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> Abian da Kultura Sormenerako laguntzen 

bigarren deialdia (4. or.)

> "Getxoko gaueko tximeleten azterketa eta 

ezagutza" tailerra (2. or.)

> Jazz kontzertua Musika Eskolan (3. or.)

19. Komiki Azoka. Urriaren 1etik 

3ra arte. Merkataritza-gunea 40 

saltokirekin Areetako Geltokia plazan, 

eta hitzaldiak, tailerrak, mahai-inguruak… 

Romoko Kultur Etxean.

Kontzertua. Urriak 2, larunbata, Arteus Orquesta, 

19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: 8€. 

#GetxoBiziEzazu

Doako alea
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Goiatz Labandibarrek eta Miguel Pazek 
irabazi dute “Ramiro Pinilla” eleberri 

laburraren lehiaketa (3. or.)

Muxikebarri folkez beteko da Galizia, Euskal Herria, 
Argentina eta Argentinako erritmoekin

Areetako Geltokia plaza birmoldatzeko parte-hartze prozesuaren 1. 
fasea amaitu da

Getxo Folk jaialdia Muxikebarrin 
izango da igandera arte, hilaren 
26ra arte, eta egitarau anitza aur-
keztuko du aurten, jatorri ezber-
dineko soinuez gozatzeko: Ga-
lizia, Euskal Herria, Argentina, 
folk-rocka eta fusioa. Ordainpeko 
kontzertuak 19:00etan izango dira 
Ereaga aretoan, eta doakoak Arri-
gunagan.
Ostegunean, hilak 23, Judith Ma-
teo biolinistak El alma de un violín 
bere azken lana aurkeztuko du. 
Generoko instrumentista onen-
tzat hartua, askotariko sustraiak 
teknizismo klasikoarekin nahas-
teko gai izan da.
Ostiralean, hilak 24, Ampara-
noiak (Amparo Sanchez) Himnop-
sis Colectiva ikuskizuna eskainiko 
du, berak konposatu eta ekoitzia, 
bere bizitza osoko bandarekin eta 
luxuzko gonbidatuekin. Cumbia 
nahasiaren erritmoak, westerna, 

Areetako Geltokia plaza birmol-
datzeko partaidetza-prozesuaren 
1. fasea amaitu da eta Areetan eta 
Romon bizi diren auzotarrei au-
saz egindako 409 telefono-inkesten 
ekarpenak jaso dira, 426 pertsonak 
(262 emakumezko eta 164 gizonez-
ko) online (186) eta aurrez aurrekoak 
(240) egindakoez gain.  Ikuspegi 
tekniko eta ekonomikoen aldetik 
bideragarriak direnak plaza bir-
moldatzeko hiru proposamenetan 
jasoko dira. Proposamen horiek gra-
ikoki erakutsiko dira espazio ho-
rretan urriaren 11tik 22ra. Bigarren 
fase honetan, udalerrian erroldatuta 
dauden 16 urtetik gorako pertsona 
guztiek hiru proposamenetako bat 
bozkatu ahal izango dute, honako 
modu hauen bidez:

mugako rock hipnotikoa, Kari-
beko reggaea, pop progresiboa, 
elektronikoa, latina eta hiri-errit-
moak.
Larunbatean, hilaren 25ean, Car-
los Nuñez gaiteiro galiziarra igo-
ko da oholtzara. Gonbidatu bere-
ziekin batera arituko da, tartean 
Xurxo anaia eta Itsaso eta Irune 
Elizagoien trikitilari bikote nafa-

rra (Elizagoien Ahizpak).

Azkenik, igandean, 12:30ean, Bi-
tartean talde hernaniarrak Kreo-
le azken diskoa aurkeztuko du. 
19:00etan, Fabian Carbonek, Astor 
Piazzolla jaiotzaren mendeurrena 
dela eta, tangoaren irudi handia 
aurkeztuko du, Mariel Martinez 
abeslariarekin batera konpositore 

Telefono bidez egindako 409 inkesten ekarpenak jaso dira, online eta aurrez aurre egindako 426 inkestez gain

• Plazan horretarako jarriko den 
postontzian
• Aipatutako egunetan Getxo El-
kartegian (Ogoño kalea 1) eta Romo 
Kultur Etxea-RKEn jarriko diren 
hautestontzietan 
• Udal webgunearen bidez, non 

hiru proposamenak ere azalduko 
diren.
Boto isikoa emateko txartel ebaki-
garriak Areetan eta Romon poston-
tzietan urriaren 11n banatuko den 
triptiko batean sartuko dira, aste 
honetan udalerriko etxebizitza guz-

tietan banatuko den Getxoberri ar-
gitalpenean eta plazan bozkatzeko 
aldian jarritako karpan ere emango 
dira, proiektatutako hiru proposa-
menekin.
Epea amaituta, azaroko lehen astean 
aurkeztuko da proposamen irabaz-
lea, Areetako Mayor kalea semi-
peatonalizatzeko jarduketa barne, 
Geltokia plazatik Santa Ana etorbi-
deraino, bai eta proiektu berriaren 
ondorioz alboko kaleetan izango di-
ren aldaketak ere.
Udal Gobernu Taldearen arabera, 
obra datorren urteko maiatzean ha-
siko da, 8 hilabeteko epearekin, eta, 
beraz, 2022ko abendurako amaitzea 
aurreikusten da. Baterako jarduke-
tarako balioztatu den aurrekontua 
1,8 milioi eurokoa da.

ospetsuaren hierarkia handiko la-
nek osatutako kontzertua. Doako 
kontzertuak hilaren 25ean, larun-
batean, izango dira, 12:30ean, Los 
titiriteros de Binéfar lanarekin, eta 
17:00etan, Trakamatraka”lanare-
kin.

