#GetxoBiziEzazu
Doako alea

1649 zk.
www.getxo.eus

/ Nabarmentzekoak
> Jabekuntza Eskolak 20 ekitaldi antolatu ditu,
tartean LGTBI gaiari buruzko tailer bat eta
feminismoari buruzko mintegi bat (4. or.)
> Irantzu Coto, Euskadiko txapeldunordea eta
Bizkaiko txapelduna aire zabaleko arku tiroan
(4. or.)

* Kantabria, Katalunia eta Getxoko taldeak
Habanera Jaialdian
(3. or.)

2021

Irailak 09
>> Irailak 19

Dantza. Hilak 17, ostirala, 19:00etan,
Muxikebarrin, “Imperfectas” Input
Danzarekin. Sarrera: 8€.
Umorea. Hilak 18, larunbata, 19:00etan,
Muxikebarrin, Dani Mateo. Sarrera: 20€.

Irailaren 16tik 19ra, Faduran, pandemian egiten den modalitateko lehen mundu txapelketa da

Lur Gaineko Munduko Sokatira Txapelketak 16 selekzio
nazional eta 580 kirolari bilduko ditu
Getxon izango da Lur Gaineko
Munduko Sokatira Txapelketa hilaren 16tik 19ra, Tug of War nazioarteko izena duena, eta Nazioarteko
Fed erazioari (TWIF) – aurten 60.
urteurrena betetzen du- atxikitako nazioarteko elkarteek eta beraien klubek parte hartzen dute.
16 selekzio nazional bilduko dira
Fadurako instalazioetan, besteak
beste, Ingalaterra, Hegoafrika, Alemania, Txina Taipei, Herbehereak,
Israel, Suitza eta Basque Country
bera. Gainera, 39 klub egongo dira,
guztira 73 talde, 580 kirolari baino
gehiago eta 50 epaile eta nazioarteko oizial inguru. 8 kategoriatan jokatuko dira txapelketak, pisuen eta
sexuen arabera, nazioen eta kluben
arteko munduko txapelketan.
Amaia Agirre alkateak kirol ikuskizun handi honen aurkezpenean
adierazi duenez, “Getxo kirola in-

tentsitate handiz bizi duen herria da.
Horren erakusgarri da 2014an jaso
genuen Kirolaren Europako Hiri Onenaren aitorpena. Gure herriko kirolaren eta jarduera isikoaren inguruko
elkarte- eta herritar-sarea sendoa eta
oso aktiboa da, eta, beraz, uste dugu
bisitatzen gaituzten kirolariak etxean
bezala sentituko direla. Horregatik
guztiagatik, lehiaketa honek garenaren
balioen zati handi bat irudikatzen du,
eta izan nahi dugunera proiektatzen

gaitu: nortasuna galdu gabe munduarekin konektatzen duen udalerri bat;
kirola, jarduera isikoa eta ohitura osasungarrien sustapena guztiontzako
balioa eta ongizatea sortzeko estrategian txertatzen dituen herri bat”.
Txapelketa 2020ko irailerako zegoen aurreikusita, eta pandemiak
atzeratu egin zuen. Txapelketa
hau antolatzeko ezohikoak diren segurtasun-neurriak jarri dira

Barruko gehigarriak

abian, parte-hartzaile guztiak COVIDetik babesten direla bermatzeko eta ziurtatzeko. Hala, parte
hartzen duten guztiek PCR negatiboa izango dute. Gainera, taldekako burbuiletan bilduta egongo
dira, kanpoaldearekin kontakturik izango ez dutenak eta txapelketan zehar kasu sintomatikoren
bat gertatuz gero, isolamendu
gune bat barne hartzen duen zerbitzu mediko iraunkorra izango
da. Jendearentzako edukiera ere
500 pertsonakoa izango da, eta
sarrerak aldez aurretik erreserbatzeko sistema bat prestatu da
eskaerak kudeatzeko: https://
sokatiramundiala.com/sarrerak/.
Sarrerak eskatzeko epea igandean,
hilaren 12an, itxiko da. 5€ balio
dute eta aukeratutako saiora sartzean ordaindu beharko da.
Programa: https://sokatiramundiala.com/programa_eu/.

IRAILAK 16 OSTEGUNA
Ipuinaren ordua. 18:00etan, Algortako
Kultur Etxean (Villamonte), “Sorgina
Txirulina” (euskaraz). 4-8 urte. Sarrera
dohainik.
Liburuaren aurkezpena. 19:00etan,
Algortako Kultur Etxean (Villamonte),
Maider Inclán Orueren “Los secretos de
las relaciones extraordinarias” liburuaren aurkezpena.
IRAILAK 9 OSTEGUNA
Kontzertua. 19:00etan Muxikebarrin
(Ereaga aretoan) Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Prezioa: 8€.
Andra Mariko Aste Kulturala. Hilaren
12ra bitartean, kiroldegiko aparkalekuan. Kontzertuak, umeentzako jarduerak, musika … Sarrera dohainik online
erreserbarekin https://labur.eus/js5fe

Literatura
sarien
banaketa.
19:00etan, Muxikebarrin (Arrigunaga
aretoan), Ramiro Pinilla 4. eleberri laburren lehiaketaren eta Txiki Baskardo
4. kontakizunen haur lehiaketaren sari
banaketa. Sarrera gonbidapenarekin
(Muxikebarrin eta Romo Kultur Etxean
jaso behar dira).
Odol-emate. Areetako Geltokia plaza.
Goiz eta arratsaldez.

IRAILAK 10 OSTIRALA

IRAILAK 17 OSTIRALA

35. Habanera eta Itsas Abesti jaialdia.
19:00etan, Muxikebarrin (Ereaga aretoan) Rondalla Al Sejo (Castro-Urdiales).
Sarrera: 3€.

Dantza. 19:00etan, Muxikebarrin
(Ereaga aretoan), “Imperfectas” Input
Danzarekin. Sarrera: 8€.

Getxophoto.
Gaueko
ibilbidea.
20:30etik aurrera (gazteleraz). Prezioa:
4€ (lekua mugatua). Informazio gehiago: www.getxophoto.eus
Andra Mariko Aste Kulturala. Sarrera
dohainik online erreserbarekin https://
labur.eus/js5fe
IRAILAK 11 LARUNBATA
35. Habanera eta Itsas Abesti jaialdia.
19:00etan, Muxikebarrin (Ereaga aretoan) Ultramar (Granollers). Sarrera: 3€.
Getxophoto. Goizeko bisita. 11:30etik
aurrera (gazteleraz). Prezioa: 4€ (lekua
mugatua). Getxophoto por … Yogurinha
Borova (artista, abeslaria, performer).
19:00etatik aurrera (euskaraz eta gazteleraz). Prezioa: 5€ (lekua mugatua).
Andra Mariko Aste Kulturala. Sarrera
dohainik online erreserbarekin https://
labur.eus/js5fe
Ingurumen aretoa. “Naturaren detektibeak” (6 urtetik aurrera) eta “Esploratzaile txikiak” (3 urtetik aurrera). Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea.
www.ingurumenaretoagetxo.eus

Getxophoto.
Gaueko
ibilbidea.
20:30etik aurrera (gazteleraz). Prezioa:
4€ (lekua mugatua). Informazio gehiago: www.getxophoto.eus
IRAILAK 18 LARUNBATA
Umorea. 19:00etan, Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), Dani Mateo. Sarrera:
20€.
Getxophoto. Hamaiketako. 11:00etik
aurrera, Getxophotoren bulegoan
(Amezti 6, 5-5), Ainhoa Resanorekin
(“Ellas” proiektua). Prezioa: 5€. Lekua
mugatuta. Goizeko bisita. 11:30etatik
aurrera (euskaraz). Prezioa: 4€ (lekua
mugatua). Getxophoto por … Alaia
Martin eta Imanol Uria (bertsolariak).
19:00etatik aurrera (euskaraz eta gazteleraz). Prezioa: 5€ (lekua mugatua).
Literatura ibilbidea. “Ramiro Pinilla
y su obra” Gustavo Iduriagarekin (gidaria). Irteera 11:00etan San Nikolas
plazatik (Algorta). Gazteleraz. Dohainik.
Aurretiko online erreserba: www.ge-

txo.eus/pinilla
Bisita gidatua eta antzeztua Portu
Zaharrera. 11:30-12:30. Informazioa
eta erreserbak: Turismo Bulegoa, 94
491 08 00 edo infoturismo@getxo.

