
Tailerra. Jokabide suizidaren 

prebentzio komunitarioa. Urriak 13, 

asteazkena, Areetako Getxo Elkartegian, 

10:00-13:00h. Antolatzaile: Getxo Zurekin.

Bisita gidatua eta antzeztua. “deapie”. Urriak 

17, igandea, Miren Larrea. 11:30-12:45h. 

Argibide gehiago Turismo Bulegoan.

/ Nabarmentzekoak
> "Ahotsen artean" kulturarteko gimkana urrian 

abiatuko da berriro (3. or.)

> Getxo Kirolak-en akordioa Bizkaia Golf 
Akademiarekin (5. or.)

> Getxok KirolTxartela Mugiment-ekin bat egin 
du (5. or.)
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TAOk 0,75€/
orduko balioko 

du Ereagan

Askotariko 12 ikuskizun Arte Eszenikoen 
Jardunaldietan, urriaren 8tik 24ra

Udal osoko bilkurak TAO zerbi-
tzuaren kontratuaren adjudikazioa 
onetsi zuen hurrengo 4 urteetara-
ko (udalari ordaindu beharreko 
urteko 305.116 euroko kanonare-
kin). Irailean egindako udalbatzan 
onetsi zen EAJ/PNV eta PSE-EEren 
aldeko botoekin, PPren aurkakoe-
kin eta EH-Bildu eta Elkarrekin 
Podemosen abstentzioarekin. 

Jabari publikoa okupatzeagatiko 
tasa arautzen duen ordenantzaren 
aldaketa ere onartu zen, Ereaga 
gune berrirako TAO tarifak inka-
tze aldera. Hurrengo udatik aurrera 
funtzionatuko du, ekainaren 1etik 
irailaren 30era arte. Proposatutako 
tarifa orduko 0,75€ da, gehienez ere 
10 ordu. Hau da, egunean 7,5 euroko 
gehieneko tarifa ordaindu beharko 
da. Eta 27,99€ ordaindu beharko dira 
egoiliar txartelaren truke. 2022rako 
gainerako TAO gune berrietan jada 
ezarrita dagoen tarifa orokorra apli-
katuko da, eta txartelak 50€ balio du 
ibilgailu bakoitzeko. EAJ/PNVk eta 
PSE-EEk alde bozkatu zuten; PPk 
eta Podemosek, kontra; eta EH-Bil-
du abstenitu egin zen.

PPk hiru zuzenketa aurkeztu zi-
tuen egoiliar txartelaren truke or-
daindu ez dadin, %100 murriztu 
dadin ibilgailu elektrikoen tarifa 
eta %90 murriztu dadin aipatuta-
ko txartelaren kuota azken bi zer-
ga ekitaldietan zehar isunik jaso 
ez dutenen kasuan. Zuzenketa ho-
riek ere baztertu egin ziren, arra-
zoi honengatik: “foru arauak tasetan 
baimentzen dituen hobariak dira gaita-
sun ekonomikoari lotutako irizpide ge-
nerikoak kontuan hartzen dituztenak. 
PPren proposamenek ez dute halakorik 
eta, beraz, ez zaie egokitzen zergen le-
geari; ez dira bideragarriak”, adierazi 
zuen Ogasun zinegotziak, Ignacio 
Uriartek.

Ostiralean, urriak 8, hasiko da Ge-
txoko Arte Eszenikoen jardunal-
dien 39. edizioa, hilaren 24ra arte as-
kotariko eskaintza hartuko dutena. 
Aurtengo egitarauan 12 antzerki, 
dantza eta magia ikuskizun bildu 
dira, eta horietatik 11 Muxikeba-
rrin eskainiko dira eta, gainerakoa, 
Romo Kultur Etxean. Ohi bezala, 
Jardunaldiek euskal ekoizpenaren 
alde eta programazioaren anizta-
sunaren alde egiten jarraitzen dute, 
adin guztientzat. Obrak 19:00etan 
izango dira, haurrenak izan ezik, 
17:00etan hasiko baitira.

Datorren ostiralean, hilak 8, Sun 
Magoren Houdini magia ikuskizu-
nak hasiera ipiniko die Jardunaldiei. 
Hori Disney Channelen Club Houdi-
ni telesail ospetsuan egindako ager-
penengatik ezaguna da. Hurrengo 
egunean, Arriaga Produkzioak-ek 
Getxora hurbilduko du Miren Gaz-
tañaga eta Eneko Sagardoy protago-
nista dituen euskarazko lana, Maita-
sunaren itxiera, non bikote batek bere 
harremanaren amaierari buruzko 
bakarrizketa bortitzak elkartruka-
tzen dituen. Igandean, hilak 10, Me-
tamorphosis Dance taldeak Al des-
nudo dantza ikuskizuna aurkeztuko 
du, bi dantzari inprobisazio lanean 
murgilduz.

Zikloaren bigarren etapa urriaren 
11n hasiko da, Todos en nosotros lana-
rekin, Anton Chéjoven Kaoia obran 
oinarritutako muntaiarekin. Hori 
Romo Kultur Etxean taularatuko 
da, eta horren bidez La Brecha an-
tzerki taldeak gazteriari kantu bat 
egiten dio. Hilaren 12an, asteartean, 
Yo… en un banco verde antzeztuko 
da, Utopian bertoko konpainia-
ren lana, eta horretan parke bateko 
bankuan bat egiten duten hiru per-
tsonaiaren bitartez, bizitzako etapa 
ezberdinei buruzko gogoeta egiten 
dute. Hilaren 14an, ostegunean, 

Denis Santacana dantza konpainia 
Getxora iritsiko da Encuentros ikus-
kizunarekin, dantza garaikidea eta 
lamenkoa uztartzen dituena. Hu-
rrengo egunean, ostiralean, hilak 
15, Caliban Teatrok La extraña pareja 
eskainiko du, izen bereko muntaia 
ezagunaren berrikuspena, orain-
goan emakumezko protagonistekin.

Larunbatean, hilak 16, publikoak 
Fritsch Companyren Sin par dantza 
ikuskizunaz gozatzeko aukera izan-
go du. Konpainiak dibertsitate-per-
tsonen parte-hartze inklusiboaren 
aldeko apustua egiten du eta dantza 
harreman eta lotura pertsonalak 
aztertzeko tresna gisa erabiltzen 
du. Igandean, hilak 17 Glu-Gluren 
umeentzako azken muntaia izango 
da, Perez Sagutxoa, pertsonaia ezagu-
naren abenturak umorez, dantzaz 
eta kantuz irudikatzen dituena.

Jardunaldien azken asteak hiru 
muntaia eskainiko ditu. Urriaren 
22an, ostiralean, Asier Hormaza, 
Marta Juaniz eta Angel García Mo-
reno aktoreek Mentiras cotidianas 
antzeztuko dute, bizimodu asega-
beak eragin ditzakeen beldurrak 
eta frustrazioak lotsarik gabe jorra-
tzen dituen komedia garratz garai-
kidea. Hurrengo egunean, larun-
batean, Huts Teatroa-Artedramak 
Atzerrian lurra garratz aurkeztuko 
du. Ander Lipus eta Laura Penagos 
ditu protagonista, eta immigrazioa 
eta sorkuntza jorratzen ditu, bes-
teak beste. Amaitzeko, igandean, 
hilak 24, Alpha haurrentzako mun-
taia izango da, ametsen unibertsoa-
ri bide ematen dion keinu eta clown 
lana.
Egitarau osoa: https://www.getxo.
eus/eu/jornadas-teatro/informa-
cion/programa-jornadas-teatro

Dantza, antzerkia, magia eta haurrentzako muntaiak izango dira zikloan

“Maitasunaren itxiera”

Houdini

https://www.getxo.eus/eu/jornadas-teatro/informacion/programa-jornadas-teatro
https://www.getxo.eus/eu/jornadas-teatro/informacion/programa-jornadas-teatro
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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

Udalbatzako 
mozioak

ONEKAren egoitza Getxon

KPI eguneratzearen emaitza da

Mozioen atalean bi onartu 
ziren azken osoko bilku-
ran. Lehenengoa, Elkarre-
kin Podemosek aurkeztu 
zuen, EAJ/PNV, PSE-EE eta 
EH-Bilduren transakzio-zu-
zenketarekin eta honako 
hauek eskatzen zizkion Udal 
Gobernuari: Etxebizitzaren 
Legeak esleitzen dizkion 
betebeharrak bere gain har-
tzera. Horretarako, udal egi-
turan esleitu beharko ditu 
betebehar horiek gauzatzeko 
baliabide materialak nahiz 
giza-baliabideak eta dagoz-
kien zereginak. Gainera, 
udalerrian kokatutako “etxe-
bizitzaren beharrizan eta eskaria 
egiaztatuko eremuak” deklara-
tzeko espedienteak abiatze-
ko beharrezko informazioa 
jasotzea ahalbidetuko duten 
azterketak aurrera erama-
tea. Eta beharrezko urratsak 
ematea higiezinaren eta es-
kura dituen alternatiben be-
rri emateko, etxebizitza huts 
gisa deklaratzeko espedien-
tea abiatu eta dagokion ka-
nona aplikatu aurretik.
Bestalde, Elkarrekin Po-
demosen beste mozio bat 
onartu zen. Horrela, Udalak 
Getxon dauden banku era-
kundeei eskatzen die une oro 
betetzeko eta errazteko Oi-
narrizko  Ordainketetarako 
Kontuak irekitzea adminis-
trazio egoera irregularrean 
dauden eta hala eskatzen du-
ten eta ezarritako baldintzak 
betetzen dituzten migratzai-
leei. Horretaz gain, Udalak 
oinarrizko ordainketetarako 
kontuei buruzko informa-
zioa sustatuko du. Izapide 
horretarako informazioa 
emango die eta zaurgarrita-
sun bereziko egoeran dau-
den lagunentzako doakoa 
dela gogoraraziko die.