Informazio gehiago  https://getxo.
eus/eu/getxo-folk/ webgunean.

%20https://getxo.eus/eu/getxo-folk/
%20https://getxo.eus/eu/getxo-folk/
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Getxoberri eGetxoko Udaleko Komuni-
kazio Sailak kaleratutako argitalpena
da eta horretan udalari eta tokiko bizi -
tzari lotutako albisteak eta informa-
zioak agertzen dira astero.
Komunikazio zinegotzia: Ainhoa 
Galduroz
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza. 

Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
Urgull Kalea z.g., 4º. Tel. 94 466 03 20. 
48991 Getxo.
E-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.
eus
Arte arduradunak: Bostnan Bilbao S.L.
Inprimaketa: Bilbao Editorial 
Producciones S.L.U.
Banaketa: Lantegi Batuak
Gordailu legala: BI-388-87

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

Zurrumurrurik Ez solasaldiak bizikidetzari 
buruz kultur artekotasunaren ikuspegitik

OHZ eguneratuko 
da, eta % 2,9 

igoko da

Itsas hondoaren beste 
garbiketa bat

Gaueko tximeletak aztertzeko 
eta ezagutzeko tailerra

Zurrumurrurik Ez ekimenak 
hiru solasaldi antolatu ditu 
ikasturte berriaren lehen hi-
ruhilerako, era kolektiboan 
hitz egiteko eta hausnartze-
ko, kultur artekotasunaren 
ikuspegitik bizikidetza sortze 
aldera. Hiru solasaldiak doa-
koak izango dira, Getxo Elkar-

Gobernu-taldeak proposatuko 
dio Udalbatzari Ondasun Hi-
giezinen gaineko Zerga (OHZ) 
eguneratzea 2022an Euskal 
Autonomia Erkidegoan inda-
rrean dagoen Kontsumoko 
Prezioen Indizearen arabera. 
Uztailean, urte arteko neur-
ketan, EAEko KPIa % 2,9 izan 
zen. Ignacio Uriarte Ogasun 
zinegotziak gogoratu duenez 
“2021ean udal tasak eta zergak 
izoztu egin ziren. Hala ere, inla-
zioak presioa eragiten jarraitzen 
du udal zerbitzuen kostuetan. 
Horregatik, udal-gobernuak KPIa 
OHZn eguneratzea proposatu-
ko du, eta horrek ez die gainerako 
udal-zerga eta tasei eragingo”.

Itsas Zaindarien Sareko ur-
pekariek Portu Zaharreko 
itsas hondoa garbituko dute 
datorren igandean, hilak 26, 
09:00etatik aurrera, Marefon-
dum eta Divertek elkarteek 
antolatuta. Portu Zaharrean 
aurten egingo den bigarren 
jarduera izango da (lehenen-

Larunbatean, hilak 25, Getxo-
ko gaueko tximeleten azterke-
ta eta ezagutza tailerra izango 
da, Getxonatura: ezagutu eta 
kontserbatu izenburuko In-
gurumen arloko jardunaldien 
barruan. Espezie horiei eta 
udalerrian duten presentziari 
buruzko informazio eskasa 
dago, baina 400 baino gehiago 
direla uste da.
Tailerrak zati bi izango ditu, 
hau da, arratsaldean, sarrera 
hitzaldia Romo Kultur Etxean 
izango da eta iluntzean Go-
rrondatxeko hondartzan gera-
tuko da. Bertan, argi-tranpak 
jarriko dira tximeletak erakar-
tzeko. Han sailkatu eta identi-
ikatu egingo dira, eta ondoren 
Getxoko gaueko tximeleten 

tegian, (Areetako Ogoño 1), 
18:00etatik 20:00etara.
Lehen saioa, urriaren 14an, 
Una mirada anticolonial, antirra-
cista y feminista del trabajo del 
hogar izenburupean izango 
da, hurrengo partaideekin: 
June Fernández kazetaria; 
Cony Carranza Gipuzkoako 

goa iragan ekainean egin 
zen). Oraingo honetan ere, 
itsasoaren hondotik atera-
tzen diren hondakin kiloak 
janari-kiloengatik trukatuko 
dira, ondoren Elikagai Ban-
kuen Federazioari emateko. 
Informazio gehiago: mare-
fondum@gmail.com.  

lehen katalogoa egiten hasiko 
dira. Gainera, tranpa automa-
tiko bat jarriko dute Bolue-
ko Hezegunean gauean, eta 
egunsentian berrikusiko dute.
Aldez aurretiko izenema-
tea: boluenatura@gmail.com 
(ordutegia jakinaraziko da). 
Nahitaezkoa izango da mas-
kara erabiltzea eta segurta-
sun-distantzia gordetzea.
Informazioa: https://labur.
eus/wexat

hezitzaile feminista eta arra-
zismoaren aurkakoa; Tatiana 
Beilorin, SOS Arrazakeria Gi-
puzkoako Federazioko Etxeko 
laneko taldeko kidea, eta Sil-
via Hayde, eragile feminista 
eta arrazismoaren aurkakoa. 
Conversando con Helena Maleno 
sobre su libro: Mujer de frontera 
izango da  bigarren saioaren 
titulua, azaroaren 18an, la-
naren egilearekin, kazetaria, 
ikertzailea eta Giza Eskubi-
deen defendatzailea dena. 
Azkenik, abenduaren 2an, 
hirugarren topaketa izango 
da, euskaraz, Euskara inklu-
siorako tresna al da? izenbu-
rupean, Jon Maia bertsolari, 
abeslari, idazle eta dokumen-
talistaren eta Boubacar Diouf, 
Mbolo kolektiboko kidearen 
partaidetzarekin. 
Saioetan parte hartu nahi 
duten pertsona interesatuek 
aurretik izena eman behar-
ko dute https://labur.eus/
HaUMv webgunean esku-
ragarri izango den galdete-
giaren bitartez.  Adingabeak 
zaintzeko doako zerbitzua 
egongo da, eta eskaera sola-
saldia baino bi egun lehenago 
egin beharko da.