IRAILAK 12 IGANDEA

eus

35. Habanera eta Itsas Abesti jaialdia.
19:00etan, Muxikebarrin (Ereaga aretoan) Itxartu abesbatza eta Biotz Alai
abesbatza (Getxo). Sarrera: 3€.

Ingurumen aretoa. Orientazioa (8 urtetik aurrera). Ekintza autogiatua “Sendabelarren indarra” (3 urtetik aurrera).
Beharrezkoa da aldez aurretik izena
ematea. www.ingurumenaretoagetxo.
eus

Getxophoto. Goizeko bisita. 11:30etik
aurrera (euskaraz). Prezioa: 4€ (lekua mugatua). Familientzako bisitak.
12:30etik aurrera (euskaraz-gazteleraz). Prezioa: 4€.

IRAILAK 19 IGANDEA

Andra Mariko Aste Kulturala. Sarrera
dohainik online erreserbarekin https://
labur.eus/js5fe

Bisita gidatua eta antzeztua. “deapie”.
Horacio Echevarrieta. 11:30-12:45h.
Argibide gehiago Turismo Bulegoan: 94
491 08 00 / infoturismo@getxo.eus

Ingurumen aretoa. Txiki tailerra: Egin
ezazu zure lehenengo herbarioa(6 urtetik aurrera). Beharrezkoa da aldez
aurretik izena ematea. www.ingurumenaretoagetxo.eus

Literatura ibilbidea. “Ramiro Pinilla
y su obra” Gustavo Iduriagarekin (gidaria). Irteera 11:00etan San Nikolas
plazatik (Algorta). Gazteleraz. Dohainik.
Aurretiko online erreserba: www.ge-

txo.eus/pinilla
IRAILAK 13 ASTELEHENA
Odol-emate. Algortako Geltokia plaza.
Goiz eta arratsaldez.
Hitzaldia. Romo Kultur Etxean,
19:00etan, “Sorpresas y desengaños:
paradojas matemáticas”. Hizlaria: Marta
Macho, EHU-UPVn Matematika irakaslea. Online: https://labur.eus/2021sinope09 Antolatzailea: “Sínope Kultur
Elkartea”.
IRAILAK 14 ASTEARTEA
Odol-emate. Bizkaia Zubia plaza.
16:30etik 21:00etara.

Haurrentzako ikuskizuna. 18:00etan,
Muxikebarrin (Ereaga aretoan), “Kantu
kolore: ametsen urtebetetzea”. Sarrera:
5€.
Getxophoto. Goizeko bisita. 11:30etik
aurrera (gazteleraz). Prezioa: 4€ (lekua mugatua). Familientzako bisitak.
12:30etik aurrera (euskaraz-gazteleraz). Prezioa: 4€.
Ingurumen aretoa. Helduentzako tailerra. “Perretxikoak haztea” (16 urtetik
aurrera). Beharrezkoa da aldez aurretik
izena ematea. www.ingurumenare-

toagetxo.eus

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

Itsas bidaien denboraldia itzuli da,
pandemiagatik ia bi urteko geldialdiaren ostean
Hanseatic Inspiration gurutzaontzia Getxoko portura
iritsi den aurtengo lehen itsas
bidaia izan da, pandemiaren
ondorioz jarduera turistiko
hau ia bi urtez geldirik egon
ostean. Maltako bandera duen
itsasontzia, 138 metroko luzera
eta 22ko zabalera duena, Ale-

maniako Hanburgo hiritik
abiatu zen urtebete inguruko
atzerapenarekin –2020ko urrirako zegoen programatuta
helmugaratzea–, Donibane
Lohizunen geldialdia egin
zuen eta abuztuaren azken
egunean iritsi zen Olatura,
Kirol Portuko itsas bidaien

terminalera, bidaiaren azken
helmugara, 150 bidaiari inguru zeramatzala ontzian, gehienak alemaniarrak. Getxon
egun bat igaro ondoren, Azore
uharteetara abiatu zen. Urriaren amaierara arte dozena erdi
ontzi gehiago iristea espero du
Portuko Agintaritzak.

Lau ibilgailu hibrido Udaltzaingoarentzat
Udaltzaingoak lau ibilgailu
elektriko hibrido berri gehitu dizkio lotari. CO2 partikulen maila baxua duten lau
auto dira, Euro 6 emisioen
araudia betetzen dutenak
eta DGT 0 emisioen ingurumen-bereizgarria dutenak.
Egungo
gobernu-taldearen jasangarritasun-planak
(2020-2023) 114 ekintza lehenesten ditu, besteak beste,
udalerria erreferente bihurtzea mugikortasun jasangarrian, zero isurketen udallota bat pixkanaka ezarriz.
Ibilgailu horien ezaugarriek
aukera ematen dute lantxanda oso bat modu elektrikoan egiteko, eta egoerak
hala eskatzen badu, erre-

kuntzako motor osagarria
erabil daiteke. Badute atxilotuen kit bat, segurtasun
pasiboko hainbat elementu
eta lau gurpiletan trakzioa
egiteko aukera. Gainera,
ibilgailuetako bik kanpoko
desibriladore
automatikoak dituzte. Lizitazioan eskatutako ezaugarriak kontuan hartuta, bai herritarren
bai polizien segurtasunari
eman zaio balioa.
Udal-lota jasangarria
Gaur egun, Udalak 11 kamioi, erratz-makina 1 eta
2 GNC furgoneta ditu (gas
naturalez); 2 ekortzeko makina, 10 garraio-ibilgailu,
azterketa-ibilgailu 1, 7 fur-

SAREKIDEko Argazkilaritza
sozialaren IV. Lehiaketa
Datorren irailaren 30era
arte zabalik egongo da Argazkilaritza sozialaren IV.
Lehiaketarako lanak aurkezteko epea, SAREKIDE
Getxoko boluntariotza erakundeen elkarteak antolatuta, Udalaren eta Eusko
Jaurlaritzaren
laguntzarekin, lan boluntarioa zabaltze aldera. Horregatik,
parte hartzen duten argazkiak gai sozialei edo/
eta boluntariotzari lotutako egoerei buruzkoak izan
beharko dira.
Argazkiak formatu digita-

lean (jpg) aurkeztu beharko dira sarekidefoto@
gmail.com helbide elektronikora bidaliz. Epaimahaiak irudiaren sentsibilitatea,
orijinaltasuna,
balioak eta kalitatea hartuko ditu kontuan, besteak
beste. Lehen saria eskuko
telefono bat eta 50€-ko
txartel bat izango da eta
akzesit bat ere emango da
(argazki kamera bat edo
antzekoa).
Informazio gehiago: www.
sarekidegetxo.org

goneta eta 2 azterketa-triziklo elektriko, eta 5 ibilgailu
ikuskapen hibrido elektrikorako, zoladurak mantentzeko, galtzadak konpontzeko
eta berritzeko, kaleak garbitzeko, argiak jartzeko eta lorezaintza lanetarako. Udaltzaingoak dagoeneko baditu
7 ibilgailu hibrido.
Getxok ibilgailuentzako kargatze elektrikoko 13 gune
ditu: Kirol Portuan, Manuel
Gainzaren lurpeko aparkalekuan, Fadurako kiroldegian eta Santa Klara inkan
(Bulego Teknikoa). Horrez
gain, Larrañazubiko ingurumen-gunean “gasindegi” bat
dago, udal ibilgailu-parkeko
ibilgailu jasangarrientzat.