2022rako OHZ %2,9 igotzea onetsi da 
osoko bilkuran

EAJ/PNVren eta PSE-EEren 
aldeko botoak eta PPren, 
EH Bilduren eta Elkarrekin 
Podemosen aurkakoak jaso 
ostean, azken ohiko osoko 
bilkuran onetsi egin zen 
2022rako OHZ %2,9 areago-
tzea, Ondasun Higiezinen 
gaineko Zerga (OHZ) Eus-
kal Autonomia Erkidegoan 
indarrean dagoen Kontsu-
mo Prezioen Indizearen 
(KPI) arabera eguneratzea-
ren ondorio gisa. Ogasun 
zinegotzi Ignacio Uriartek 
hurrengoa gogorarazi zuen: 
“Inlazioak, KPI igotzeak, udal 
kudeaketako ohiko kostuak 
areagotuko ditu. Hori dela eta, 
udal tasak eta zergak egunera-
tzea komeni da. Gure kasuan, 
OHZra mugatzea proposatzen 

dugu; hala, gainerako zergei ez 
die eragingo eguneraketa ho-
nek”.

Oposizioko hiru alderdiek 
adierazi zuten ez dela OHZ 
igotzeko unerik egokiena, 
ez eta modurik egokiena 
ere, aintzat hartuta krisi 
ekonomikoa. Ez dute begi 
onez ikusten pandemiatik 
eratorritako egoerak kal-
tetutako herritarrak eta 
merkatariak zergapetzea. 
Horrez gain, uste dute 
udalaren inantza egoerak 
ahalbidetzen duela OHZ 
ez igotzea, baina udal go-
bernuak azpimarratzen 
du zerga KPIra egokitzeko 
ohiko eguneratzea baino ez 
dela, diru-sarrera eta gastu 
arruntak orekatzeko go-

mendagarria.

PPk bost zuzenketa aur-
keztu zituen, besteak beste, 
proposatzeko %2 murriz-
tea karga-tasa edo %50eko 
hobaria ematea eguzkitik 
datorren energiaren apro-
betxamendu termiko edo 
elektrikorako sistemak di-
tuzten higiezinei. Aldiz, 
EH Bilduk beste bi aurkez-
tu zituen, hutsik dauden 
etxebizitzei eta etxebizitza 
turistikoei OHZ areago-
tzeari buruzkoak. Guztiak 
baztertu ziren; izan ere, 
Ogasuneko arduradunak 
hurrengoa adierazi zuen: 
“Udal zerbitzuen emakida ber-
matzean datza, ez inantzazioa 
higatzean. Aurkeztutako zazpi 

zuzenketetatik bakarra da go-
bernuak egindako proposame-
nari zuzendua. Gainerakoak 
zerga ordenantzaren beste al-
derdi batzuen zuzenketak dira, 
ez direnak proposatutako alda-
ketaren xede”.

Beste gai batzuk
Horrez gain, hasierako 
onespena eman zitzaion 
udalbatzan eraikinen behe-
ko solairuetan dauden loka-
lak etxebizitza bihurtzeari 
buruzko ordenantzaren 
zenbait artikulu aldatzeari, 
Hiri-antolamenduko Plan 
Orokorrera (HAPO) egoki-
tze aldera. Artikulu horiek 
kota, aireztapena/isolamen-
dua, esekitokiak eta antzeko 
ezaugarriak aipatzen dituz-
te. Helburua da udalerri-

ko gune ez komertzialetan 
lokalak etxebizitza bihurtu 
ahal izatea erraztea.

Bestalde, onespena eman zi-
tzaion Udala Bizkaiko Ema-
kumeen eta Gizonen Arteko 
Berdintasunerako Lurralde 
Sarera atxikitzeari. Hala, 
udalek helburu horrekiko 
duten funtsezko zeresana 
aitortzen da, eta erakun-
deen arteko koordinazioa-
ren beharra ere bai.

ONEKA, Euskal Herriko 
Emakume Pentsiodunen 
Plataformak, egoitza zabal-
du du Getxon, beste uda-
lerri batzuetan egiten ari 
diren proiektuak eskain-
tzeko eta pentsio publikoe-
tako genero-arrakala era-
kusteko. 

Bere jarduerak ezagutu nahi 
dituzten pertsonak (esa-
te baterako, azaroaren 9an 
izango den Tolosako Foroa) 
egoitzarekin jar daitezke ha-
rremanetan hurrengo posta 
elektronikoaren bitartez: 
Oneka.emakume.pentsio-
nistak@gmail.com

URRIAK 7 OSTEGUNA 

Kontzertua: Bakarka zizkloa. 
19:00etan, Romo Kultur Etxean, Ihol-
di Beristain. Sarrera: 5€. 

Solasaldia “Para no dejar a nadie 
atrás”, Jesús Sánchez sendagi-
learekin, adingabeen eta helduen 
zainketa aringarrien beharrei buruz. 
18:00etan. Romo Kultur Etxea. An-
tolatzaile: Getxo Zurekin.

URRIAK 8 OSTIRALA

Kale antzerkia bultzatuz. Kale an-
tzerkiko zirkuitua. “Diberti-Dan-
tza” (Deabru Beltzak), 18:00etan, 
Algortako Biotz Alai plazan. Euska-
raz. Familientzat. Sarrera dohainik.

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Magia. “Houdini, la magia de la TV” 
(Sun magoa), 19:00etan, Muxikeba-
rrin. Sarrera: 12€. 

Kontularien kluba. 19:00etan, 
Algortako Kultur Aretoan, ipuinak 
entzun edo kontatu nahi dituzten 
helduen bilera. Gaztelaniaz. Sarrera 
doan.

URRIAK 9 LARUNBATA

Kale antzerkia bultzatuz. Kale 
antzerkiko zirkuitua. “Erdi Aroko 
ipuin magikoa Euskal Herrian” (Oli-
ver magoa), 13:00etan, Algortako 
Biotz Alai plazan. Euskaraz. Fami-
lientzat. Sarrera dohainik.

39. Arte Eszenikoen Jardunal-
diak. Antzerkia. “Maitasunaren 
itxiera” (Arriaga Produkzioak), 
19:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 
12€. 

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: “He-
gazti formako txotxongilo mugiko-
rrak” (6 urtetik aurrera). Beharrez-
koa da aldez aurretik izena ematea: 
ingurumenaretoagetxo@getxo.eus  

URRIAK 10 IGANDEA

Kale antzerkia bultzatuz. Kale an-
tzerkiko zirkuitua. “KOBR3” (Zirko-
zaurre), 13:00etan, Algortako Biotz 
Alai plazan. Testu barik. Familientzat. 
Sarrera dohainik.

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Dantza. “Al desnudo” (Metamorpho-
sis Dance-Iratxe Ansa), 19:00etan, 
Muxikebarrin. Sarrera: 12€. 

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

Ingurumen aretoa. 10:15-10:45 eta 
11:15-11:45. Orientazioa (8 urtetik 
aurrera). 10:30-12:00 eta 12:00-
13:30. Ezagutu itzazu inguruko 
zuhaitzak (6-12 urte). Beharrezkoa 
da aldez aurretik izena ematea: ingu-
rumenaretoagetxo@getxo.eus 

URRIAK 11 ASTELEHENA

Kale antzerkia bultzatuz. Kale 
antzerkiko zirkuitua. “La cajita de 
música” (Ana Capilla), 18:00etan, 
Algortako Biotz Alai plazan. Testu 
barik. Familientzat. Sarrera dohai-
nik.

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Antzerkia. “Todo en nosotros” (La 
Brecha), 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean. Sarrera: 3€.

Kontzertua. Muxikebarrin (Ereaga 
aretoa), 19:00etan, Yves Lambert & 
Xabi Aburruzaga. Sarrera: 10€.

URRIAK 12 ASTEARTEA

Kale antzerkia bultzatuz. Kale 
antzerkiko zirkuitua. “Nudo” (Rojo 
Telón), 18:00etan, Algortako Biotz 
Alai plazan. Testu barik. Familientzat. 
Sarrera dohainik.

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Antzerkia. “Yo… en un banco ver-
de” (Utopían), 19:00etan, Muxikeba-
rrin. Sarrera: 15€.