* Lan poltsa San Nikolas ikas-

tolan. Beste urte batez, San Ni-

kolas ikastolak jantokiko ordez-

kotzak lan poltsa baten bitartez 

beteko ditu. Izenematea iraila-

ren 27ra arte egongo da zabalik 

ikastolaren web gunean  (www.

sanikolas.eus). Euskara jakitea 

beharrezkoa da. Urriaren ha-

sieran zerrendako lehenengo 

10 pertsona elkarrizketatuko 

dituzte. Baldintza eta prozedura 

webgunean dago eta 94 430 54 

78 zenbakian.

LANPOLTSA 
SALEROSKETA 
GALDUTAKOAK

-  Errentan bulegoa Leioan. Tel.: 
630 26 58 75.

- Lan bila nabil lanaldi osokoa edo 
ordukakoa, garbiketa egiteko edo 
adinekoak edo umeak zaintzeko. 
Tel.: 632 411 553.

- Alokatzen dut garaje-partzela 
Romon. Tel.: 655 705 276.

IRAILAK 22 ASTEAZKENA

Liburuaren aurkezpena. 19:00etan, 
Algortako Kultur Etxean (Villamonte), 
“Vida de vidas”, Pablo Garrido horren 
egilearen eskutik.

37. Nazioarteko Folk Jaialdia. 
Muxikebarri (Ereaga aretoan), 
19:00etan, Roberto eta Miren Etxe-
barria: “Hamaikatxu kopla…pande-
ro baten konture”. Sarrera: 8€.

IRAILAK 23 OSTEGUNA

37. Nazioarteko Folk Jaialdia. 
Muxikebarri (Ereaga aretoan), 
19:00etan, Judith Mateo. Sarrera: 
10€.

IRAILAK 24 OSTIRALA

37. Nazioarteko Folk Jaialdia. 
Muxikebarri (Ereaga aretoan), 
19:00etan, Amparanoia: “Himnopsis 
colectiva”. Sarrera: 20€.

Getxophoto. Gaueko ibilbidea. 
20:30etatik aurrera (euskaraz). Pre-
zioa: 4€ (lekua mugatua). www.ge-
txophoto.eus

Kontzertu solidarioa. 19:45ean, 
Ama Mesedeetako parrokian,  Pe-
dro Guayar organo-jotzailearen eta 
Amelia Rodríguez sopranoaren es-
kutik. Bidesariren alde. Antolatzai-
lea: Kartzela Pastoraltzako Taldea.

Herriko jaia. Udaletxea eta udal 
egoitzak itxita egongo dira. Getxo 
Kirolakek eta Romo Kultur Etxeak  jai 
eguneko ordutegia izango dute, eta 
Turismo Bulegoak bere ohiko ordu-
tegia izango du. 

IRAILAK 25 LARUNBATA 

37. Nazioarteko Folk Jaialdia. 
Muxikebarri (Arrigunaga aretoan), 
12:30ean, Titiriteros de Binefar, 
eta 17:00etan, Trakamatraka. Fa-
miliarako. Sarrera: Muxikebarrin 
eta Romo Kultur Etxean jaso beha-
rreko gonbidapenez. Muxikebarri 
(Ereaga aretoan), 19:00etan, Car-
los Nuñez. Sarrerak agortuta.

Kontzertua. 19:30ean, Areetako 
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Ana 
Bejarano Concept” taldearen ema-
naldia. Sarrera: 5€. 

Ipuin kontaketa: Storytime. Algor-
tako Kultur Etxean, 11:00etan, “The 
far west”, Kids&Us Getxo-Algortaren 
eskutik. Ingelesez. Familia osoaren-
tzat. Dohainik. Aurretiko izen-ema-
tea: getxo@kidsandus.es / 

Getxophoto. Hamaiketako. 
11:00etatik aurrera, Getxophoto-
ren bulegoan (Amezti 6, 5-5), Erika 
Ede (Guggenheim Bilbao Museoko 
argazkilaria). Sarrerak agortuta. 
Goizeko bisita. 11:30etatik aurre-
ra (gazteleraz). Prezioa: 4€ (lekua 
mugatua). Getxophoto por … 
Cristina Lizarraga (Belakoko abes-
laria, artista, aktibista). Prezioa: 5€ 
(lekua mugatua).

Bisita gidatua eta antzeztua 
Portu Zaharrera. 11:30-12:30. 

Erreserbak: Turismo Bulegoa, 
944910800 edo infoturismo@ge-
txo.eus  

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30h. Itsasoari buruz-
ko bildutako jolasak (3 urtetik au-
rrera). Bolueko hezegunetik ekintza 
autogiatua. Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea. www.ingu-
rumenaretoagetxo.eus

José Luis de Ugarte Bela Eskola-
Fashion Outlet Sariketa. 13:00etan 
Abrako uretan.

IRAILAK 26 IGANDEA

37.º Festival Internacional de 
Folk. Muxikebarri (Ereaga aretoan), 
12:30ean, Bitartean. Familiarako. 
Sarrera: 8€. 19:00etan, Cyclical 
Tango (100 años de Astor Piazzo-
lla). 10€.

Getxophoto. Goizeko bisita. 
11:30etatik aurrera (gazteleraz). 
Prezioa: 4€ (lekua mugatua). Fa-
milientzako bisitak. 12:30etatik 
aurrera (euskaraz-gazteleraz). Pre-
zioa: 4€.