Jolas-eremuetako
zoladuraren
berritzea
Ormazako jolas-eremuko segurtasuna bermatzen duen
zoladura indargetzailea berritzeko lanak hasi ditu dagoeneko Udalak. Horren
ondoren, datozen asteetan,
zoladura indargetzaile hori
berritzeari ekingo dio beste bi
tokitan: Borobia plazako eta
Bidezabaleko anbulatorioaren ondoko jolaslekuetan.
Lan horiek direla eta, aipatutako jolas-eremuetan ezarri diren
eta ezarriko diren itxiturak eta
balizak errespetatzea eskatzen
da, zoladuran aplikatutako
materialak gogortzen uzteko.

Kantabria, Katalunia eta Getxoko taldeak Habanera
Jaialdian
Marinelen doinuak itzuliko dira
asteburuan Habanera Jaialdiaren eskutik, eta hilaren 10ean,
ostirala, Rondalla Al Sejo talde kantabriar beteranoak irekiko du jaialdia. Larunbatean,
hilaren 11n, Ultramar laukote
katalanaren
Mediterraneoko
soinuek jarraituko diote, eta
hilaren 12an, igandean, herriko bi taldek itxiko dute zikloa:
Itxartu eta Biotz Alai. Emanaldiak Muxikebarrin izango dira,
19:00etan, eta sarrerak 3 euro
balio du.
Rondalla Al Sejo Castro Urdialesen 1995. urtean sortutako taldea da, zenbait tuna eta
errondailetatik igarotako lagun
talde batek bere instrumentuak
hautseztatu eta Gabon bezperan herrian zehar kalejiran irten
zirenean. 26 urteko ibilbidean
zehar eskualde osoan zehar eta
Euskadiko hainbat habanera
lehiaketetan aritu dira beren
errepertorioarekin: habanerak,

boleroak, pasodobleak, Karibeko erritmoak eta andinoak.

Ultramar laukotea

Aste Kulturala
Andra Marin

BERRI LABURRAK
* VIII. Getxoko Orientazio
Ibilaldia. Itxartu Taldeak, Getxo
Kirolaken laguntzarekin, besteak
beste, VIII. Getxoko Orientazio Ibilaldia antolatu du hilaren 19rako
(igandea). Ibilaldia 10:00etan
hasi eta 13:00etan amaituko da.
Mapa baten laguntzarekin, herriko hainbat leku turistiko bilatu
beharko dituzte parte-hartzaileek. Ibilaldiaren irteera eta helmuga Algortako Geltokia plazan
egongo dira eta bi ibilbide egingo
dira: hiri barrukoa (afizionatuak
direnentzat) eta mistoa (mendiko
orientazio-probetan eskarmentua dutenentzat). Izen-ematea:
hilaren 16ra arte www.itxartu.
eus webgunean. Prezioa: 3 euro
(adingabeak dohainik).
* Etorkizunaren II. Argazki
Lehiaketako bozketak. Etorkizuna Mendi Taldeak antolatutako
II. Argazki Lehiaketan aukeratutako 20 argazkiak hilabete honetan bozkatu ahal izango dira
hemen: https://bit.ly/2VjyELW.
Argazki irabazleak asteburuko
doako irteera bat jasoko du, eta
bigarrenak eguneko bi irteera,
klubak 2021ean edo 2022an
programatutako irteeren artean
aukeratuta. Urriaren hasieran,
bestalde, mendiko material laguntzailearen zozketa egingo da
parte-hartzaile guztien artean.
Aurten, aukeratutako 20 argazkiak Villamonteko Kultur Aretoan izango dira ikusgai irailaren
15etik 30era bitartean.

Granollerseko Ultramar laukoteak
estilo propioa du, abestien konponketa musikal zainduak, ahotsen bariazioa eta harmonia eta
kantuen interpretazio pertsonala
bereizgarri dituena. Berrikuntzarik berriena Annima d ‘Havanera
proiektu musikalaren grabazioa
da. Bertan, Allá en La Habana, Yo te
diré, El darrer Jorn, El Mariner i La
Xiqueta, Rosó, Veinte años eta antzeko abestiak daude.
Azkenik, Itxartu abesbatza 35
ahots mistok osatzen dute, Jesus Antruejoren gidaritzapean,
eta aldizka aritzen da Getxon
eta Getxotik kanpo egiten diren
ziklo eta ospakizunetan; Biotz
Alaik, Juanlu Díaz Emparanzak
zuzendutako ahots baxu algortarren talde beteranoak, mende
erdi baino gehiagoko ibilbidea
du, eta hainbat emanaldi eskaini ditu estatuko eta nazioarteko
lehiaketetan.

“Ama Begoñakoa” San Nikolasen zintzilik dago jada
Pascual Urrestik egindako Ama Begoñakoa itsasontziaren maketa uztailaren
31tik dago zintzilik San Nikolas Barikoaren elizan. Lehenago zegoen maketaren hondamena ikusita, eta “Algortak duen itsas tradizioarekin jarraitzeko”,
parrokiako eliztarrek lortu dute maketa berria, egilearen biloba den Luis Lopez de Guereñu y Urresti arkitektoak dohaintzan emana.

“El agua te lo dirá” liburua aurkeztu da
Itxaso Muro Usobiagak (Getxo, 1982) bere lehen eleberria argitaratu du, El agua
te lo dirá, barne borroka batean murgilduta dauden bi pertsonaia ardatz hartuta.
Sinopsiaren arabera, “Ekaitzen bizitzak izualdia pairatu du urarekin kontaktuan
jartzen duen objektu arraro bat jaso ondoren. Entzuten ikasi beharko du, zuhur jarraitu nahi badu. Barruko sumindura duen emakume bat, bere baitan erretzen den
gorrotoa geldiarazten saiatzen da. Beren istorioak gurutzatzen diren bi pertsona.
Ura eta sua. Hondamendia saihestu al daiteke?” Puntu fantastikoa duen istorioa
da, eta bertan segurtasunik eza, bizipen traumatikoak, irrikak, adiskidetasuna,
indarkeria... nahasten dira. Liburua uztailean aurkeztu zen Areetan eta Bermeoko
Liburu Azokan. Idazleak Psikologia ikasketak egin ditu eta psikoanalisiarekiko
jakinminak bultzatuta Bruselara joan zen, eta gaur egun bertan bizi da.

Irailaren 9tik 12ra, Andra Mariko Kultur Astea ospatuko da,
bertako jai batzordeak antolatuta, Udalaren diru-laguntzarekin. Ekitaldiak kiroldegiko
aparkalekuan jarriko duten
karpa batean ospatuko dira eta
sarrera doakoa izango da, baina erreserba online egin behar
da aldez aurretik https://labur.
eus/js5fe helbidean. Gehienez
ere lau gonbidapen eskatu ahal
izango dira pertsona bakoitzeko (ikuskizun bat baino gehiago
ikusi nahi izatekotan, inprimakia berriro bete beharko da).
Egitaraua ostegunean, hilak
9, hasiko da 19:00etan, Arena6
eta The Lio taldeen kontzertuarekin, eta ostiralean, hilak 10,
ordu berean, J Martina eta Bidean arituko dira. Larunbatean,
11:30ean, haurrentzako antzerkia izango da Puski eta Txurruski taldearekin; 17:30ean, bertsolariak, eta 19:00etan, Zetalau eta
Sukasuan taldeen kontzertua.
Azkenik, igandean, 11:30ean,
haurrentzako antzerkia izango
da Urpekariak taldearekin, eta
19:30ean, Kimetz abesbatzaren
emanaldia eskainiko da.
Bertaratzen diren pertsonek
ikuskizun bakoitza hasi baino
15 minutu lehenago egon beharko dute lekuan, eta maskara
nahitaez erabili beharko dute.
Informazio gehiago: andramarikojaiak@gmail.com