Ingurumen aretoa. 10:30-12:00 
eta 12:00-13:30. Naturaren detek-
tibeak (6 urtetik aurrera) + Esplo-
ratzaile txikiak (3 urtetik aurrera). 
Beharrezkoa da aldez aurretik 
izena ematea: ingurumenaretoa-
getxo@getxo.eus 

URRIAK 13 ASTEAZKENA

Tailerra. Jokabide suizidaren pre-
bentzio komunitarioa. Areetako 
Getxo Elkartegian, 10:00-13:00h. 
Jon García doktorearekin. Antola-
tzaile: Getxo Zurekin. Sarrera dohai-
nik, aldez aurretik izena emanda: 
naomihasson@doblesonrisa.com 
edo 679 019 838.

Tailerra Death Café, 18:00etan, 
Pipers Tabernan. Antolatzaile: Gexo 
Zurekin. Sarrera dohainik, aldez 
aurretik izena emanda: naomihas-
son@doblesonrisa.com edo 679 
019 838.

URRIAK 14 OSTEGUNA

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Dantza. “Encuentros” (Denis Santa-
cana dantza konpainia), 19:00etan, 
Muxikebarrin. Sarrera: 8€.

Kontzertua: Bakarka zizkloa. 
19:00etan, Romo Kultur Etxea-RKEn, 
Nebbia Band. Sarrera: 5€. 

URRIAK 15 OSTIRALA

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Antzerkia. “La extraña pareja” (Ca-
liban teatro), 19:00etan, Muxikeba-
rrin. Sarrera: 12€.

URRIAK 16 LARUNBATA

39. Arte Eszenikoen Jardunal-
diak. Dantza. “Sin par” (Fritsch 
Company), 19:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 8€.

Ipuin-kontaketa. Storytime. Villa-
monteko Kultur Aretoan, 11:00etan, 
“The world’s worst witch”, Kids&Us 
Getxo-Algortaren eskutik. Inge-
lesez. 2-8 urte. Dohainik. Aldez 
aurretik izena eman behar da: 
getxo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es 

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: “Ikasi 
paper birziklatua egiten” (6 urtetik 
aurrera). Beharrezkoa da aldez au-
rretik izena ematea: ingurumenare-
toagetxo@getxo.eus 

URRIAK 17 IGANDEA

Bisita gidatua eta antzeztua. 
“deapie”. Miren Larrea. 11:30-
12:45h. Argibide gehiago Turismo 
Bulegoan: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Haur antzerkia. “Perez sagutxoa” 
(Glu-Glu), 17:00etan, Muxikebarrin. 
Sarrera: 8€.

Ingurumen aretoa. 10:30-12:00 
eta 12:00-13:30. “Landareen in-
darra”, inguruko sendabelarrak eta 
landare aromatikoak ezagutzeko 
ekintza autogidatua (3 urtetik aurre-
ra). Beharrezkoa da aldez aurretik 
izena ematea: ingurumenaretoage-
txo@getxo.eus 

mailto:Oneka.emakume.pentsionistak%40gmail.com?subject=
mailto:Oneka.emakume.pentsionistak%40gmail.com?subject=


Xabi Aburruzaga & Yves Lambert, 
akordeoiaren bi birtuoso, 

Muxikebarrin

“Bakarka” zikloak Nebbian Band 
bikotea aurkeztuko du RKEn

Areetako Kultur 
Astea

“Kale Antzerkia Bultzatuz”, 
kaleko ikuskizunak, Biotz Alai 

plazan
Urria Arte Eszenikoekin zerikusia 
duten ikuskizunez beteta dator. 
Izen hori daramaten Jardunaldiei, 
hilaren 8tik 24ra bitartean egingo 
direnei, Kale Antzerkia Bultzatuz zi-
kloa gehitu behar zaie, familiari 
zuzendutako proposamena, ka-
lean bertan. Algortako Biotz Alai 
plazan, aurreikusitako muntaiak 
egingo dira ostiraletik asteartera, 
hilaren 8tik 12ra: antzerkia, umo-
rea, dantza, magia, malabarismoa, 
zirkua... sarrera dohainik delarik.
Deabru Beltzak taldeak zabalduko 
du egitaraua hilaren 8an (ostirala), 
18:00etan, Diberti-dantza ikuski-
zunarekin, musikaz, dantzaz eta 
jokoez euskaraz gozatzera gonbi-
datzeko. Biharamunean, hilak 9 (la-
runbata), Oliver Magoak, Erdi Aro-
ko garaietara eramango gaitu eta 
bere trukoen bitartez publikoa zur 
eta lur utziko du Erdi Aroko ipuin 
magikoa Euskal Herrian saioarekin. 
13:00etan hasiko da. Ordu horretan, 
igandean, hilak 10, Zirkozaurreren 
KOBR3 ikuskizuna izango da: es-
tetika, plastikotasuna eta zirku 
garaikidea koreograia zainduetan 
batzen dira lan honetan, non hiru 
artistek malabarismo teknika ez-
berdinak uztartzen dituzten. Hila-
ren 11n (astelehena), 18:00etan, Ana 
Capillaren Cajita de música testu ga-
beko muntaiaren txanda izango da. 
Dantza modu originalean hurbildu-
ko digu eta musika munduan zehar 
bidaia egitera gonbidatuko gaitu, 
soinu klasikoetan hasi eta rock&ro-

Muxikebarriko Ereaga aretoan 
ikusi ahal izango da datorren 
astelehenean, urriak 11, Xabi 
Aburruzagak & Yves Lamber-
tek eskainiko duten kontzertua. 
Ikuskizuna Euskadi-Quebec 
Connection musika elkartruke-
tik sortu da eta akordeoiaren bi 
birtuoso biltzen ditu: Yves Lam-

Nebbian Bandek kontzertua es-
kainiko du datorren ostegunean, 
urriak 14, 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean. 5 euroko prezioa izango 
duen errezitaldia Kultur Etxeak 
sustatutako Bakarka musika zi-
klo berriaren barruan izango da, 
formatu txikiko eta hurbileko 

Urriaren 7tik 10era ospatuko da 
Areetako Kultur Astea, jai ba-
tzordeak antolatuta Udalaren 
laguntzarekin. Basaki taldearen 
kontzertuak hasiera ipiniko die 
jarduerei,  ostegunean, urriak 
7, 19:30ean. Hurrengo egunean, 
17:00etatik aurrera, Ipuin dantza 
eta monologoa Oihan Vegare-
kin, eta beste monologo bat izan-
go dira. Larunbatean, 12:00etan, 
haurrentzako emanaldia izango 
da, eta 18:30ean eta 20:00etan Old 
Glasess taldearen kontzertuak. 
Azkenik, igandea zine eguna 
izango da, 12:00etan eta 17:30ean 
Cómo entrenar a tu dragón (3), eta 
20:00etan Padre no hay más que uno. 
La llegada de la suegra proiektatuko 
baitira.   
Jarduera guztiak Areetako Gelto-
kia plazan izango dira.

llean amaituta. Zikloa hilaren 12an 
(asteartea) amaituko da Rojo Telón 
taldearen Nudo lanarekin, hori ere 
testurik gabe eta ordu berean. Hiru 
artista altueratik zintzilik daude, 
estutzen dituzten korapiloak aska-
tzeko asmoz. Umorearen eta aireko 
eta lurreko zirku-tekniken bidez, 
mundu desberdinetan arituko dira 
ikusleek esperientzia zerutiarra bizi 
dezaten.

bert, Quebeceko La Bottine Sou-
riante folk taldeko kidea eta Xabi 
Aburruzaga trikitilari eta kon-
positorea. Saioan, bi artistek be-
ren errepertorioa interpretatuko 
dute beren taldeekin batera eta, 
amaieran, batera jardungo dira.
Kontzerturako sarreraren pre-
zioa 10 eurokoa da.

kontzertuen bidez herriko artis-
ta eta taldeen musika sustatzeko. 
Nebbian Band Valentina Ridolik 
(ahotsa) eta Haritz Laboak (gita-
rra) osatutako bikotea da eta es-
tilo eta hizkuntz ezberdinetako 
abestiak formatu akustikora eta 
intimistara egokitzen ditu.

“Ahotsen artean” kulturarteko 
gimkana urrian abiatuko da berriro 
Urrian martxan izango da berri-
ro  Ahotsen artean kulturarteko 
gymkana autogidatuan, Movil-
tik elkarteak Udalaren laguntza-
rekin martxoan abian jarritako 
Loturak Festival ekimenaren 
barruan kokatuta. Aurreko api-
rilean bezala, hainbat udal egoi-
tzatan edo udal webgunean 
(https://labur.eus/XElhj) dagoen 
foiletoan  eskainitako pista ba-
tzuen bidez, parte-hartzaileek 
QR kode batzuk aurkitu beharko 
dituzte udalerriko leku jakin ba-
tzuetan, Getxoko errefuxiatuen 
eta migratzaileen harrerari eta 
inklusioari buruzko istorio, soi-
nu, begirada, errezeta eta poe-
marekin. 