Bisita gidatua eta antzeztua. 
“deapie”. Horacio Echevarrieta. 
11:30-12:45h. Irailaren 26an egingo 
da berriro. Argibide gehiago Turismo 
Bulegoan: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus 

Ingurumen aretoa. Santa Koloma 
ermitaraino ibilbide gidatua. Beha-
rrezkoa da aldez aurretik izena 
ematea: www.ingurumenaretoage-
txo.eus  

José Luis de Ugarte Bela Es-
kola-Fashion Outlet Sariketa. 
11:00etan Abrako uretan.

URRIAK 1 OSTIRALA

19. Komiki Azoka. Merkataritza-
gunea 40 saltokirekin Areetako 
Geltokia plazan. 11:00-14:30 eta 
17:00-21:00. Sarrera dohainik. 
Jarduerak RKE-Romoko Kul-
tur Etxean, hitzaldiak, tailerrak, 
mahai-inguruak, aurkezpenak… 
Erakusketa. Odol Tinta (Banpi-
roari omenaldia). Emakumezko 25 
ilustratzaileen lanak, Romo Kultur 
Etxean. Hilaren 24ra arte.

URRIAK 2 LARUNBATA

19. Komiki Azoka. Merkataritza-
gunea 40 saltokirekin Areetako 
Geltokia plazan. 11:00-14:30 eta 
17:00-21:00. Sarrera dohainik. Jar-
duerak RKE-Romoko Kultur Etxean, 
hitzaldiak, tailerrak, mahai-ingu-
ruak, aurkezpenak…

Kontzertua. 19:30ean, Muxikeba-
rrin, Arteus Orquesta. Sarrera: 8€. 

URRIAK 3 IGANDEA

19. Komiki Azoka. Merkataritza-
gunea 40 saltokirekin Areetako 
Geltokia plazan. 11:00-14:30 eta 
17:00-20:00. Sarrera dohainik. 

Kontzertua. 19:30ean, Muxike-
barrin, Bixente Martínez: “Txoria 
buruan eta ibili munduan”. Sarrera: 
5€.

Bisita gidatua eta antzeztua. 
“deapie”. Horacio Echevarrie-
ta. 11:30-12:45h. Irailaren 26an 
egingo da berriro. Argibide gehia-
go Turismo Bulegoan: 94 491 08 
00 / infoturismo@getxo.eus

Udalak hitzarmena berritu du Euskal Fondoa, Euskal entitate koo-
peranteen elkartearekin, eta horren bidez 51.000€-ko diru-laguntza 
emango dio, Nikaraguako Tipitapa udalerriko Ciudadela San Martín 
auzoan euri-uren drainatzeko proiektu baterako.   Proiektuaren ho-
bekuntza 14.700 pertsonentzat (horietatik 8.emakume) izango da. 
“Getxoren elkartasunarekiko eta lankidetzarekiko konpromisoa be-
rresten dugu, gure udalerrian oso bizirik dauden ezaugarrietako ba-
tzuk, Legegintzaldiko Planaren ardatzetako bat izanik”, azpimarratu 
zuen Amaia Agirre alkateak sinadura ekitaldian. Bestalde, Ernesto 
Sainz, Euskal Fondoako presidenteak nabarmendu zuen “Getxo da 
lankidetza horrekin konprometituenetako bat, milioi bat euro ingu-
ru eman duelako Tipitapako biztanleek baldintza osasungarriagoak 
izan ditzaten”.

Hitzarmena berrituta Euskal Fondoarekin
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Goiatz Labandibarrek eta Miguel Pazek irabazi 
dute “Ramiro Pinilla” eleberri laburraren lehiaketa

Laia Petralandak eta Claudia Montañesek jaso dituzte “Txiki Baskardo” haurrentzako 
kontakizun lehiaketako sariak

Goiatz Labandibar Arbelaitzen 
(1985, Oiartzun) Biharmuna elebe-
rria gaurkotasun handiko testua 
da, bai estilistikoa bai tematikoa, 
eta egungo belaunaldi gazteen kez-
kak jasotzen ditu.  Ohiko bizimo-
dua duen emakume arrunt bat da 
protagonista, ezusteko gertaera ba-
tek bere eguneroko normaltasuna 
krisian jartzen duela ikusten duena. 
Epaimahaiaren hitzetan, “lan hau 
narrazioaren freskotasunagatik na-
barmentzen da, irakurlea istorioan 
zuzenean sartzen duelako eta konta-
kizunak aurrera egin ahala tentsio na-
rratiboa mantentzen duelako”. 
Egile oiartzuarrak hainbat sari 
jaso ditu hainbat lehiaketatan, 
hala nola Cafe Bar Bilbao Antzer-
ki Laburren Saria (2020) eta Ga-
briel Aresti lehiaketa.

Bestalde, Miguel Paz Cabanas Co-
rralek (1963, Sestao) Banksy estuvo 
aquí eleberriagatik irabazi du sa-
ria. Horretan, elkarrizketa plan-
teatzen du gure orainarekin, eta 
bere alderdi autoironikoagatik eta 
saiakeragatik nabarmentzen da. 
Azken horren bidez, irudiak gure 
gizartean duen botereari buruzko 
gogoeta egiten du.
Lehiaketako epaimahaiak az-
pimarratu duenez, “egileak garai 

hauetako fribolitatea gerraren sakon-
tasunarekin, edozein gerrateren sa-
kontasunarekin eta desplazatuen mi-
narekin nahasten jakin izan du, giza 
izaerarekin oso atsegina ez den testu 
bat lortzeko”.

