoko bilkuran
onetsi dugu, EAJk eta PSE-EEren
koalizioko udal gobernuaren botoekin, Aparkaleku Arautuaren
Udal Zerbitzuari buruzko Ordenantza berria. Araututako aparkaleku zerbitzua hedatu eta hobetzeko prozedura honen baitan
eman beharreko beste urrats bat
da, gure udalerrian mugikortasuna hobetzeko helburua duena.
PSE-EE TAO guneak areagotzeko promesarekin aurkeztu zen
hauteskundeetara. Batez ere udalerriaren kanpotik datozen ibilgailuen iritsierak gehien ukitutako
auzoetarako konponbidea nahi

genuen. Romo auzoa eta Areetako
Santa Ana dira gune horiek.
Gainera, uste dugu 2022ko udan
Ereagako hondartza arautzeak asko
hobetuko duela mugikortasuna hareatza horretan, eta mugikortasun
urria duten pertsonen irisgarritasuna erraztuko duela. Parte-hartze
izaerako ordenantza horrek dagoeneko herritarren 190 ekarpen jaso
ditu, tokiko merkataritza dinamizatzeko nahiz mugikortasun jasangarria eta gure auzokideen bizi-kalitatea hobetzea lortzeko balio izango
duen errotazioa hobetzeko asmoz.
Hala, 1.400 aparkaleku izatetik
3.800etik gora izatera pasako dira.

Doako alea

358 zb.
www.getxo.eus

>> 2021eko Uztaila

Nabarmentzekoak
> Wanted programaren ekitaldi berrian parte hartzeko deialdia
> Udako jarduerak Gazteria Zerbitzuarekin
> Oporretarako txartel erabilgarriak

* Udako jarduerak Gazteria Zerbitzuarekin. Datozen hilabeteetan, Gazteria Zerbitzuan hainbat jarduera, txango eta tailer
egingo ditugu, udaz askoz gehiago goza dezazuen. Ekimenak
Getxo Ekinez 2021 planaren barruan egongo dira, COVID-19ren
ondorio sozioekonomikoak arintzeko. Interesa edukitzekotan, adi
egon sare sozialei, eta kontsultatu Gazte Informazio Bulegoan,
bide horietatik parte hartzeko moduaren berri emango baitute.

* Global Training bekak UPV/EHUk kudeatuak eta 30 urtetik beherako unibertsitate-tituludunei zuzenduak, atzerriko enpresa edo erakundeetan ordaindutako praktikak egiteko. 65 beka daude eskuragarri eta
horiek eskatzeko epea uztailaren 16an amaitzen da. Harremanetarako:
Iñigo González (inigo.gonzalez@ehu.eus eta tel.. 943 01 59 86).
*BizkaiaZubiarenIII.PinturaAzkarrarenLehiaketaNerbioi Itsasadarraren Ondarea gaiarekin, estatuan bizilekua duten 18 urtetik gorako
artista guztientzat dago zabalik. Gomendatzen da aldez aurretik egitea
izenematea: promocion@puente-colgante.com edo 94 480 10 12.

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Uztaila
Hilak 1, osteguna: ASANBLADA: IRAILEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 3, larunbata: IRTEERA: IGERILEKURA
Hilak 6, asteartea: EKINTZA: GYNKANA
Hilak 7, 8 eta 13 (asteazkena, osteguna eta asteartea): TAILERRA: BELDUR BARIK
Hilak 15, osteguna: EKINTZA: URETAKO JOLASAK
Hilak 17, larunbata: IRTEERA: KAYAK
Hilak 21, asteazkena: SUKALDARITZA: ETXEKO IZOZKIAK
Hilak 23, ostirala: EKINTZA: PASEOA
Hilak 27, asteartea: TAILERRA: AITITE-AMAMEN EGUNA
Hilak 30, ostirala: EKINTZA: PIKNIK

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Uztaila
Hilak 1, osteguna: ASANBLADA: IRAILEKO PROGRAMAZIOA
Hilak 2, ostirala: IRTEERA: ESKALADA
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

Wanted programaren ekitaldi berrian parte
hartzekodeialdia
Finantzaketa eta aholkularitza
zure ideiak bultzatzeko leloarekin, udal Gazteria Zerbitzuak eta Ekonomia Sustatzeko Arloak deialdi berri
bat plazaratu dute 18 eta 30
urte bitarteko gazteei zuzendua, Wanted programan
parte hartzeko.
Egitasmo horren bitartez,
finantzaketa, aholkularitza
edo orientazio ezagatik edo
bestelako
arrazoiengatik
aurrera ateratzeko arazoak
dituzten gazteek bultzatutako proiektuak lagundu nahi
dira. Izan ere, Wanted-ek aukeratutako proiektuak abian
jartzeko beharrezkoak diren laguntzak emango ditu.