#ahotsenartean traolarekin Ins-
tagramera egindako ibilbideko 
argazki bat igoz edo mezu elek-
troniko bat  info@loturakfesti-
val.com bidaliz partekatzea es-
katzen da. 
Ondarearen Europako Jardunal-
dien barruan kokatzen da jardue-
ra hau eta ez da beharrezkoa au-
rretiko izenematea egitea. 

https://labur.eus/XElhj
mailto:info%40loturakfestival.com%20?subject=
mailto:info%40loturakfestival.com%20?subject=


Getxoko bizi-kalitateari buruzko 
herritarren gogobetetasuna

Eskaintza fisiko eta kultural 
zabala adinekoentzat

https://zeugaz.getxo.eus Udala-
ren plataforma digital berria da, 
herritarren parte-hartzea bultza-
tzeko eta errazteko. Aplikazio 
hori Areetako Geltokia plaza bir-
moldatzeko proposamenen boz-
ketarekin estreinatuko da. “Pla-
taforma elektroniko berri honekin, 
Getxoko Udalak eta bere erakunde 
autonomoek sustatzen dituzten he-
rritarren partaidetzarako prozesu 
guztiak garatu ahal izango dira. Ho-
rrela, parte-hartzea erraztuko dela 
uste dugu, bai eta egingo den proze-
suaren gardentasuna ere”, azpima-
rratu du Ainhoa Galduroz Herri-
tarren Partaidetzarako zinegotzi 
arduradunak.
Zeugaz-en bitartez edozein pro-

Udalak, Bizkarra Lepoan elkar-
tearekin elkarlanean, toponimia 
ibilbideak abian jarri ditu berri-
ro, udalerriko txokoak eta beren 
izenak hobeto ezagutzeko. Parte 
hartzaileek ibilbide horietan uda-
lerriko toponimia eta historia,  on-
dare kulturala, paisaia, geologia, 
fauna eta abar ezagutuko dituzte, 
bi-hiru ordutan, euskarazko azal-
penekin, partaideei egokituta.
Ibilbide doakoak hurrengo ohiko 
tokietatik izango dira: Betiko Ge-
txo (urriaren 20an), Getxo Barria 
(urriaren 9an eta 14an), Kostalde-
ko Getxo (urriaren 19an) eta Pun-
ta Begoña (urriaren 8an eta 28an). 
Informazioa eta eta izenematea: 
https://www.getxo.eus/eu/euska-
ra edo  688 635 350 telefono zen-
bakian.

Emakume migratuen topaketa progra-
mak ikasturte berrirako izenema-
tea zabaldu du. Udalak antolatuta, 
ElkarGune etorkinentzako Harrera 
Programarekin elkarlanean, helbu-
rua da laguntza eta elkartasunera-
ko gunea eskaintzea, eskubideak 
eta baliabideak ezagutu ahal iza-
teko eta zailtasunak, herri-minak, 
poztasunak eta erronkak parteka-
tzeko ere.
Doako saioetan bideratzaileak 
egongo dira eta hitzorduak larun-
batetan, txandaka, batean bai eta 
bestean ez,  17:00etatik 20:00eta-
ra izango dira, Emakumeentzako 
Jabekuntza Eskolan (Martikoena, 
16). Lehenengo saioa uriaren 16an 
izango da. Haurtzaindegi zerbitzua 
egongo da, aurretik eskatuta. 
Izenematea: HAB (944660000 aurre-
tiko hitzorduarekin)/ www.getxo.
eus/eu/inmigracion/ 655 603 809.

Getxoko bizi-kalitateari buruz-
ko herritarren gogobetetasunak 
10etik 7,9ko puntuazioa errepi-
katu du, aurreko azterketako 
berbera. Datu horiek aurtengo 
maiatzean eta ekainean egindako 
udal-zerbitzuekiko eta -kudea-
ketarekiko herritarren gogobe-
tetasun-pertzepzio orokorraren 
azterketatik ondorioztatzen dira. 
Telefonoz 18 urtetik gorako per-
tsonari egindako 1.201 inkestek 
erakutsi dute kudeaketari buruz-
ko pertzepzioak 6,2ko puntua-
zioa lortu duela ere, herritarren 
kezka eta lehentasunekin batera. 

Ikerketaren arabera, aparka-
lekuak dira getxotarren lehen 
kezka, bereziki Algorta aldean, 
eta, ondoren, garbiketako eta 
etxebizitzaren arazoa hobetzea, 
lan-okupazioa sustatzea, berde-
gune gehiago prestatzea eta zir-
kulazioa hobetzea. Datu positibo 
gisa, herritarrek interes handia-

Getxo Lagunkoiak jarduera isi-
koen eskaintza zabala antolatu 
du 60 urtetik gorakoentzat urritik 
aurrera; izan ere, koninamendua-
ren ondoren kalean antolatutako 
saioekin batera (kaleko gimnasia, 
indarra hobetzeko saioak eta talde-
kako ibilaldiak), gimnasia leuneko 
zenbait jarduera egiteko aukera ere 
egongo da espazio itxietan. Gaine-
ra, proposamen berriak estreina-
tuko dira, hala nola bela, walking, 
futbola, palak, saskibaloia edo txi-
rrindularitza, jarduera isikoari eta 
osasunari lotuta agertutako inte-
resei eta beharrei erantzute aldera. 
Modalitate horiek udalerriko kirol 
entitateek zuzenduko dituzte.

zesu parte-hartzaile kudeatu ahal 
izango da (aurrekontu parte-har-
tzaileak, Getxo Txukun etab.). 
Zeugazen bidez, Getxoko herri-
tarrek partaidetza-prozesuetan 
parte hartu ahal izango dute, sis-
tema elektroniko seguru eta era-
bilerraz baten bidez. Kode libreko 
web-aplikazio bat da, hainbat ins-
tituzio eta erakundek sustatu eta 
garatutakoa. Lankidetza-proiek-
tu bat da, etengabe hobetzen eta 
eguneratzen dena. Getxo hiru-
garren herria izango da Euskal 
Herrian plataforma martxan ja-
rriko duena, Iruña eta Hernani-
ren atzetik. Estatuan, hainbat he-
rritan dute plataforma hori, hala 
nola Bartzelonan, Madrilen, Sant 

Cugat de Llobregaten, Sabadellen 
eta Terrassan; eta badira Getxoren 
plataforma bera erabiltzen du-
ten nazioarteko hiriak ere, New 
York, Helsinki, Mexiko DF edo 
Milan, besteak beste. Herritarrek 
eskatzen duten gobernantza de-
mokratikoa sustatzea du helburu, 
erraz erabil daitezkeen azpiegitu-
ra digitalen bidez, hala nola plata-
forma horren bidez.
Atari berriaren bidez parte hartu 
ahal izateko, herritarrek erregis-
tratu egin beharko dute, eta NA-
Naren zenbakia sartu beharko 
dute erroldan egiaztatzeko, baita 
16 urtetik gorakoa izan ere. Plata-
forma berriaren barruan, Ezizena 
aukeratu ahal izango dute, pro-
posamenetan aintzat hartzeko. 
Beraien datu pertsonalak ez dira 
inoiz argitaratuko.
Erregistroa egin ondoren, boz-
ketetan parte hartu edo propo-
samenak egin ahal izango dira. 
Horiek, publikoak izango dira, 
hau da, web plataforma berrian 
sartzen den edonork ikusi ahal 
izango ditu.

ZEUGAZ plataforma digital berria, parte-hartzea 
eta gardentasuna sustatzeko

Toponimia 
ibilbideak

Emakume 
migratuen topaketa

Areetako Geltokia plaza birmoldatzeko proposamenen bozketarekin hasiko da

Udal zerbitzu eta kudeaketari buruzko pertzepzio-azter-
ketaren arabera

goa erakutsi dute ideiak emate-
ko, parte hartzeko eta hobetzen 
laguntzeko.

Bestalde, Udalari onartutako jar-
duera garrantzitsuenen artean, 
honako hauek daude: kaleak gar-
bitzea, igogailuak, pasealekuak, 
berdeguneak, arrapala mekani-
koak, kultura-eskaintza indartzea 
eta hondartzak garbitzea eta man-
tentzea. Era berean, herritarren se-
gurtasunari buruzko pertzepzioa 
indize nabarmenetan mantentzen 
da, hondartzen zaintzak eta man-
tentzeak emaitza onak lortu ditu, 
eta Getxoko kultura-eskaintzare-
kiko gogobetetasuna aurreko az-
terlanarekin alderatuta apur bat 
hobetu den beste aldagaietako bat 
da. Azpimarratzekoa da ekimen 
berri batzuek, udalerrian abiadu-
ra-muga orduko 30 km-koa izatea 
bezalakoa positibotzat baloratu 
dutela inkestatutako herritarren 
ia erdiek.