Seinaleztapen Turistiko Adimenduna DEAPIE ibilbide
autogidatuen sarean
Udaleko Turismo Unitateak Seinaleztapen Turistiko Adimendua
ipini du Romo eta Areetako hiru
ibilbidetan DEAPIE sarea osatzen
duten 14tatik. Horrela, beste urrats
bat ematen da ekimen horretan,
udalerriko arkitektura, kultur paisaia, ondarea, txokoak... erakustea
helburu duena, Getxorekin lotura
berezia duten 14 pertsonen bidez,
bat auto gidatutako ibilbide bakoitzeko. Ibilbide bakoitzak bisitatu
beharreko mugarri batzuk biltzen
ditu, bai eta geldialdi eta/edo
atsedenaldietarako iradokizunak
ere, pintxoak dastatzeko edo erosketak egiteko, komunikazio arin
eta atseginarekin, mota guztietako
jendearentzat, bai bertakoentzat
bai bisitarientzat. Horrela, udalerriko baliabide asko balioesten
dira, txangoak bultzatzen dira eta
bisitariak herriko toki desberdinetara eramatera animatzen da.
Lehenengo seinaleak, pilotaje-fase baten barrukoak, Francisca
Labroche, Evaristo Churruca eta
Felipa Bustingorri protagonista dituzten DEAPIE ekimeneko hiru bidetan jarri dira, 45 mugarri seina-

leztatzeko, totem eta plaken bidez.
Ekimen horren osagarri gisa, interpretazio-mahaiak ere jarri dira
azalpenekin, jende asko biltzen
den lekuetan, hala nola Bizkaia
Zubia plazan, Areetako Geltokia
plazan, La Bola hondartzan, Portu
Zaharrean eta Galea pasealekuan,

Getxoko 23 enpresak “Helmuga Turistiko
Segurua” ziurtagiria lortu dute
Getxoko 23 enpresak lortu dute
Helmuga Turistiko Segurua ziurtagiria, Basquetourrek Euskal
Autonomia Erkidegoan sustatutako izen bereko programaren
barruan. Horrek egiaztatzen du
beren zerbitzuak ematean jardunbide aurreratu egokiak aplikatzen
dituzten establezimenduak direla, Covid ez transmititzeko. Irantzu Uriarte Turismo zinegotziak
adierazi duenez, “programa horren
helburua da sektoreko enpresei Covid
ez kutsatzeko jardunbide egoki aurreratuak ezarrita dituzten enpresa
seguru gisa kokatzen laguntzea, eta,
beraz, bermea izatea bisitariarentzat,
haren segurtasunagatik bereziki kezkatuta baitago. Horregatik, Udaleko
Ekonomia Sustapenaren arloko Turismo Unitateak, Getxo Ekinez programaren barruan, 9.075€ inbertitu
ditu sektoreari ekimen honetan doako
aholkularitza emateko zerbitzuan”.
Helmuga Segurua programan parte hartzen duten enpresek ibilbide
hau egin dute: banakako bisita
eta Kontingentzia Plana berrikustea; diagnostikoa eta hobekuntza-ekintzen plana; kanpo-ebaluazioa eta kanpo-ebaluazioaren
txostenaren baliozkotzea ICTEEspainiako Turismo Kalitaterako
Institutuak antolatutako batzorde espeziikoan; bereizgarria eta
markaren logotipoa/eskuliburua

entregatzea, webgunean, sare
sozialetan eta enpresaren komunikazio-planetan erabiltzeko eta
ICTE, Basquetour … sustapen kanal oizialetan argitaratzea.
Egiaztatutako Getxoko enpresak
- Turismo aktiboa: 2 Millas Volans, Acero Surf Eskola, As de
Guía, Escuela Náutica Arriluze,
Fangaloka Style, Loizaga Prest,
Marmitako Sailing, Náutica Galea eta Polaris Nautika Eskola.
- Ostatuak: Hotel Artaza, Hotel
Neguri eta Petit Palace Tamarises.
- Ostalaritza: Bar Pianamul, Cafetería Aremuna, Fangaloka Style, La Ola Getxo, OKU Lounge,
Palacio San Joseren eta Txinuk.
- Gidariak eta bidaia-agentziak: Go Basquing eta Smartin
Bilbao.
- Garraioak: Taxitour (25, 42 eta
46 lizentziak).
ESTABLEZIMENDU
GEHIAGO
ATXIKITA.
KONTSULTATU!
www.getxobono.eus

Aixerrota ondoan.
Aipatutako ibilbideen gidoietarako sarbidea webgunean eskuragarri dagoen seinaleetan bertan
dagoen QR kode baten edo Inventrip app-aren bidez egin daiteke.
Horrekin informazio geoerreferentziala jarraitu ahal izango da,

mugikorraren eta/edo
teknologikoen bidez.

soluzio

Inbertsioa, guztira, 70.500€-koa da,
eta horietatik 18.000€ Getxo Ekinez 2021 planekoak dira, COVID19aren ondorio sozioekonomikoei
aurre egiteko.

Izenematea irailaren 14tik 30ra zabalik

Jabekuntza Eskolak 20 ekitaldi antolatu ditu, tartean LGTBI gaiari
buruzko tailer bat eta feminismoari buruzko mintegi bat
• Manos a la luz, taller de electricidad para la autosuiciencia
• Taller de ImproLGTBIG+
• Coro feminista, cantando y componiendo una identidad propia.
• Escuela de economía feminista
de Getxo
• Seminario Feminismo Skolastika
• Documental y coloquio Mi pequeño gran samurái.

Irailaren 14tik 30ra bitartean zabalik
egongo da Emakumeentzako Jabekuntza Eskolan parte hartzeko izena emateko epea. Ikasturte berriak
20 jarduera eskainiko ditu aurrez
aurre, egoerak horretarako aukera
ematen badu. Berrikuntzen artean,
LGTBI gaiari buruzko tailer bat, feminismoari buruzko mintegi bat eta
Mi pequeño Samurai dokumentalaren proiekzioa egongo dira, eskari
handiko tailerrekin batera (Aprendiendo a querernos, Nola hitz egin
jendaurrean, Biorisa, Autodefensa
feminista...). Gainera, CEAR Euskadirekin elkarlanean jarraituko da
(Ekofeminismoa erreferente duen
tailerra), kulturarteko espazioa ekonomia feministako eskolaren bidez
landuko da, eta abesbatza feministak hirugarren urtez jarraituko du,
eskolako lehen talde egonkorra bilakatuz.
Carmen Díaz, Gizarte Kohesioko
zinegotziak adierazi du “aurten ere
Eskolak adin eta jatorri ezberdinetako
emakumeei hausnarketa egiteko, eztabaidatzeko eta ikasteko, eta aldi berean,
biltzeko aukera eskainiko die, bai eta taldeka eta sareetan antolatzeko eta munduari buruz dugun pertzepzioa aldatzen
laguntzen duten tresnak eskuratzeko
aukera ere”.
Ikastaroak eta tailerrak
2021/2022ko ikasturteak iraupen
desberdineko 16 tailer (horietatik
hiru euskaraz) eskainiko ditu eta lau
jarduera (izena emateko beharrik
gabekoak), Jabekuntza Eskolan, Txikigunean edo Romo Kultur Etxean.
Izenburuak hurrengoak dira:
• Aprendiendo a des-aprender
• Búsqueda activa de empleo
• Aprendiendo a querernos
• Sostenerme: Yoga y empoderamiento

• Segunda primavera, cuerpo y
autonomía para el climaterio
• Violencia simbólica: el patriarcado se camula.
• Mi cuerpo es un campo de batalla
• Nola hitz egin jendaurrean
• Biorisa, taller de risoterapia
• Zentangle eskertzeko/estima-

Emakume migratuei
buruzko azterlana
Hilaren 17ra arte bilduko dira pandemiak etxeko eta zaintzako zerbitzuan lan egiten duten emakume
migratuengan duen eraginari buruz
Udala egiten ari den azterlanerako
inkestak. Azterlanean parte hartu
ez dutenek oraindik ere galdetegia
(etxera bidalitakoa) aurkez dezakete Herritarren Arretarako Bulegoetan, udal liburutegietan eta kiroldegietan, Romo Kultur Etxean,
udaletxean eta Martikoena kaleko
Jabekuntza Eskolan jarritako hautestontzietan. Baita online ere: https://
labur.eus/dQgta (barne eraentzako langileentzat) eta https://labur.
eus/bdSTe (kanpo eraentzakoentzat). Argibideak: tel.: 944660151 eta
kulturartekotasuna@getxo.eus.