Bizkaian jaio eta Leonen bizi den 
autore honek saiakera, poesia eta 
kazetaritza artikuluak lantzen 
ditu. Zutabegilea da Diario de 
León egunkarian, eta, eleberri-
idazle gisa, hainbat sari jaso ditu 
Espainian eta Espainiatik kanpo.

Txiki Baskardo lehiaketari dago-
kionez, Laia Petralandak, Caro 
Baroja BHIko ikasleak, irabazi 
du gaur egungo gaiak jorratzen 
dituen kontakizun batekin, hala 
nola bullyinga eta sexu-aniztasu-
na, kikiltzen ez uzteko eta nork 
bere burua onartzea sustatzeko. 
Bestalde, Artaza-Romo institutu-
ko Claudia Montañések oso isto-
rio irudimentsua eta ondo irutua 
planteatzen du, eta, besteak beste, 
batasun-mezu bat sartzen du, hel-
buru komunak lortzeko.

Azken 15 urteak gizakiak nola erlazionatzen garen azter-
tzen eman ondoren, haurtzarotik harremanak aztertzen 
ditu irakasle gisa egiten duen lanari esker, Maider Incla-
nek Los secretos de las relaciones extraordinarias izeneko 
liburuan bildu ditu bere gogoetak. Bere ustez, “esan dai-
teke, muga baten barruan, jakin dezakegula zerk egiten 
duen harremanek funtzionatzea eta zerk suntsitzen di-
tuen; zerk irauten duten eta zerk bultzatzen gaituen harre-
man horiek haustera”.

“Ana Bejerano Concept” laukoteak kontzertua eskainiko 
du larunbatean, irailak 25, Areetako Andres Isasi Musika 
Eskolan. Saioa 19:30ean hasiko da eta sarreraren prezioa 
5€koa da. 2012an sortu zuten taldea Ana Bejerano abesla-
riak eta Miguel Salvador gitarristak eta gaur egun Marcelo 
Escrichek (kontrabaxua) eta Alex Alonsok (bateria) osa-
tzen dute taldea. Jazz, Bossa Nova eta baladen standard-
en bilduma bat aurkeztuko dute. Orkestra handien garaiko 
kantu onak gustuko dituztenentzako kantaldia.

“Los secretos de las relaciones 
extraordinarias” Jazz kontzertua Musika Eskolan

BERRILABURRAK
* Argia Ereiten Sarirako pro-
posamenak. Urriaren 12ra arte 
zabalik egongo da Euskara Saria 
Argia Ereiten XII. Lehiaketarako 
hautagaitzak aurkezteko epea. 
Helburua da euskararen erabi-
lera babestea, sustatzea edo he-
datzeko zereginetan nabarmen-
du diren erakunde, elkarte edo 
pertsona fisiko nahiz juridikoak 
goraipatzea. Proposamena pos-
ta elektronikoz euskara@getxo.
eus helbidera bidal daiteke edo 
posta arruntez Udaleko Euskara 
Zerbitzura (Foru kalea 1. 48992 
Getxo), eta baita www.getxo.
eus/euskara web gunean bete 
daiteke ere.

* Hitzaren Dantza. Urriaren 
1ean, ostirala, 19:00etan, Hitza-
ren Dantza izango da Muxike-
barrin. Partaideak A.M.Peñaga-
rikano, O.Iguaran eta P.Loizaga 
bertsolariak;  J. Ortega eta K.Ga-
lan txalapartariak; J. eta A. Lan-
deta musikariak, Dangiliske Tal-
dea, N.Clemente, H.Hormaetxea 
eta G.Granadoren dantzak, 
izango dira. Gonbidapenak hi-
tzarendantza@gmail.com / 
605704385.

* Aste kulturala. IItxas Argia tal-
deak hainbat ekimen   antolatu 
ditu Malakaten urriaren 1etik 
3ra. Lehenengo egunean Tor 
magoa (18:00etan) eta musi-
ka (20:30ean) izango da Ainhoa 
eta Kermanen eskutik; hurrengo 
egunean, 12:00etan Itxas Argia-
ren dantzaldia, 19:00etan dantza 
gidatua eta 22:00etan musika 
Ou Mama!rekin, eta urriak 3, 
12:00etan Poxpo ta Lintxu paila-
zoak eta 18:00etan bertso saioa. 

* Bidesariren aldeko kontzer-
tua. Pedro Guayar organo-jo-
tzaileak eta Amelia Rodriguez 
sopranoak kontzertua eskainiko 
dute hilaren 24an, 19:45ean, 
Ama Mesedetako  parrokian. 
Espetxe Pastoraltzako taldeak 
antolatuta, birgizarteratze pro-
zesuan dauden pertsonekin lan 
egiten duen Bidesari Elkarteari 
bideratuko zaio bildutako dirua.

Goiatz Labandibar, euskaraz, eta Miguel Paz, gaz-
telaniaz, dira Ramiro Pinilla Eleberri Laburren 
IV. Lehiaketako irabazleak. Gainera, Laia Petra-
landa eta Claudia Montañés getxoztarrek Txiki 
Baskardo haurrentzako kontakizun lehiaketa 
irabazi dute, euskaraz eta gaztelaniaz, hurrenez 
hurren. Lehen lehiaketara 192 lan aurkeztu dira 
(11 euskaraz): 56 Euskadikoak (15 getxotarrak) eta 
Nafarroakoak dira, eta gainerakoak, estatuko ia 

geograia osokoak. Epaimahaia Juan Kruz Igerabi-
dek, Inazio Mujikak eta Txani Rodriguezek osatu 
dute. Ramiro Pinilla lehiaketako sariek 6.000 €eta 
1.000 €-ko laguntza dituzte lanak argitaratzeko. 
Bestalde, “Txiki Baskardo” haur lehiaketan Az-
korri, Europa, Julio Caro Baroja, Artaza-Romo, 
Aixerrota eta Hirutasun Santuko DBHko 1. maila-
ko ikasleek parte hartu dute. Tableta elektroniko 
bat jaso dute.
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Abian da Kultura Sormenerako laguntzen bigarren deialdia