Romo Kultur Etxean kultur eta asti-
ko eskaintzarekin ere jarraituko da, 
besteak beste, bisitak eraikin enble-
matikoetara, prestakuntza-hitzal-
diak, tailerrak, zinema-emanaldien 
zikloa…
Informazioa eta izenemateak: Romo 
Kultur Etxea/ 944660022.

https://zeugaz.getxo.eus


Getxo Kirolakek eta udalerriko 
kirol klubek antolatutako ikas-
taroen denboraldi berria abian 
da, eskainitako plaza guztien 
%80arekin. Izan ere, COVID-
19aren pandemiak iazko mar-
txoan kirol jarduera guztiak 
bertan behera uztera eta udal 
kiroldegiak ixtera behartu au-
rretik erregistratutakoaren oso 
antzeko kopurua da. Azken aste 
hauetan egoera sanitarioa ho-
betu izanak ahalbidetu du, gai-
nera, ikasturte hasiera honetan 
pertsona erabiltzaileek berriz 
ere armairuak eta lehorgailuak 
erabiltzeko aukera izatea. 
 
Udaleko kirol eskaintza berriak 
45 modalitate ezberdin jasotzen 
ditu eta nobedade ugari dakartza 
aurreko urteetako eskaintzari da-
gokionez. Beraz, programazioak 
barne hartzen ditu Getxo Kiro-

Getxo Kirolakeko abonatuek da-
goeneko erabil ditzakete Eusko 
Jaurlaritzak bultzatutako Kirol-
Txartela Mugiment ekimenarekin 
bat egin duten 53 herrietako kirol-
degiak. Ekimen horri atxikita dau-
de, Getxotik gertu, Bilbo, Sopela, 
Erandio, Portugalete, Santurtzi 
eta Barakaldo, besteak beste.
Jarduera isikoa sustatzeko ekime-
nari atxikitako udalerri bakoitzak 
inkatzen ditu bere instalazioen 
erabilerari eta ordutegiari buruzko 
baldintzak. Getxoren kasuan, beste 
udalerri batzuetan harpidetutako 
pertsonek erabili ahal izango dituz-
te, betiere eskuragarri daudenean 
eta aurretiazko hitzorduarekin, ho-
nako instalazio hauek: Gobelako te-
nis pistak; eta Fadurako tenis pista 
irekiak, atletismo pista, belodromoa 
eta trinketea. Ekipamendu horiek 
asteko egun guztietan erreserbatu 
ahal izango dira 8:30etik 16:30era. 
KirolTxartela Mugiment erabiltze-
ko beharrezkoa da telefono mugi-
korrerako aplikazioa deskargatzea 
eta erregistratzea. APP berean edo 
www.kiroltxartela.eus webgunean 
kontsultatu daitezke kirol zerbitzu 

Getxon egingo da igande honetan, 
hilak 10, Bizkaiko lehenengo Itsa-
soko Arraun Estropada (aulki mu-
gikorrarenak baino sendoagoak 
eta egonkorragoak dira ontziak), 
Getxo Arraun klubak antolatua, 
Getxo Kirolak elkartearen lagun-
tzarekin, besteak beste. Proba I. 
Itsasoko Arraun Liga Nazionala-

Itxartu Taldeak bi martxa antolatu 
ditu datozen egunetarako, pan-
demia dela eta osasun-neurriak 
ezarrita. Alde batetik, Algortako 
XXXVIII. Ibilaldi neurtua datorren 
asteartean, hilak 12, itzuliko da. 
Ibilbide tradizionala izango du ibi-

Getxo Kirolak-ek akordioa izenpe-
tu du Bizkaia Golf Akademiarekin 
eta horri esker harpidedunei kirol 
modalitate hori ikasi eta praktika-

Getxo Kirolakeko kirol ikastaroen denboraldia hasi da, pandemia 
aurrekoaren antzeko okupazio-kopuruekin

Getxok KirolTxartela Mugiment-ekin 
bat egin du

Getxo Kirolak-en akordioa Bizkaia 
Golf Akademiarekin

Lehenengo Itsasoko Arraun 
Estropada, Abrako uretan

Ibilaldi neurtua eta nordikoa, Itxartuk 
antolatuta

Erabiltzaileek dagoeneko erabilgarri dituzte armairuak eta lehorgailuak

lakek pertsona helduentzat an-
tolatutako ikastaroak; kirol klub 
getxotarrek eskola kirolaren iriz-
pideen arabera antolatutako haur 
eta gazte mailako jarduerak; eta 
zahartze aktiboaren Getxo La-
gunkoia programarekin koordi-
natutako adinekoei zuzendutako 

bakoitzak interesatuen eskura jar-
tzen dituen instalazioak. Informa-
zioa: 94 430 80 70 (Fadura) edo 94 404  
51 51 (Gobela).

Filippirako puntuagarria izango 
da eta, aldi berean, Euskadiko 
Txapelketa ere izango da. Lehia-
keta 09:30ean hasiko da, Arrilu-
ze-Areeta gunean, eta Estatuko 
hainbat taldetako 500 kirolari in-
guru bilduko ditu, kadete, gazte, 
absolutu eta master (Open moda-
litatea) kategorietan.

laldi neurtuak: helduentzako pro-
ba (16,8 km) eta adingabeentzakoa 
(5,9 km). Bestetik, larunbatean, hi-
laren 9an, Martxa nordikoa egin-
go da, hori ere Algortatik abiatuta 
(10:00etan). Argibideak eta inskrip-
zioak: www.itxartu.eus 

tzea ahalbidetuko zaie klub priba-
tuaren Berangoko instalazioetan. 
Akordioak barne hartzen ditu klase 
kolektibo eta banakakoetarako des-
kontu ezberdinak, esaterako jaurti-
keta eremuaren erabilera librean eta 
teknika hobetzeko simulagailuen 
erabileran.
Hortaz, akademiak  klase kolekti-
boak eskaintzen ditu asteko bi egu-
netan, hileko 63,50€gatik (48,50€ 
hileko, astean egun batez emanda-
ko ikastaroetan); banakako klaseak 
40€-gatik; jaurtiketa-eremuaren alo-
kairua orduko 5€-gatik; simulagai-
luen erabilera 30€-gatik; eta %10eko 
deskontua, golfeko makil pertsona-
lizatuak eskuratzeko azterketa bio-
mekaniko bat egin nahi izatekotan.   
Bizkaia Golf Akademiako instalazio 
estalietan honakoak aurki ditzake-
gu: 10 zulodun putting green bat, 
bunker bat, 7 pertsonentzako jaur-
tiketa-gune bat, ikus-entzunezkoen 
aretoa eta denda. Hastapen nahiz 
hobekuntza mailetan dira klaseak; 
beraz, golfa edozein zelaitan prakti-
katzeko dagokion handicapa eskura 
daiteke. Informazio gehiago: www.
argaragolf.com.

eskaintza, Getxo Kirolakek anto-
latutako ikastaroak eta herriko 
kirol elkarteekin elkarlanean an-
tolatutako beste hainbat jarduera 
ere barnean direla.
 
Helduen eta adinekoen ikasta-
roetan plaza batzuk geratzen 

dira libre Faduran, honako mo-
dalitate hauetan: stretching eta 
sorbalda osasuntsua, global it-
ness (goizeko ordutegian), ure-
tako jarduerak adinekoentzat, 
tenisa (goizean) eta pilates (goi-
zean). Gobelako kiroldegian ere 
zenbait plaza eskuragarri daude 
indoor zikloa, aerobic, global it-
ness, zoru pelbikoa, tenisa eta 
yogan (azken hori goizeko ordu-
tegian).
 
Getxo Kirolakeko harpidedun 
karneta beharrezkoa den jardue-
ra eta ikastaro guztietan, inte-
resa duten pertsonek dagozkien 
hobariak eskatu ahal izango di-
tuzte. 
Informazio gehiago eta inskrip-
zioak Getxo Kirolakeko webgu-
nean eta Fadurako (94 430 80 70) 
eta Gobelako (94 404 51 51) jen-
daurreko arreta-bulegoetan.

www.kiroltxartela.eus
www.itxartu.eus
www.argaragolf.com
www.argaragolf.com


Udal talde politikoen iritzia
GETXOREN ERALDAKETA AURRERA DOA

Arduratu egiten gaitu alkateak eta 
bere gobernu taldeak (EAJ eta PSE-
EE) autoen masiikazioa Azkorriko 
ingurune naturalean eragiten ari den 
hondatze arazo larri eta nabarme-
naren aurrean duten jarrerak. Den-
bora asko daramagu irtenbide bat 
eskatzen: anezka bat Ibarbengoatik, 
aforoak arautzea eta autoentzako 
disuasio neurriak ezartzea, garraio 
publiko gehiago jartzea... eta go-

bernuaren erantzuna? Egiturazko 
arazoa barik, arazo puntuala izango 
bailitzan entzungor egitea. Horixe 
da gure eremu naturalei ematen 
dieten garrantzia. Atsedenik gabe 
lanean jarraituko dugu herritarrei 
eta elkarteei jaramon egiteko Ge-
txoko espazio berdeen beharrizanei 
buruzko gaietan. Harremanetarako:   
elkarrekinpodemos@getxo.eus 688 
693 336.