Izenematea
Udalak gomendatzen du, ahal den
guztietan, formularioa online bidez
(https://www.getxo.eus/eu/igualdad) egitea eta aukera ez dagoen
kasuetan, emakumeak Algortako
Urgull kaleko udal eraikineko bigarren solairura (Berdintasun Zerbitzua/Gizarte Kohesioa) joan ahal
izango dira, Call Center zerbitzura
telefonoz deitu (944660000 edo 010
Getxotik) edo Herritarren Arretarako Bulegoetara jo (aurretiko hitzorduarekin aipatutako zenbakian).
Parte hartzaile bakoitzak gehienez
hiru ikastarotan eman ahal izango
du izena. Ikastaro guztiak doakoak
izango dira. Kopurua eskainitako plazena baino handiago bada
zozketa egingo da eta onartuen zerrendak urriaren 8an argitaratuko
dira. Onartuak erregistratuta geratuko dira. Zerrendak Villamonteko
Kultur Aretoan, RKE-Romo Kultur
Etxean, HABetan eta udal webgunean egongo dira ikusgai. Informazio gehiago 94 466 01 36 zenbakian
eta berdintasuna@getxo.eus helbide
elektronikoan eska daiteke.
tzeko
• Dantzaren bitartez korapilatzen
• Autodefensa feminista
• Reforzar el suelo pélvico
• Más allá del cambio climático:
construyendo alternativas eco feministas frente a los desplazamientos forzados.

Eskolaren datuak
2020/2021ko ikasturtean jasotako
587 inskripzioetatik 151 emakumek
hartu zuten parten eskainitako 15
jardueretan. Duela 18 urte Eskola
martxan jarri zenez geroztik, 1.855
ikasle daude.

KIROLAK
Arku biluziaren modalitatean

Irantzu Coto, Euskadiko txapeldunordea eta Bizkaiko
txapelduna aire zabaleko arku tiroan
Irantzu Coto getxotarrak Euskadiko
txapeldunorde eta Bizkaiko txapeldun tituluak eskuratu ditu uda honetan arku tiroan, diziplina horretan
hasi zenetik aire zabaleko txapelketetan parte hartu duen lehen aldian.
Cotok lortutako bi dominak arku
biluziaren modalitatean izan dira,
non tiroa 50 metroko distantziatik
egiten den. Udan zehar jokatu zen
modalitateko Estatuko txapelketa
ere eta horretan bederatzigarren
postuan sailkatu zen. Azken titulu
horiek, gainera, Euskadiko talde
mistoaren ordezkari gisa aretoko

modalitatean martxoan izan zen
Espainiako Txapelketan lortutako
urrezko dominari gehituko zaizkio.
“Urte gogorra izan da eta saria jaso du
egindako lanak, beraz, ezin naiz zoriontsuago eta harroago egon”, aitortu du
Getxoko tiratzaileak. Orain, erronka
berriei egin beharko die aurre, hala
nola datorren urtean aire zabaleko
dominen alde lehiatzea Estatu mailan. Era berean, aretoko txapelketak
prestatzen hasi da, aurtengo Espainiako Txapelketako bakarkako laugarren postua eta 2020ko Euskadiko
Txapelketako brontzea gainditzeko.

Udal talde politikoen iritzia
ITXAROPENA ETA ERANTZUKIZUNA
“Maskararen erabilera, eskuen higienea, pertsonen arteko distantzia... Horiek dira koronabirusaren
agerraldi berrien parte izan ez gaitezen guztiok jarraitu beharreko
jarraibideak". Testu honek urtebete darama gurekin batera, joan
den urteko irailean hasi baikinen
borroka honetan guztion erantzukizunari dei eginez. Baina gaur,
2021eko irailaren hasieran gaudela,
itxaropen handiagoa daukagula
esan genezake: pixka bat argiagoa
den argi bat, igarotzen ari garen tunel ilun hori uneren batean berriro
ere argitsua eta irekia izango dela
adierazten diguna.
Eta itxaropen eta ilusio horretan,
ikusten dugu jarduera nabarmenak
ditugula kulturaren eta kirolaren
esparruan, hala nola Getxophoto
arte eta abangoardiaren nazioarteko erakusketa, Folk edo Habanera
jaialdi handi eta erreferenteak, antzerki-proposamenak, dantza-proposamenak eta abar. Baita erdigunea Getxon izango duen munduko
sokatira txapelketa ere.
2021eko irailean ere EAJ-PNVk eta

Amaia Agirrek Getxoko hiritarrekin hartutako konpromisoak betetzen jarraituko dugu betiko legez.
Azkenik, Areeta-Romoko Geltokiko
plazaren proiektu berriarekin has
gaitezke: Xake plaza (la plaza del

IKASTURTE POLITIKO BERRIA

Iraila iritsi da eta horrekin batera
ikasturte politiko berria. PPko
kideok,gobernu-taldea kontrolatu eta ikuskatzeko agindutako
erantzukizunarekin, lanean jarraituko dugu zuon ideiak eta
proposamenak egia bihur daitezen. Helburu horiek lortzeko,
ezinbestekoa da etengabeko harremana izatea gure bizilagunekin. Zuokin daukagun harreman

estua, zuzena eta jarraitua honako bide hauen bitartez lortzen
dugu: Areetan dugun egoitza (tel.:
944801111), udalean dugun bulegoa (tel.: 944660288), gure webgunea eta bertan dagoen “bozgorailua” atala (www.ppgetxo.net),
eta Facebook (@populares.getxo),
nahiz Twitter (@PPGetxo) kontuen bidez.
#esnatugetxo

LIBRE IZAN NAHI DUGU, AMAITU
DADILA INDARKERIA MATXISTA!
Ezin txarragoa den berri batekin hasi
dugu ikasturte politikoa: hainbat
gizonek adingabe bat bortxatu dute
Plentzian, oraindik martxan dagoen
ikerketaren datuen arabera. Eraso
horrek udalerriko herritarrak astindu
ditu. Erantzun modura, herritarrak
gaitzespen-kontzentrazioetara bertaratu dira. Elkarrekin Getxoko kideak
ere astindu gaitu berri honek eta, horregatik, bat egiten dugu mugimendu

feministarekin, emakumeek seguru
eta aske bizitzeko eskubidea dutela.
Erasotzaileak babesten dituen sistema patriarkal hau gaitzesten jarraituko dugu, eta indarkeria matxista
desagerrarazi arte erakunde guztietatik borrokan jarraituko dugu,
erabakitasunez, borroka feministaren eskutik eta politika publiko
sendoekin. Kontaktua: 944660290 /
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Ajedrez), pertsonentzako topagune
berri bat izango dena, zalantzarik
gabe. Aldi berean, Areetako eremu
horretako beste arteria handiarekin jarraituko dugu, Zugazarte pasealeku berriarekin, hain zuzen.