“L.O.F.-Ladies On Fight” 
proiektua aukeratu 

dute I. Juana Bizkarra 
egonaldi artistikoan

55.000 euroko dirulaguntza 
udalerriko enpresek sustatutako 11 

turismo-jardueratarako

Kultur Etxeak kultur sektoreari 
zuzendutako laguntza-progra-
men aldeko apustua egin du aur-
ten ere, eta kultura sormenerako 
laguntzen bigarren deialdia ireki 
du, askotariko modalitateetan 
proiektuak garatzeko. Deialdi ho-
rrek 120.000€-ko aurrekontua du. 
Aldi berean, ekimen berri bat ere 
hasi da, RKbecak egoitza artis-
tiko musikalak, musika-proiek-
tuak garatzeko. Bi deialdi horiek 
Udalak aurten bertan bultzatuta-
ko Getxo Ekinez planaren baitan 
kokatzen dira, osasun krisiaren 
ondorioak hainbat sektoretan 
arintzea helburu duena, besteak 
beste, kulturan.   

Kultura-sorkuntzarako laguntzen 
lehen edizioan 125 proposamen 
aurkeztu ziren, eta Getxon bizi 
diren adin nagusiko pertsona i-
sikoei eta Getxorekin lotura es-
tua duten proiektuak aurkezten 
dituzten kanpoko pertsonei zu-
zenduta daude. Diru-laguntzak 
zazpi kategoriatan banatuko dira: 
sorkuntza eszenikoa (antzerkia 
eta dantza), ikus-entzunezko la-
nak (ikus-entzunezkoak edo zi-
nematograikoak), musika-kon-
posizioak, literatura-lanak eta 

Juana Bizkarra egonaldi artistikoaren lehen edizioan 
hautatutako proiektua L.O.F.-Ladies On Fight da, gaur 
egun arteaz bizitzeak dakarren zailtasunari heltzeko 
emakumeen borroka librearen mundua abiapuntu 
duen dantza ikuskizun tragikomikoa, hain zuzen ere. 
Hautatutako proiektua, 80ko hamarkadaren amaiera-
ko Gorgeus Ladies of Wrestling telebista saioan oinarri-
tua, Muxikebarrin antzeztuko da urriaren 22an eta 
23an, 19:30ean eta 12:30ean, hurrenez hurren. Hala-
ber, publikoak entsegu ireki batera joateko aukera 
izango du, hilaren 21ean, 19:30ean. Ikuskizunerako 
gonbidapenak Romo Kultur Etxean eta Muxikebarrin 
jaso daitezke.
Eva Guerrerok zuzentzen du DOOS Kolektiboaren 
ikuskizun hori, eta Garazi López de Armentia, Helen-
na Wilhelmsson, Leire Otamendi, Estibaliz Villa eta 
Bego Krego aktoreek osatzen dute.
Obraren antzezpenaz gain, bitartekaritza-ekimenak 
egingo dira, artistek herritarrekin eta tokiko kolekti-
boekin topo egin dezaten sustatzeko. Kultura Etxeak 
laster iragarriko ditu ekimen horiek.
Lehen edizio honetako epaimahaia honako hauek 
osatu dute: Getxoko Kultur Etxeko zuzendariak eta bi 
teknikarik, Matxalen De Pedro aktore eta Dantzertiko 
(Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantzako Goi Mailako 
Eskola) irakasleak, eta Katrin Schlegel aktore eta kultur 
teknikariak. Hautatutako proposamenak 10.000€-ko 
zuzkidura ekonomikoa jasoko du.

Udalak 55.000€-ko dirulaguntza eman 
die udalerriko hainbat enpresak sustatu-
tako 11 turismo-jarduerari.  Udalerrian 
ekonomia dinamizatzeko jarduerak egi-
teko laguntzen 4. lerroan jasotako partida 
ekonomikoa da.

Diru-laguntzen lerro honen helburua da 
Getxon garatzen diren turismo-jarduera 
erregularren eskaintzari laguntzea, uda-
lerriko turistek eta bisitariek berehala 
kontsumi ditzaketenak, aldez aurretik 
erreserbarik egin gabe edo egiteko gutxie-
neko pertsona-multzoa behar izan gabe. 
Ekintza hau GetxoEkinez 2021 programa-
ren barruan dago ere, COVID-19aren on-
dorio sozioekonomikoei aurre egiteko.

Diruz lagundutako proiektuak

1. Urpekaritzan aritzeko irteerak (Tar-
poon SUB, S.L.)
2. Irteerak belaontzian 1 (2 Millas Vo-
lans eta Marmitako Sailing, S.L.)
3. Irteerak belaontzian 2 (Náutica Galea)
4. Nabigaziorako lizentzia, goiz batean 
lortzea (Polaris Nautika Eskola) 
5. Euskal garagardoen dastaketa (Txi-
nuk)

Gainera, RKbekak egoitza artistiko musikalen lehen edizioa jarriko da martxan

6. El Bote Tours (Ropetea S.L.). 
7. Ramiro Pinilla,  familientzako 
Gynkhana eta aire zabalean egindako 
antzezlana. (Utopian eta Kooperatiba 
Elkarte Txikia) 
8. Surf hastapen-ikastaroa (La Salbaje 
Surf Eskola) 
9. Ibilaldi geologikoa Flyschean (Aintza-
ne Gofard eta Geotxiki)
10. Getxoko geoaniztasuna ezagutzen bisi-
tak (Ekobideak) 
11. Euskal sukaldaritza berriaren tekni-
kak, esperientzia gastronomikoa (Hotel 
Los Tamarises, S.L.)