Areetako geltoki plaza birmolda-
tzeko partaidetza prozesuaren lehe-
nengo fasea amaituta, PSE-EE alder-
diak eskerrak eman nahi dizkie parte 
hartu duten herritar guztiei. Datorren 
astean abiatuko da proiektuaren bi-
garren fasea, azaroan bozka gehien 
jaso dituen proposamenarekin amai-
tuko dena. Proiektu horrek Koalizio 
Gobernu honek hartutako konpro-
misoetako bat jarri du martxan, 2020-
2023 Legegintzaldi Planean jasoa eta 
gure hauteskunde programaren ar-
datzetako bat osatzen zuena, bai eta 
agintaldi honen hasieran lortutako 
gobernu akordioa ere. Horrez gain, 

proposamen hori 2020. urteko parte 
hartze izaerako aurrekontuak osa-
tzen dituzten herritarren eskarietako 
bat da. 
Hainbat prozesuren bidez egin izan 
da proiektu hau aurrera eramateko 
ahalegina. PSE-EEk ezberdinen ar-
teko topaketaren alde egiten du 
apustu, gobernuko formula eraginkor 
eta eraikitzaile gisa. Proiektu horrek 
argi erakusten du akordioak erdies-
teko borondatearen eta herritarren es-
kaerak entzutearen arteko uztartzeak, 
partaidetza prozesuen bidez islatuak, 
posible egiten duela hartutako kon-
promisoak betetzea.

Aurreko astean elektrizitatearen pre-
zioak marka guztiak hautsi zituen 
berriro ere, 208 €/MWh kopurura hel-
duz. Gaur argiaren prezioa orain dela 
urtebete baino 4 aldiz garestiagoa da, 
eta bitartean elektrikek etekinak pila-
tzen jarraitzen dute. Denon poltsiko-
tik aberasten ari dira, lotsagarria da. 
Oligopolio elektrikoak etekin ikara-
garriak ditu, eta gainera Europako 
funtsetatik 50.000 milioi euro gehia-
go jaso nahi dituzte. Eta aldi berean, 
elektrizitatearen prezioak gora egiten 
du modu etengabean.
Oligopolio elektrikoa ez da hauteskun-
deetara aurkezten, baina eurek erabaki-
tzen dute nola bizi behar dugun: euren 
etekinak ikutu barik denon baliabi-
deekin negozioa egiten jarraitzen dute, 
erakundeen pasibitatearen aurrean. 

Jendearen ekonomia ahuldu nahi dute, 
badakitelako prezioak igotzen badituz-
te inlazioak gora egingo duela, eta ho-
rrela jendea okerrago biziko dela.
EH Bildutik eskaera egin diegu era-
kunde ezberdinei neurriak hartzeko, 
lapurreta honi aurre egiteko: elektri-
ka horiek nazionalizatzeko, enpresa 
handiekin kontratuak apurtzeko... 
Getxon ere mozioa aurkeztu dugu 
norabide honetan, baina beste behin 
ere, EAJ-PP-PSE hirukoak atzera bota 
du. Badirudi enpresa erraldoi hauen 
interes berberak dituztela. 
Honi guztiari aurre egiteko, urriaren 
8an, ostirala, 22:00etan kalejira zara-
tatsuak egingo ditugu Villamonte eta 
Santa Eugeniako plazetatik abiatu-
ta. Animatu zaitez eta deskonektatu 
elektriketatik!

URRIAREN 8AN DESKONEKTATU  
ELEKTRIKETATIK!

AZKORRI BABESTEKO PLAN  
INTEGRALA 

AZKORRI BABESTU

AREETAKO ERDIGUNEA BIZIBERRITZEA

Azkorriko hondartzak eta inguruko 
eremuak gune natural horrez gozatu 
nahi duten herritarren presio handia 
jasaten du. Bada, espazio hori babes-
teko asmoz, Babes Plan Integrala aur-
keztu dugu, inguruaren gozamena 
eta horren beharrezkoa den kontser-
bazioa uztartzea ahalbidetzen duten 
14 proposamen batzen dituena. Hala, 
proposatu dugu Diliz eta Goienetxe 

estartak oinezkoentzako eta bizikle-
tentzako gune bihurtzea, Bizkaibus 
zerbitzuaren maiztasuna areagotzea, 
orain hutsik dagoen Telefonicako 
eraikinean 100 aparkaleku eta auto-
karabanen aparkalekua gaitzea, TAO 
ezartzea, Ibarbengoatik anezka bat 
jartzea eta biribilgunea kentzea. Ta-
malez, EAJ alderdiak proposamena-
ren aurka bozkatu du. #esnatuGetxo

Eusko Alderdi Jeltzaleko kideok gure 
hauteskunde programa aurkeztu ge-
nuenean konpromiso argi eta zehatzak 
hartu genituen herritarrekin, kasu ho-
netan Getxokoekin. Bagabiltza konpro-
miso horiek betetzen, berezko zaigula-
ko hauteskunde-aldi bakoitzean eta 126 
urteko gure historiaren eta gure dedi-
kazioaren muina delako.
“Gure ametsa Getxo sustatzen jarrai-
tzea da, eta zurea?” Jada bi urte baino 
gehixeago pasa dira Getxon EAJren eta 
Amaia Agirre alkatearen programaren 
lehenengo fasea abiatu zenetik. Getxo 
kohesioduna eta sozialki anitza aintzat 
hartzen duen programa; hiri-ingurune 
segurua, jasangarria eta ingurumena-
rekiko errespetua duena; eta mugikor-
tasun eta irisgarritasun arloetan errefe-
rente den Getxo. Horiexek dira ardatz 
nagusiak, eta hainbat proposamen eta 
proiektu eusten dituzte.
Horren adibide garbia da paperean ja-
sota dagoen konpromisoa: “Herritar 
guztien gozamenerako biziberritzea Areeta-
Romoko erdigunea. Pertsonak protagonista 
izango diren espazioa sortzea, horretarako 
plaza eta alboko kaleak birmoldatuz, lagun-
koiagoak eta irisgarriagoak izan daitezen: 

Areetako geltokiko plazarako proposamen 
berria”.
Dagoeneko abian den konpromisoa. 
Izan ere, egun batzuk barru iritsiko da 
proiektu honen diseinuaren bigarren 
fasea. Getxoko herritarrak aktiboki par-
te hartzen ari dira, bereziki Areeta eta 
Romokoak. Eusko Alderdi Jeltzaleak 

duela bi urteko entzunaldi aktiboan ja-
sotako eskaria da, udal hauteskundee-
tarako programa gauzatu aurretik. Eta 
orain benetan betetzeko prozesuan da-
goen konpromiso gisa ageri da, Zuga-
zarte etorbidean esku-hartzearena be-
zala, gurpil gaineko traikoa mantsotu 
eta zarata murrizteko helburuarekin.

Herritarrok proiektuok ezagutu di-
tugu eta ekarpenak egin dizkiegu. 
Asmo horiek Getxoren hiri-eraldake-
ta bultzatzen dute, funtsezko balioak 
oinarri hartuta: mugikortasuna, ja-
sangarritasuna, gizarte kohesioa eta 
Getxon bizi, lan egin eta gozatzeko 
aukera.
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Instagramen Naim Darrechi jarraitzeari utzi diot. Zer 
nolako desengainua! Gustuko nituen Tiktokeko bere 
bideoak, baina jada ez ditut gehiago ikusiko.

Izugarriak iruditzen zaizkit esan dituenak: ez zaiola 
gustatzen kondoia erabiltzea, bere bikotekideak 
engainatzen zituela esanez antzua zela haiekin sexu-
harremanak izateko eta barruan isurtzeko kondoirik 
erabili gabe... Eta bere 26 milioi jarraitzaileek ikusiko 
duten elkarrizketa batean esan du!

Lehengo egunean eskolan izan ditugun sexualitate 
tailerretan kasu hori aztertu dugu. Egia esan, oso 
ondo egon da, ikasi egin dugulako eta lehenago ez 
genekizkien gauza askorekin jabetu garelako.

Azaldu digute, esate baterako, preserbatiboa kentzea 
edo baimenik gabe barruan isurtzea sexu-abusua dela; 
preserbatiborik gabe sexua hobea dioen mitoa faltsua 
dela eta, gainera, preserbatiboak ez duela soilik nahi 
ez diren haurdunaldiez babesten, sexu-harremanen 
bidez kutsa daitezkeen gaixotasunez ere babesten 
duela. Horiek, gainera, mutilei ere eragiten diete, ez 
soilik neskei.

Beno, azken hori banekien, baina ez zait arraroa 
iruditzen ez dakien jendea egotea. Izan ere, 
normalean ez digute informazio erabilgarririk eta gure 
interesekorik ematen, ez etxean eta ez eskoletan.

Nik zortea daukat, gure eskolan sexualitate tailerrak 
ematen dizkigutelako urtean pare bat bider, eta etxean 
aitak eta amak ere kontatu izan didate zerbait noizean 
behin. Hala ere, igartzen dut lotsa ematen diela, eta 
gai batzuekin deseroso egoten direla. Nik nahiago 
dut ez galdetzea, ikaragarri lotsatzen naiz eta. Dena 
den, noizbait gaia atera izan dute, eta zalantzaren bat 
argitu izan didate.