Proiektu horrek administrazio-epe
motel eta luzeak betetzen jarraitzen
du, baina Getxon segurtasuna eta jasangarritasuna hobetzeko bidearen
hasieratik gero eta hurbilago dago.
Iraila: ikasturte berriari ekiteko hilabetea da, pandemia gainditzeko
gero eta itxaropen handiagoarekin
hasiko duguna, eta egoera zailei
arreta ezin hobea eskainiz, Getxoko
herritarrak baztertuta gera baitaitezke. Itxaropena: Getxon eskuratu
daitezkeen gazteen emantzipaziorako dirulaguntzei esker daukaguna, baita euskal kultura eta euskara sustatzeko laguntzei esker ere.
Irail itxaropentsu bat: eredugarria
izaten ari den txertaketa bati esker,
zeina Covidaren ondoriozko pandemiaren amaierarako itxaropenaren
oinarria izango den, baita Getxon
ere. Denok jarraitu behar dugu elkarlanean aritzen, erantzukizunez
jarduten, osasun-neurriak errespetatzen eta, batez ere, maskara erabiltzen, eskuetako higienearekin
kontu izaten eta pertsonen arteko
distantziak tentuz zaintzen.
Lortuko dugu!

16 KOTXE EGUNERO
IBARBENGOAKO APARKALEKUAN
Informazio hau ez duzu Getxoberri
honetan topatuko. Urtebete igaro da
Ibarbengoako aparkalekua ireki zenetik, eta datuek argi erakutsi dute
azpiegitura hau ez zela beharrezkoa eta kudeaketa negargarria izan
dela: batazbeste 16 kotxek aparkatu
dute egunero bertan, nahiz eta 295
kotxerentzat lekua izan. Hau da, azken urte honetan bere erabilera ez da
%5era heldu. Eta hau guztia, ia 4 milioi euro xahutu ostean (gainkosteak
egon ziren, noski) parking faraoniko
hau eraikitzeko. Beste behin ere, argi
geratu da zein da PNV estiloa: guztion dirua xahutu, inguru naturalak
txikitu eta eraikuntza-enpresentzat
etekinak lortu.
Abuztuan ere bestelako albisteak
izan ditugu Andra Mari ingurua-

gaz lotuta, beren-beregi, Azkorriko
aparkalekuan Udal Gobernuak
eraiki zuen biribilguneagaz. Epaitegiek arrazoia eman diete Azkorriko
biribilgunea eraikitzeko urrats legal
guztiak bete ez zirela salatu zuten
auzokideei. Sekulako kolpea izan da
PNV eta PSEren politika espekulatzaileentzat: ohituta daude legearen
gainetik ere jardutera, inpunitate
osoz, eta oraingoan euren harrokeriari muga jartzea lortu da, behinbehinean bada ere.
Azkorriko biribilguneko borroka
honek ere argi erakutsi du ezinbestekoa dela antolatzen eta borrokatzen jarraitzea Udalaren gehiegikerien kontra: instituzioan, kalean,
herri-mugimenduan...
Aurrera!
Info getxo.ehbildu.eus

BAKARRIK BAI DA BAI
Abuztuaren 30ean egindako azken
Bozeramaileen Batzarrean Getxoko emakume adingabe batek Plentzian jasandako sexu-eraso larria
salatu eta gaitzesteko Adierazpen
Instituzional bat onartu zen. PSE
EE alderdian uste dugu horrelako
gertaerek gizarte osoaren erantzun sendo eta irmoa izan behar
dutela, biktimari laguntzeko eta
babesa emateko, eta emakumeen
aurkako indarkeria-kasu berriak
saihesteko, indarkeria-mota edozein izanik ere.
Esparru horretan, ekitaldi publiko
guztiak, adierazpen instituzionala eta gaitzespen-kontzentrazioak

gizarte-babes horren erakusgarri
dira, eta beharrezkoak dira esparru guztietan gertatzen jarraitu
behar duen balio-aldaketa bat sortzeko. Gertatutakoa bezalako egitateek agerian uzten dute oraindik
ere lan handia daukagula egiteke
genero-desberdintasunen aurkako
borrokan: justua den, berdinzalea
den eta emakumeen aurkako indarkeriarengandik aske dagoen
gizarte bat lortzeko. Udal-talde
sozialistak, bere gobernu eginkizunetatik abiatuta, emakumeen
eskubideak eta askatasunak babesteko lanean jarraitzeko konpromiso irmoa adierazten du.

¿Cómo
imaginas la
Plaza de la
Estación de
Las Arenas?

¿Te gustaría
ampliar y cubrir
la zona de juegos
infantiles?
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¿Quieres
un entorno
peatonal y con
menos tráfico?

PROCESO
PARTICIPATIVO
PARA LA
REMODELACIÓN DE
ESTE ESPACIO
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¿Quieres
actividades
culturales y
deportivas, de
ocio, mercadillos...
de pequeño
formato?

Del 6 al 16 de
septiembre tendrá
lugar la primera
fase del proceso
participativo que el
Ayuntamiento pone
en marcha para la
remodelación de la
plaza de la Estación de
Las Arenas, haciendo
de este espacio un
lugar más humano,
accesible y sostenible.

¿Quieres
una fuente?

¿Te
gustaría
contar con
zonas
verdes?

or
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Durante este período se realizarán en torno a 400 encuestas telefónicas a otros tantos vecinos y
vecinas residentes en Las Arenas y Romo, se han colocado avisos en los portales de ambos barrios
apelando a la participación ciudadana y podrán realizar aportaciones a través de la web (www.getxo.
eus), en las urnas habilitadas en Romo Kultur Etxea y Getxo Elkartegia (en el horario habitual de ambos
emplazamientos), y en la carpa informativa que se ubicará los días 6, 8, 10, 13 y 15 de septiembre en
la propia plaza, de 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h. En esta carpa se mostrará un boceto inicial del
espacio, como punto de partida para poder pensar los usos que se desean para la plaza, y se invitará a
la ciudadanía a aportar ideas y propuestas para su futuro diseño.

APORTACIONES:
6-16 SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN
PROYECTO
DEFINITIVO:
NOVIEMBRE

VOTACIÓN:
11-22 OCTUBRE

FASE

FASE

FASE

1

2

3

APORTACIONES:
6-16 SEPTIEMBRE

VOTACIÓN:
11-22 OCTUBRE

Vecinos/as de Romo y Las Arenas,
en particular, así como toda la
población empadronada en Getxo
mayor de 16 años.

Toda la población empadronada
en Getxo mayor de 16 años.

PARTICIPA
en el proceso

VOTA uno de los tres proyectos
resultantes del proceso
-

A través de la web
(www.getxo.eus).

-

A través de la web
(www.getxo.eus)
o del código QR.

-

-

En las urnas instaladas en Romo Kultur Etxea
(plaza Santa Eugenia) y Getxo Elkartegia
(Ogoño 1 de Las Arenas), en el horario de
apertura habitual.

En las urnas instaladas en Romo Kultur Etxea
(plaza Santa Eugenia) y Getxo Elkartegia
(Ogoño 1 de Las Arenas), en el horario de
apertura habitual.

-

En el buzón que se instalará en la plaza de la
Estación de Las Arenas.

-

En la carpa que se
instalará en la plaza los
días 6, 8, 10, 13 y 15 de
septiembre,
de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 h.

LAS PAPELETAS RECORTABLES PARA EMITIR EL VOTO FÍSICO
SE INCLUIRÁN EN LA PUBLICACIÓN GETXOBERRI QUE SE
REPARTIRÁ EL 14 DE OCTUBRE EN TODOS LOS DOMICILIOS
DEL MUNICIPIO, Y EN UN TRÍPTICO QUE SE BUZONEARÁ EN LAS
ARENAS Y ROMO CON LAS TRES PROPUESTAS PROYECTADAS.

¡AYÚDANOS A
MEJORAR GETXO!

Transcurrida esta primera fase de escucha, y tras una revisión técnica de las aportaciones ciudadanas,
se obtendrá como resultado tres propuestas de remodelación, que se mostrarán gráficamente en la
plaza, del 11 al 22 de octubre. En esta segunda fase, serán todas las personas de Getxo mayores de 16
años, empadronadas en el municipio, las que podrán votar una de las tres propuestas.
Finalizado el plazo de votación, la primera semana de noviembre se presentará la propuesta ganadora,
que incluirá la semipeatonalización de la calle Mayor de Las Arenas, desde la plaza de la Estación
hasta la Avda. Santa Ana, así como las modificaciones de calles adyacentes que se deriven del nuevo
proyecto. El Equipo de Gobierno municipal baraja como fecha para el inicio de la obra el mes de
mayo del próximo año, con un plazo de ejecución de 8 meses, por lo que se prevé su conclusión para
diciembre de 2022. El presupuesto estimado para la actuación conjunta es de 1,8 millones de euros.