Orotariko laguntzak eskainiko dira: 10.000€ra arteko
finantzaketa, aholkularitza
profesionalerako zerbitzuak,
formakuntza zehatza proiektuak dituen beharrizanetan
edo bide-laguntza zerbitzua.
Oro har, proiektuak gauzatzeko beharrezkoak diren
baliabide eta zerbitzuak eskainiko dira.
Bilatzen diren proiektuak
dira: enpresa sortzekoak
izan ala ez, profesionalak
izan ala ez, antzezlanak
sortu eta ekoiztekoak, performanceak, film laburrak
egitekoak,
erakusketak,
edozelako lehiaketak antolatzeko, udalerrirako inte-

resgarriak izan daitezkeen
web orriak, blogak eta abar,
aisialdi jarduerak, hala nola
ikastaroak eta tailerrak, gizarte arazoetan sentiberatzeko egitasmoak, euskararen erabilera sustatzekoak,
hitzaldiak bezalako dibulgaziozko proiektuak eta abarrekoak. Hau da, orotariko
proiektuak bilatzen dira programaren bitartez, berriak
izan ala ez, baldin eta Getxoren gizarte, ekonomia edo
kultura aberasten badute.
Parte hartzeko modua oso
erraza da: mezu bat bidali
behar da gazteria@getxo.eus
helbidera eta hitzordu eskatu proiektua azaltzeko.

OPORRETARAKO TXARTEL ERABILGARRIAK
TXARTEL MOTA

ADINAK

BALDINTZAK

BALIAGARRITASUNA

PREZIOAK

ABANTAILAK

NAZIOARTEKO
ATERPEKIDE
TXARTELA

Gaztea: 14-29 urte
Heldua: 30 baino nagusiagoa
Familiarra: Unitatea + <14
seme-alabak
Taldea: <18 begiralea
(gutx. 10 perts.)

* NAN edo Pasaportea
* Famili Liburua
* Diruaren ordainagiria

Urte natural 1 txartela
ematen den egunetik

30 urtez gorakoak: 10€
30 urtez beherakoak: 5€
Familiarra: 18€
Taldea: 16€
http://reaj.com

Nazioarteko Aterpetxe Federazioko nazioarteko edozein aterpetxetan ostatu
hartzeko

30 urte bete arte

Dohainik http://www.
gazteaukera.euskadi.eus web
orrian eska daiteke eta etxera
bidaltzen dute 8-10 egunetan

Urte natural 1 txartela
ematen den egunetik

11 €
Erabat digitala
www.isic.es

Urte natural 1 txartela
ematen den egunetik

11 €
Erabat digitala
www.isic.es

Urte natural 1 txartela
ematen den egunetik

11 €
Erabat digitala
www.isic.es

EUROPAR GAZTE
eta 29 urte
bitartean
Hilak
5, larunbata:14IRTEERA:
KNS
TXARTELA

* NAN edo Pasaportea
* Diruaren ordainagiria

Hilak 8, asteartea: EKINTZA: INGURUMEN EGUNA
Hilak 11, ostirala: TAILERRA: ELEKTRIZITATEA
Hilak 17, osteguna: SUKALDARITZA: ZUKUA
Hilak 19, larunbata: IRTEERA: GUGGENHEIM
BIDAIARIENTZAKO
Hilak
23, asteazkena: TXAPELKETA: FUTBOLIN * NAN edo Pasaportea
TXARTELA
14 eta 31 urte bitartean
* Karnet tamainako argazki 1
Hilak
25, ostirala: EKINTZA: FILMAK
(IYTC)
* Diruaren ordainagiria
Hilak 29, asteartea: TAILERRA: NEZESER MARGOTU
* NAN edo Pasaportea
* Ikasle izatearen agiria (normalean,
NAZIOARTEKO IKASLE
nahikoa izaten da kasuan kasuko
Edozein ikasle,edozein jatorri,
TXARTELA
ikasturtean ofizialki onartutako zentro
formazio
edo
adinekoa
(ISIC)
batean egindako matrikula aurkeztea)
* Karnet tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria
* NAN edo Pasaportea
* Ofizialki onartutako ikastetxe batean
NAZIOARTEKO
Ikastetxe ofizial batean irakasle
irakasle izatea egiaztatzen duen
IRAKASLE TXARTELA
gisa kontratatuta dagoen
agiria
(ITIC)
edonor
* Txartel tamainako argazki 1
* Diruaren ordainagiria

Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Bidaia asegurua
- Garraioa
- Dendak
- Jarduerak
- Zozketak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan eta informazioa 24 orduz
Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Garraioa
- Ostatua
- Museoak, antzerkiak, zinema,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan eta informazioa 24 orduz
(ISIConnect)
Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Garraioa
- Ostatuak
- Museoak, antzerkiak, zinemak,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan eta informazioa 24 orduz
(ISIConnect)
Hainbat deskontu eta zerbitzu berezi:
- Garraioa
- Ostatuak
- Museoak, antzerkiak, zinemak,...
- Mundu osoko leku historikoak
- Doako Larrialdi zerbitzua bidaietan eta informazioa 24 orduz
(ITIConnect)

•Txartelamodudigitaleaneskatubaduzuetaplastikozkobertsioanahibaduzu,6€dira.Baldintzak:ISIC,ITICedoIYTICbaliozkotxartelaetaargazkia.
•Txartelhauekegitekoinformazioguztiawww.gazteaukera.euskadi.eusweborrianetaGazteBulegoan(gaztebulegoa@getxo.eusedota944.660.353)dago.