Hala ere, nire lagunetako askok diote beren eskoletan 
ez dietela gauza horiei buruz hitz egiten, eta egiten 
badute, beti mugatzen direla gorputzeko atalez hitz 
egitera, haurdun geratzeko moduaz, hilerokoaz... 
eta askoz gehiago ere ez. Beno, eta etxean, are 
gutxiago! Nire lagunetako gehienei txintik ere ez diete 
esaten. Baina, beno, ez da ezer gertatzen. Izan ere, 
zalantzak edo kuriositatea sortzen zaizkigunean, 
Interneten bilatzen dugu, eta hor beti aurkitzen ditugu 
erantzunak.

Pornoa doanekoa eta eskuratzeko erraza da. 

Pantailen bitartez txikitatik harremantzera eta 

munduari begiratzera ohitu diren nerabeak iru-

di horien bidez kulturizatzen dira, eta konturatu 

gabe betikotzen dituzte genero-estereotipoak eta 

praktika sexual biolento bezain distortsionatuak.

Horri gehitzen badiogu familietan teknologiaren 

erabilerari lotutako araurik ez egotea ohikoa dela, 

gure seme-alaben osasun afektibo-sexualerako ba-

tere egokia ez den testuingurua ziurtatzen ari gara.

Hain zuzen, Pornograia berria eta pertsonen ar-

teko harremanen aldaketak azterlanean (2019ko 

maiatzekoan) islatzen den ondorioa da gutxienez 

4 mutiletik 1 hasi dela interneten eduki pornogra-

ikoa kontsumitzen 13 urte bete baino lehen. Le-

henengo kontaktua 8 urteetara aurreratu da, baina 

ez bilatu egiten dutelako; aldiz, sinpleki, aurkitu 

egiten dute: azterlanak adierazten duen bezala, 

nerabeen %20-30ek istripuz jotzen du pornogra-

iara, eta ikusten dituzten edukiak ulertzeko prest 

ez dauden garapen-une batean, gainera. 

Eduki horiek gazteenen gain ondorioak izaten di-

tuzte:

■ Ez da sexualitate eredu osasungarri bat txer-

tatzen. Eduki mota horietan, gorputz gehienak 

perfektuak dira, posturak deserosoak eta akro-

batikoak, afekturik eta emoziorik ez dago... 

Bada, eszena horiek estereotipo arriskutsuak 

Pornoari begira harrapatu dut...

Orain zer azaldu behar diot?
Pornografia gazteen heziketa sexuala ordezkatzen ari da, eta ondorioak 

izugarriak dira: harremanen ikuspegi distortsionatua eta agresiboa, nahi ez 

diren haurdunaldiak, sexuaren bidez kutsatzen diren gaixotasunak, sexu-

abusuak, orientazio sexualagatiko bullying-a, autoestimu arazoak, adikzioak...

Interneten bidezko 
pornografiarako sarbidea 

erraza, doanekoa 
eta diskretua da.

Egunerokoa



indartzen dituzte, eta gazteek normalizatu egi-
ten dituzte, benetako sexuan ia inoiz betetzen 
ez diren espektatibak barneratzen dituztelarik.

■ Bestalde, pornoan ia inoiz ez dira preserbatiboak 
erabiltzen. Hortaz, arriskuzko praktika sexualak 
maiz gertatzen dira, eta nahi ez diren haurdunal-
diak edo “hurrengo eguneko pilula” erabili behar 
izatea eragin ditzakete edo sexu bidez kutsatzen 
diren gaixotasunak har daitezke.  Hain zuzen, 
azterketa honen arabera, gazteen %50ek aitortu 
du arriskuzko sexu-praktikak areagotu dituztela 
pornograia kontsumitu ostean.

■ Gainera, mutilek neskek baino pornograia ge-
hiago kontsumitzen dute, eta lehenago hasten 
dira. Hala, haiengan eragin handiagoa du, bai 
erabileraren maiztasunean, baita bilatzen dituz-
ten efektuetan ere, masturbazioan nahiz pertso-
nekiko geroko harremanetan.

■ Baina, batez ere, pornografia kontsumitzean 
genero rolak indartzen dira eta emakumeen 
kosiikazioa betikotzen da. Pornoak gizonare-
kiko mendekotasun osoko lekuan uzten ditu 
emakumeak. Garrantzia duen bakarra da desira 
maskulinoa asetzea. Hala, emakumeek jarrera 
pasiboa izaten dute, helburu hori betetzeko tres-
na baino ez baitira izaten.

■ Menpekotasuna sor dezakete.

Grabazio horietan ez da mugarik egoten, eta batzue-
tan legez kanpokoak ere izan daitezke, indarkeria 
esplizitua ageri delarik. Ondorioz, gazteek praktika 
horiek normalizatzen dituzte eta beren bikotekideei 
eskatzen dizkiete edo prostituziora jotzen dute.

Izan ere, areagotu egin da emakumeekiko irain-
garria eta biolentoa den pornograia. Hain zuzen, 
gaur egun interneten gehien ikusitako bideo por-
nograikoak taldeko bortxaketa oso biolento bat 
eszeniikatzen du.

Hain zuzen, asko dira indarkeriazko pornoa ikus-
tearen eta taldeko eraso sexualen arteko loturaz 
diharduten ekarpen zientiikoak.

Nerabeen artean patroi matxistak areagotzen ari 
direla argi eta garbi antzematen ari da, emaku-
meak umiliazio, sumisio eta mugarik gabeko sexu 
egoeretan aurkezten dituzten ilmetatik eratorrita. 
Horrek, gazte askoren burmuinetan normalizatu 
egiten ditu indarkeriazko sexua eta, are, bortxake-
ta. Nerabeen arteko bikote harremanetan gero eta 
ohikoagoa da neskak laidoztatzea. Are, behin eta 
berriz ikus dezakegu 15 eta 16 urteko gazteen ar-
tean badaudela mutilek aplikatzen dituzten eta 
neskek normalizatzen dituzten jokabide sexistak.

Geure haurren heziketa interneten esku uzten ari 
gara. Hori gertatzen da ez dagoelako ez iragazki-
rik, ez gurasoen ikuskapenik, ez eduki horietarako 
sarbidea mugatzen duen legeria irmorik.

Hala ere, interneterako sarbidea debekatzea edo mu-
gatzea ez da konponbidea. Bestelako neurriak hartu 
behar dira, hala nola gurasoen kontrolerako erre-
mintak erabiltzea, seme-alaben online jarduna gain-
begiratzea eta, batez ere, ziurtatzea gure seme-alabek 
heziketa afektibo eta sexual egokia eta osoa jasoko 
dutela txikitatik, pentsamendu kritikoan oinarrituko 
dena eta pornograiaren industriako mitoak deusez-
tatuko dituena.

Argi dago gai hori jorratu behar dela inguruko es-
pazio eta eragileen bidez, familiaren eta eskolaren 
bidez nagusiki. Hala ere, errealitatean, instituzio 
biek sarri saihestu egiten dute.

Neska-mutilak mezu nahasgarri eta azalekoen, es-
tereotipo sexisten eta informazio sexual oker eta 
kontraesankorren artean hazten dira. 

Hain zuzen, pornograiara gerturatzen diren ne-
rabe gehienak ez dakite nahi beste sexuari buruz, 
eta adierazten dute ez dutela jaso asebetetzeko mo-

duko heziketa afektibo-sexualik, edo, are, batere 
ez dutela jaso.

Horrek esan nahi du jasotako informazioak ez 
dituela argitu beren zalantzak edo aurreikuspe-
nak, eta bestela argitu behar izan dituztela. Baina 
10etik 7k ez du helduengana jotzen zalantza horiek 
argitzeko, baizik eta internetera edo beste lagun 
batzuengana.

Ikastetxeetan birformulatu egin behar dira hezike-
ta afektibo-sexualeko programak, eta horien ikus-
pegia pertsonen arteko harremanetara hedatu be-
har da. Hala, 10 urtetik aurrera landu behar da, eta 
komunikazioaren teknologiak integratu. Horrez 
gain, pornograiaren alfabetizaziorako heziketa 
programak behar dira. 

Noski, oinarrian behar duguna heziketa sexual 
osoa da, ez dena mugatuko Sexu-transmisiozko 
gaixotasunetara (STG) eta, aldiz, sexualitateaz hitz 
egingo duena gizaki guztien enbor gisa, alderdi 
biologikoa, afektiboa, kognitiboa, soziokultura-
la, espirituala eta etikoa aintzat hartuta. Ez dugu 
ahaztu behar edozein sexu-harremanetan daudela 
gizakiak, eta aurrean ditugunak ulertzeko, zaintze-
ko, enpatia erakusteko, errespetatzeko eta haiekin 
hitz egiteko betebeharra daukagula.

Baina, batez ere, garrantzitsuena eta ezbaian jarri 
ezin dena da familiek daukaten ardura. 