AMAIA AGIRRE
Alcaldesa de Getxo
Esta actuación está recogida en el
Plan de Legislatura 2020-2023 entre
nuestros 10 retos ilusionantes, con un
nuevo diseño de plaza, más sostenible,
para el uso y disfrute de las personas;
además, satisfacemos una petición
ciudadana, surgida de los Presupuestos
Participativos. Es un compromiso por
avanzar en la reforma y rehabilitación
de esta área en clave participativa, que
permita responder de manera eficaz,
eficiente y exitosa a las demandas de
los diferentes agentes y perfiles de la
ciudadanía que coexisten en este espacio
céntrico y emblemático del municipio.

Más Información.

JANIRE OCIO
Concejala de
Infraestructuras,
Obras y Servicios
Trabajamos a favor de una ciudad más
amable, vital y sostenible que recupere
la vía pública para el uso peatonal
y mejore la calidad de los espacios
públicos, en definitiva, una ciudad
que responda a las necesidades de la
población que la usa y la vive.

¡Participa!

EZINBESTEKOA
DA JARDUERETAN
IZENA EMATEA

Mugikortasun Iraunkorraren Astea ospatuko dugu irailaren 16tik 22ra.
Garraio publikoak, bizikletek eta oinezkoek lehentasuna izango dute zazpi
egun horietan, beraiek baitira isuri txikiko mugikortasun osasungarria,
eraginkorra eta eskuragarria lortzeko ezinbesteko protagonistak. Neurri
horiek, alabaina, onuragarriak izango dira herritar guztientzat.
Aurtengo gaia mugikortasun jasangarria, osasungarria eta segurua izango
da, “Zure osasunaren alde, mugi zaitez modu jasangarrian” lelopean.
Asmo horrekin, Getxoko Udalak jarduera ugari antolatu ditu herritarrek modu
aktiboan parte har dezaten eta, horrela, osasuna hobetu, ingurumena zaindu
eta kutsadura akustikoa eta atmosferikoa murrizten laguntzeko.
Hiriguneetan oinez eta bizikletaz ibiltzeko jarduerak nabarmenduko dira
aurtengo edizioan, ohitura osasungarri horiek sustatzeko xedearekin.
Alde horretatik, patinete- eta bizikleta-ibilbideetan, bigarren eskuko azoka

OSTIRALA 17
ALGORTAKO
GELTOKIA PLAZA
LARUNBATA 18
AREETAKO
GELTOKIA PLAZA

BIZIKLETA-AZOKA
16:00 - 20:00

Bizikletak edo mugikortasun
jasangarriarekin lotutako bestelako
objektuak erosteko aukera izango
duzu (irristailuak, patineteak, trizikloak,
osagarriak...) prezio ezin hobeetan.
350 eurotan ezarriko da gehieneko
prezioa. Salgaien jabeek erabakiko
dute salmenta-prezioa. Ekimen honen
helburua Getxon bizikleten erabilera eta
berrerabilera sustatzea da.

batean edo bizikletak konpontzeko tailer batean parte hartzeko aukera
izango dugu, besteak beste.
Halaber, kirola, osasuna eta ingurumenaren zaintza uztartzen dituen
proposamen berri batez gozatu ahal izango dugu familiartean. Plogging
Getxo jarduera aire zabalean ariketa isikoa egitean datza… hondakinak
biltzen ditugun bitartean.
Gainera, irailaren 19an (larunbata) ospatzen den “Autorik gabeko eguna”
dela-eta, haur eta familientzako hainbat jarduera antolatu ditugu Getxon. Era
berean, hainbat elkartek, GKEk eta enpresak ekimenarekin bat egingo dute
jarduera askoren bitartez; besteak beste, bide-segurtasuneko zirkuituak,
bizikletentzako oztopo-zirkuituak, gimnasia erritmikoa, patinajea, hockeya,
gurpil-aulkiei egokitutako zirkuituak eta abar. Ez hutsik egin! Zure zain
egongo gara!

ANIMA
ZAITEZ
ARIKETA
EGITERA ETA
INGURUMENA
ZAINTZERA!

PLOGGING GETXO
LARUNBATA 18 - 10:00 - 12:00
AIXERROTAKO ERROTA

Plogging delakoa ariketa isikoa aire
zabalean eta hondakinen bilketa
uztartzen dituen jarduera da.
Arropa erosoa janztea gomendatzen
dizugu. Segurtasun eta higiene
arrazoiengatik,
parte-hartzaileek
eskularruak eta poltsa bana jasoko
dituzte, aurkitutako hondakinak bertan
botatzeko.

www.getxo.eus/eu/medio-ambiente/movilidad-getxo/movilidad

MUGIKORTASUN ASTEAREN JARDUERAK
OSTEGUNA

IGANDEA 19

16

EGUNA OSPATZEN

TREBETASUN
-ZIRKUITUA BIZIZKLETAZ

KART-AK ETA AUTOAK PEDALEKIN: Kaleak gidari txikientzako

Bizikletaz hainbat maniobra menderatzeko
trebetasun-zirkuitua, Punta Galea Txirrindulari
Elkartearen eskutik. Gainera, bizikleta
elektrikoak probatzeko aukera izango dugu.

17

(11:00 - 14:00h. eta 17:00 - 20:00h.)

KALE NAGUSIA (AREETA)

18:00 - 20:00
AREETAKO GELTOKIA PLAZA

OSTIRALA

AUTORIK GABEKO

zirkuitu bihurtuko dira.

ZUREZKO JOKOAK: Logika-jokoak, adimen-jokoak, zorizkojokoak, punteria-jokoak eta askoz gehiago. Joko pila bat, partehartzaile guztien gozamenerako.
OHE ELASTIKOAK: Jolas ezin dibertigarriagoa izateaz gain, kirola
egiteko aukera ematen digute ohe elastikoek.

IBILBIDEA IRRISTAILUETAN

18:00 - 20:00 - AREETAKO GELTOKIA PLAZA

Jantzi irristailuak eta parte hartu Getxoko kostaldetik igaroko
den ibilbide batean, Getxo Irristan klubaren eskutik. Amaitzean,
proba-zirkuitu bat antolatuko dugu.

TELLETXE KALEA (ALGORTA)
3 GURPILEKO PATINETE-ZIRKUITUA: Ia publiko guztientzat
egokia da patinete mota hau. Zatoz probatzera!
GOLF-PISTAK: minigolf-pistak publiko guztientzat egokiak dira,
espazio berean aisia, dibertsioa eta lehiakortasuna biltzen baitituzte.
OHE ELASTIKOAK: Etxeko txikienen abentura gogokoena ezin
zen falta hemen: salto egitea!

BIZIKLETA-AZOKA
16:00 - 20:00 - ALGORTAKO GELTOKIA PLAZA

Saldu edo erosi bigarren eskuko bizikletak edo
mugikortasun jasangarriarekin lotutako bestelako
objektuak (patineteak, irristailuak, osagarriak...).

21:30 -23:30 - GALEAKO APARKALEKUA

Gaueko irteera gidatua, maila guztietako bizikleta zaleentzat. Ibilbidea
Galean eta Azkorrin barrena abiatuko da, inguruneaz gozatzeko eta
zentzumenak aktibatzeko.