Ebazpenaren informazio eta testu gehia-
go hemen: 
https://getxo.eus/eu/getxolan/noticias/584

ilustrazioa (eleberria, ipuina, poe-
sia, komikia, ilustrazioa), haur eta 
gazteentzako hezkuntza-proiektu 
kulturalak, ikusizko lanak eta lan 
plastikoak eta bestelako sormen-
diziplinak (gainerako kategoriei 
ez dagozkienak).

Proiektuak aurkezteko epea 
urriaren 15era arte egongo da za-
balik. Amaitu ondoren, adituen 
batzorde batek baloratuko ditu 
jasotako lanak, eta hautatuta-

koak gutxi gorabehera hiru hila-
beteko epean jakinaraziko dira. 
Oinarriak: www.getxo.eus/sub-
vencionescultura   

RKBekak 
Bestalde, RKBekak deialdiak eus-
kal kultura-sektorean sortzen ari 
diren bakarlarien edo taldeen 
hazkundea, garapen profesionala 
eta elkarrekintza bultzatu nahi 
da, espazioak, baliabideak eta 
zuzkidura ekonomikoa erraztuz. 

Ekimenak bi egonaldi eskaini-
ko ditu, eta horietako bakoitzari 
12.000€ esleitu zaizkio. Hauta-
tutako bi proiektuak 10 hilabe-
tez garatu beharko dira, 2021eko 
abendutik 2022ko irailera bitar-
tean, Romo Kultur Etxean, eta 
partaideek entsegu-lokalak es-
kuragarri izango dituzte bertan. 
Ekitaldi horretan, gainera, publi-
koarekin elkarrekintzan aritzeko 
hainbat jarduera egin beharko di-
tuzte hautatuek, hala nola, abes-
tien aurkezpena, ikasleentzako 
edo herritarrentzako hitzaldi-
kontzertua, musika-pieza baten 
grabazioa eta bi emanaldi, bata 
egonaldian zehar lana aurkezte-
ko, eta, bestea, Muxikebarri zen-
troan.

Deialdia horretan parte hartu 
ahal izango dute Getxon errol-
datuta dauden adin nagusiko 
pertsona isikoek, baldin eta mu-
sika-arteetan lan egiten badute, 
bakarka edo taldean. Eskaerak 
aurkezteko gehienezko epea 
urriaren 18an amaituko da, eta 
proiektuak ebaluatu ondoren, 
epaimahaiak hiru hilabeteko 
epean jakinaraziko die bi hauta-
gaiei, gutxi gorabehera.
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KIROL ERAKUSKETA BIKAINA ETA GIRO ONA FADURAN 
OSPATUTAKO SOKATIRAKO 2021EKO MUNDUKO TXAPELKETAN 

Agintariek, horien artean Amaia Agirre alkate anfitrioiak, horrelako ekitaldi bat Getxon hartzeaz 
harro, txapelketaren irekiera ofizialean eta itxieran parte hartu zuten.

Getxo Herri Kirol Taldea ezin izan zen dominen lehian egon kluben arteko txapelketan.

Suitzako selekzioa herrialdekako Munduko Txapelketan nabarmendu zen urrezko 3 dominarekin

16 selekzio nazionalek eta 580 kirolarik erakutsi zuten euren lan aparta harmailetako giro onak 
markatutako munduko txapelketan.

Laukizko Gaztedi taldeak urrezko bi domina eta brontzezko bat lortu zituen, eta munduko 
erreferentzia izaten jarraitzen du kirol honetan. Goiherrik ere brontze bat lortu zuen.

Pozez gainezka Faduran, emakumezkoen 500 kg-ko eta gizonezkoen 560 kg-ko euskal selekzioek Munduko Txapelketan urrezko domina lortu ondoren.

Hasierako esfortzuaren ondoren emaitzen poza.



Udal talde politikoen iritzia
GETXO, KIROLAREN HIRIA

Gobernu taldeak (EAJ-PSE) opo-
sizioaren partaidetza galarazi du 
beste behin. Oraingo honetan Xake 
plazaren eraberritze proiektuaren 
prozesuan izan da. Proiektua alde 
bakarretik eta oposizioko taldeak 
baztertuta erabaki da (Getxoko 
bozkatzaileen % 40 ordezkatzen 
dugu) eta herritarrei doi-doi eman 
zaie proposamenak aurkezteko 
abagunea. Datuak dira gakoa: 

proiektua 10 urtez dilindan eduki 
eta beste prozesu batean eskura-
tutako ideiak alde batera utzi on-
doren, irailaren 6an 10 egun baino 
iraun ez zituen partaidetza pro-
zesu bat ireki zen inolako aurretiko 
abisurik gabe. Aurrekontua eza-
rrita dago, baita inauguraziorako 
data ere: hurrengo udal-hautes-
kundeen aurretik. Hau ustekabea!  
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Astearte hone-
tan “suizidioaren 
prebentzio komu-
nitariorako” ikas-
taroaren saio be-
rriak abiatu dira. 