Joko eta jolas hauez gain, beste hainbat jarduera antolatu ditugu
Getxoko elkarte, GKE, klub eta kirol-enpresen eskutik. Eskerrak
ematen dizkiegu haien laguntza eta parte hartzeagatik:
Bide-segurtasuneko zirkuitua
eta lota-erakustaldia, Gurutze
Gorria
Informazioa-postuak eta puxiken
banaketa, Aspertxu Asperger eta
TEA Bizkaia elkarteak
Sentsibilizazio-jarduerak
ASEBIER elkartearen eskutik,
Euskadiko Gaixotasun
Arraroen —Arantza Biidoa eta
Hidrozefalia— elkartea
Pilates eta jarrera osasuntsuen
aldeko erakustaldiak, Irie Pilates
eta entrenamendu funtzionala

LARUNBATA18 PLOGGING GETXO
10:00 - 12:00 - AIXERROTAKO ERROTA

Kirola eta ingurumenarekiko maitasuna
uztartzearen emaitza da plogging-a.
FAMILIA-IBILBIDEA BIZIKLETAZ
11:00 -12:30 - BIZKAIA ZUBIA

Familia-ibilbidea bizikletaz, Sare SolidaridUP
proiektuak antolatua eta Zabalketa GKEak
koordinatua. Jarduerak ingurumenarekiko
errespetua sustatzea eta hiri-espazio bizigarriagoak
eta gizatiarragoak eraikitzea du helburu.

18:00 - 19:00 - EVARISTO CHURRUCA KAIA

Bizikletaz ibiltzen irakatsiko dizugu! Helduentzako bizikletak eskuragai
egongo dira. Gutxieneko adina: 8 urte. 16 urtetik beherakoek kaskoa
eraman beharko dute.
Astelehenean (hilak 20) eta asteazkenean
(22) bizikleta elektrikoen postu bat egongo
da tailerraren ondoan, bizikletak probatzeko
eta Getxotik bueltatxoa emateko.
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18:00 - 20:00 - ALGORTAKO GELTOKIA PLAZA
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Euria egiten badu,
San Nikolas plazan
egingo da jarduera

“BIZIKLETAREN OINARRIZKO MEKANIKA” TAILERRA
Tailer honen helburua bizikleten funtzionamenduari buruzko
oinarrizko ezagutzak partekatzea da, gerta daitezkeen
gorabeherei aurre egiten ikasteko.
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20tik ASTEAZKENA 22ra

18:00 - 20:00
AREETAKO GELTOKIA PLAZA
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Parte hartu Getxoko mendietan barrena doan
ibilbide zirkular batean, Itxartu Taldearen eskutik.
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09:00 - 12:00 - ALGORTAKO GELTOKIA PLAZA

ASTELEHENA
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Bizikletak edo mugikortasun iraunkorrarekin lotutako bigarren eskuko
bestelako objektuak erosten eta saltzen jarraituko dugu.
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16:00 - 20:00 - AREETAKO GELTOKIA PLAZA
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IGANDEA19 MENDI-IBILBIDEA

A
IDE

E

AREETA

BIZIKLETA-AZOKA

Patin-hockeya, Getxo Irristan
Patinaje artistikoa, “Show Getxo”
patinaje-kluba
Gimnasia erritmikoa, Getxo
Erritmikoa Kluba
Zama-bizikletentzako zirkuitua,
Ciclos Olabarrieta
Parkour: hastapen saioa,
Indarrez parkour eta
mugimendueen arteen eskolaren
eskutik.
Auto elektrikoen erakusketa
(Toyota - Japan Car
kontzesionario oiziala)...

RR
EN

GAUEKO IBILBIDEA BIZIKLETAZ

NE
G

Euria egiten badu,
San Nikolas plazan
egingo da jarduera

IBILGAILUEN ZIRKULAZIO ETENAK ALGORTAN ETA AREETAN:
Irailaren 19an, igandea, 8:00etatik 20:00etara, ibilgailu pribatuen
zirkulazioa eta aparkamendua mugatuta egongo da Algorta eta
Areetako erdiguneetako hainbat kaletan. Garajeetatik ibilgailuak
ateratzea bakarrik baimenduko da kale hauetan. Murrizketek ez
dute eraginik izango garraio publikoan eta aldez aurretik Getxoko
Udalaren baimena duten establezimenduen ibilgailuetan. Eskaerak:

ingurugiroa@getxo.eus

Mesedez, zure ibilgailua kendu aipatutako kaleetatik antolatutako
jarduerak ez oztopatzeko. Garabiak gune hauetan aparkatuta dauden
ibilgailuak kenduko ditu.

IZEN-EMATEAK:
Telefonoz: 605 74 90 64. (09:30 - 17:00)
E-postaz: getxomovilidad@gmail.com helbidean,
hautatutako jarduera, izen-abizenak eta zure
telefono mugikorra adieraziz. Jarduera guztiak
doakoak dira.

Doako alea
ZENBAKI BEREZIA
www.getxo.eus

news

getxokoudalaprentsa@getxo.eus

IRAILA 2021

Probatu zure maila
Euskera
nivel muy
inicial

Euskera
nivel algo más
avanzado

Etxeko
bexamel
fin-fina

PINTXO BAT,
MESEDEZ!

Egurrezko
txotxa

Baserriko
ogia

Getxoko euskaltegietan ez dugu kroketarik,
baina bai behar duzun euskara maila.
En los euskaltegis de Getxo no tenemos croquetas,
pero sí el nivel de euskera que necesitas.

Getxoko euskaltegiak prest daude
COVID-19aren aurrean:
- Osasun Sailak agindutako neurriak betetzeko
- Klaseak etxetik emateko baliabide teknologikoen bidez,
beharrezkoa balitz

Matrikulatu
Getxoko
euskaltegietan!
IKASTAROEN ETA ORDUTEGIEN
ESKAINTZA ZABALA

MAILA GUZTIAK

MODULU TXIKIAK ERE BAI
(astean 4, 5, 6 ordu)

TITULUAK LORTZEKO PRESTAKUNTZA
IKASTAROAK (baita larunbatetan ere)

MINTZAPRAKTIKA
IKASTAROAK

AUTOIKASKUNTZA ETA IKASTARO
MISTOAK (autoikaskuntza + aurrez aurre)

Eta hauek ere bai:
BERBALAGUNA
Euskaraz berba egiteko
taldeak.

UMEEUSKALTEGIAK
(6-16 urte).

GURASOAK
Ikastetxean bertan
izateko aukera.

MIGRATZAILEAK
Migratzaileentzat eta
bertokoentzat, astean
4-5 ordu.

MERKATARIAK,
OSTALARIAK
Ordutegi bereziak.

EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
HABE

Getxoko Udala
Getxotarrentzat. Baldintza ekonomikoak
eta asistentzia bete behar.
www.getxo.eus/euskara

Getxoko euskaltegiak:

HABEren mailaren bat edo
baliokidea gainditu behar
www.habe.euskadi.eus

Ume-euskaltegiak:

Berbalaguna:

Dirulaguntzak:

Egizu
Martikoena 16 (Algorta)
619 935 541
egizugetxo@gmail.com
www.egizu.eus

Getxoko Udala
Euskara Zerbitzua
94 466 00 10
euskara.zerbitzua@getxo.eus
www.getxo.eus/euskara

Udal Euskaltegia
Santa Eugenia plaza, 4. solairua
(Romo Kultur Etxea)
94 464 65 02
euskaltegi@getxo.eus
www.getxo.eus/eu/euskaltegi

Lauaxeta AEK
Iparbide 6 (Algorta)
94 430 47 34
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus/blogak/uribekosta/

Inguma
Algortako etbd. 104 (Algorta)
94 460 66 71
uztarrialgorta@gmail.com
www.jagirre.eus

J. A. Agirre
Algortako etbd.104 (Algorta)
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus
www.jagirre.eus

Bai&By
Kale Nagusia 2 (Areeta)
94 480 83 91
getxo@baiby.com
www.baiby.com

Areetako Uztarri
Bidebarrieta 4 (Areeta)
653 745 739
areetakoeuskaltegia@gmail.com
https://areetakoeuskaltegi.wixsite.com/
areetakoeuskaltegia

informazioa: www.getxo.eus/euskara