Saio horietarako suizidiologian aditua 
den gure udalerriko Jon García psikia-
traren laguntza izango dugu. Udaletik 
Espainian udal mailan aurrenekoa den 
proiektu aitzindari honen aldeko apus-
tua egin dugu. Proiektua Getxo Ekinez 
Planaren parte da, eta funtsezkotzat jo-
tzen ditugun bi alderdi azpimarratzen 
ahalbidetzen digu. Alde batetik, ondo 
eraikitako ekimen emankorrekin hur-

biltzen diren gure udalerriko herrita-
rren eskarmentua, sormena eta ilusioa 
nabarmentzea eta errukitsuagoa izango 
den eta komunitatearen gaineko kon-
tzientzia handiagoa izango duen Getxo 
batekin amestea.
Bestetik, Gizarte Kohesio Sailak lantzen 
duen ikuspegi komunitarioaren gakoa 
azpimarratu nahi dugu PSE-EEtik. Izan 
ere, horri esker, elkarlanean aritzeko 
erakundeen sare bat dugu, udalerri bi-
dezkoagoa, berdinzaleagoa eta edozein 
bizilagunen sufrimenduarekiko sen-
tikorragoa izan dadin; azken batean, 
sozialki kohesionatuagoa den udalerri 
bat. Animatu parte hartzera!

Ez du etenik. EAJk eta PSEk beste 
eraikin historiko eta berezi bat bo-
tatzea baimenduko dute Algortako 
erdigunean. Villa Amparo eta Villa 
Fernanda botako dituzte, Haurtegi 

zaharra zena, luxuzko etxebizitzak 
eraikitzeko. Zoritxarrez, zerrenda 
luzeegia da: Arrigunagako jaitsie-
ra, Atxekolandeta, Lope de Vegako 
eraikinak Romon, Ollarretxe...

ONDAREA, HISTORIA ETA NORTASUNA  
GALTZEN JARRAITZEN DUGU

EAJK OINEZKOENTZAT EGIN NAHI 
DU KALE NAGUSIA

XAKE-MATE OPOSIZIOARI

GETXO ARRETATSUAGO BATEN ALDE

PNV-EAJk “ustezko” auzo-galdeketa 
batekin engainatu nahi gaitu beste 
behin. Oraingoan, Geltokiko plazaren 
promestutako berriztapenaren ingu-
rukoa, luzaroan itxarondakoa baina 
iristen ez dena. Gobernu taldeak 
iritzia eskatu die auzokideei, lanak 
egiteko data eta aurrekontua erabaki-
ta dituenean: proiektua prest dauka. 
Ez da PNV-EAJk plaza berriztatuko 

duela hitzematen duen lehen aldia. 
Baina gezurra haratago doa. Gobernu 
taldeak ez du plazaren erdigunerako 
jada proiektaturik duen karparen 
inguruko azalpenik eman, nahiz eta 
egitura horren aurkako kexak etenga-
beak izan. Era berean, ez du azalpenik 
eman proiektu hori kale nagusi osoa 
oinezkoentzat bihurtzeko aprobetxa-
tzearen inguruan. #esnatugetxo

Getxo 2020/2021 Munduko Lur Gaine-
ko Sokatira Txapelketaren egoitza iza-
teaz gozatu ahal izan dugu azken egu-
notan, eta munduan erreferente izan 
gara, beste edizio batzuetan Hegoa-
frikako Lurmutur Hiria edo Suediako 
Malmö hiria izan ziren bezala. Getxon, 
EAJ-PNVk duela urte asko kirolaren 
sustapenarekin duen konpromisoa-
ri esker, oinarriko kiroletik egindako 
sostengu eta lan etengabea mundu edo 
nazioarteko mailako norgehiagokekin, 
txapelketekin eta lehiaketekin uztar-
tzeko beharrezkoa den ahalmena eta 
ibilbidea daukagulako.
Getxon, getxotarren bizitzaren zehar-
kako ardatz izateko apustua eginez, 
Getxo Kirolak-ekin batera lan egiten 
duten 70 kirol klub baino gehiago ditu-
gulako; 15.000 neskatila, mutiko, gazte 
eta helduk egiten dute lan 70 klubetan 
eta ehunka taldetan kirola ariketarako, 
bizimodu osasungarrirako eta harre-
man pertsonalak eraikitzeko ardatz 
bezala erabiliz. Getxo Kirolak erakun-
dearen eta udalerriko klub horien arte-
ko harremanari eta horien artean egin-
dako elkarlanari esker posible delako 
maila handiko kirol ekitaldiak antola-

tzea edo, izan garen bezala, Europako 
kirolaren hiririk onena izatea.
Beste behin, kirolaren arloan ere, be-

tetako konpromisoez hitz egin behar 
dugu Getxoko PNV-EAJtik. Amaia 
Aguirre Muñoa gure alkateak zuzen-

dutako taldeak ardatz estrategiko ga-
rrantzitsutzat jotzen du programaren 
4. puntua: “Getxo, kirolaren hiria Biz-
kaiko badian: Aisialdi osasungarria 
eta kirola, klubekin harremana...”
Munduko Sokatira Txapelketa be-
zalako ekitaldiek edo, beste faktore 
eta balio askoren artean, esfortzua, 
balioetan oinarritutako heziketa, tal-
de-lana, parte-hartzea nahiz gizarte-
ratze espazioak bateratzen dituzten 
beste proiektu batzuek islatzen duten 
konpromisoa. 
Getxoko kirolak Thinking Faduraren 
nahiz aisialdi osasungarrirako, jar-
duera isikorako eta kirola praktika-
tzeko espazioen garapenaren parte 
izaten jarraitzen du; oinarriko kirola 
getxotarren bizi-garapenerako fun-
tsezko bitarteko bezala. Edo Getxoko 
herritarren ohitura osasuntsuak eta 
ongizatea sustatzeko lagungarriak 
diren edozein eragilerekin eta pertso-
narekin lankidetzan aritzeko ekime-
nak.
Getxo Bizkaiko badiako kirolaren 
hiria izaten jarraitzeko EAJ-PNVren 
konpromisoen betepenaren isla diren 
eguneroko zein aparteko adibideak.