Eskolaren esku ere ezin dute utzi; izan ere, ikas-
tetxe batzuetan ematen den heziketa sexuala oso 
oinarrizkoa da, eta alderdi biologikoan zentratzen 
da, harremanei eta afektuari dagokion guztiari 
erreparatu gabe. Hala, ez ditu adingabeen beha-
rrak asetzen.

Horrenbestez, gurasoek paper aktiboa jokatu be-
har dute gai honetan, eta arduradun askatasunean 
oinarritutako heziketa eman, autonomia eta inde-
pendentzia sustatuz baina, betiere, bereizteko eta 
pentsamendu kritikorako gaitasunarekin.

Eta nola egingo dugu?
Heziketa afektibo-sexualaren oinarria da afektuak 
modu egokian maneiatzen irakastea eta, aldi be-
rean, beren sexualitateari buruzko informazioa 
ematea. Horrenbestez, balioetan oinarritutako 
heziketa, haurtzaroko lehenengo etapan hasten 

Pornografia, gaur egun 
ekoizten den moduan, 

indarkeria da: indarkeria 
pantailatik harreman 
sexual errealetara 

eramaten du.

Egia esan, inoiz ez da 
horrenbeste hitz egin 
sexuari buruz, baina 
horren gaizki ere ez.

Pornografia ari da 
bilakatzen heziketa sexual 

berria, indarkeriazko 
jokabide eta sinesmenetan 

oinarritua, gainera.

Gurasoek ezin dute 
seme alaben heziketa 
afektibo sexualaren 
ardura interneten, 

pornoaren, lagunen eta 
abarren esku utzi.



dena eta bizitzan zehar luzatzen dena, erabakiga-
rria da sexualitate heldua eta osasuntsua izateko. 
Hain zuzen, haurtzaroa bizitzako garai asexuatua 
dela jo izan da, baina alderantziz, garrantzia han-
dia dauka izaki sexuatuaren formazioan.

■ 18 HILABETETIK 3 URTERA  

Beren gorputzari buruzkoak ikasten hasten dira. 
Garrantzitsua da gorputzeko atal bakoitzaren izen 
egokiak irakastea. Izenak asmatzeak iradoki dezake 
izen propio horrek baduela zerbait txarra. Atal pri-
batuak zeintzuk diren irakasten joan behar da.

■ 3 URTETIK ETA 6 URTERA

Sexualitateari buruzko interesa agertzen da, nor-
berarena nahiz beste sexuarena. 

Gorputzak eta neska eta mutilen arteko ezberdin-
tasunek erakartzen dute beren arreta. Beren gor-
putza eta igartzen dituzten sentsazioak aztertzen 
dituzte. Beste neskato eta mutiko batzuekin esplo-
ratzeko jolasak ager daitezke.

Esplorazio hori helduen sexu jardunetik oso urrun 
dago, eta ez da kaltegarria. 

Sarri, kuriositate sexual naturala espresatuko dute 
autoestimulazioaren bitartez. Mutikoek beren za-
kilei tira egin ahal diote, eta neskatoek genitalak 
igurtzi. Irakatsi masturbazioa jarduera normala 
dela, baina pribatua.

Jendaurrean masturbatzen hasten bada, ahalegin-
du zaitez umea distraitzen. Horrek ez badu fruitu-
rik ematen, eraman ezazu bazter batera eta azaldu 
pribatutasunaren garrantzia.

Une egokia da gogorarazteko gorputzeko zein atal 
diren pribatuak. Irakatsiozu inork ere ezin dizkiola 
bere gorputzeko atal pribatuak baimenik gabe ukitu. 

Kuriositatea areagotu ahala, galdera gehiago egin-
go dituzte. Bere gorputzari edo zureari buruzko 
galderak egiten dizkizunean, ez egin barre eta ez 
zaitez lotsatu. Entzun arretaz galderei eta eman 
erantzun zuzenak eta adin bakoitzerako egokiak. 
Gehiago jakin nahi badu, galdetuko dizu.

Gaitzespen keinuak, isiluneak eta deserosotasuna 
saihestu behar dira, baina garrantzitsua da zer den 

zuzena eta zer ez ikas dezaten. Familiak mugak ja-
rri behar dizkio esplorazioari: genitalekiko interesa 
osasungarria eta naturala bada ere, jendaurrean 
biluztea eta jolas sexualak egitea ez da zuzena.

Garrantzitsua da sexualitatea modu osasungarrian 
ulertarazten laguntzea. Adin honetan ikasten di-
tuzten lezioak eta balioak lagun izango dituzte hel-
duaroan, eta harreman esanguratsuak sustatuko 
dituzte nagusi direnean.

■ 7 URTETIK 10 URTERA  

Garai honetan autonomia gehiago dauka, hobeto 
dihardu mundu errealean eta bere identitate se-
xuala ezagutzen du. 

Gorputzari eta sexualitateari lotutako guztiari 
dagozkion debekuak esplizituago bihurtzen dira 
garai horretan. Hala, jokabide sexualak ez dira ho-
rren berezkoak eta irekiak, baizik eta sotilagoak 
eta ezkutuagoak. Beraz, sarri ez ditugu igartzen. 
Horrek pentsaraz dezake etapa horretan ez da-
goela interes sexualik edo sortasun aldia dela, 
baina uste hori okerra da. Hala ere, jolas sexua-
lek jarraitu egiten dute, eta, motibazio osagarriak 
hartzen dituzten arren, kuriositatea da oinarrizko 
elementua. Mutikoak edo neskatoak berretsi egin-
go dute helduen jokabideari erreparatuz ezagutu 
duten hori. Kitzika sexuala esperimentatuko dute, 
eta beren berdinekiko harreman afektibo-sexuala. 
Hori dela eta, kuriositatea gaitzetsi eta zigortzeak 
eragin negatiboa izan dezake gerora, pertsonaren 
esfera psiko-sexualaren garapenean.

Galderak egiten dituenean azalpen konplexuago- 
ak emateko eta koniantzazko giroa sortzeko unea 
da. Nerabezaroan, gurasoak utzi egingo diote gai 
honetan informatzaile nagusiak izateari, eta ga-

rrantzitsua da “ereitea”, geroa-
go jaso ahal izateko.

■ 10 URTETIK 13 URTERA

Nerabezaroaurrean sartzen 
dira, eta beren gorputzean 
lehenengo aldaketak gerta- 
tzen hasten dira. Segurta-
sun gabeziak ekiditeko argi-
tu beharreko zalantza asko 
izango dituzte. Galderarik 
egiten ez badu, lehenen-
go urratsa eman behar du-
zue argi uzteko menstrua-
zioa, gaueko poluzioak eta

gertatuko diren aldaketak bezalako gaiak argi- 
tzeko. 

Nolabaiteko autonomia garatzen hasten dira, be-
raien zeregin eta jardueretan murgiltzen, beraien la-
gun taldean, beraien “gaietan”. Gomendagarria liteke 
hitzegiteko espazioak ez galtzea harreman osasun- 
tsuaz gozatu ahal izateko gero eta autonomoagoak 
diren gure seme-alabekin.

Jarrera kritikoa garatu ahal izateko norberaren ikus-
puntuak partekatzean datza.

Segurtasun-eza ekiditeko garrantzitsua liteke dituz-
ten zalantzak argitzea. Galderarik egiten ez badu 
lehen pausua eman behar duzue hilerokoa, gaueko 
poluzioak eta emango diren aldaketen inguruan 
hitzegiten. 

Ahaleginak egin behar ditugu beraien kezkak eran- 
tzuten.

■ 13 URTETIK AURRERA 

Sexuaren bueltan naturaltasun eta argitasun giroa 
sortzeko gai izan bazara, seme-alabek koniantza 
nahikoa izango dute nerabezaroa den garai zail 
horretan argi izatea oso garrantzitsua den gaiei 
buruz zurekin hitz egiteko: antisorgailuen erabi-
lera, sexuaren bidez kutsatzen diren gaixotasunak 
eta desio gabeko haurdunaldiak, adostasuna eta 
askatasuna, aniztasunari errespetua...

Ez duzu ahaztu behar heziketa sexualak ugalketa-
ren isiologiari buruzko informazioa ematea baino 
askoz ere gehiago barnebiltzen duela. Sexu-hezi-
keta egokia harago doa: ez da soilik galderei eran- 
tzutea, balioak irakastea ere bada. Garrantzitsua 
da behar beste azpimarratzea harreman sexualek 
zerikusia dutela afektuekin, emozioekin, loturekin, 
desirarekin eta gorputzekin.

3 urtetatik aurrera, 
jada normala da 
sexualitatearekin 

lotutako gaiei buruzko 
elkarrizketak izatea.

Gai honi buruz gehiago jakin 
nahi baduzu, urriaren 13an eta 
14an izango den haurtzaroko 
heziketa afektibo-sexualari 

buruzko familientzako eskoletan 
parte hartzeko gonbita egiten 
dizugu. Bestalde, urriaren 

19an eta 20an nerabezaroko 
heziketa afektibo-sexualari 

buruzko eskolak emango dira.

LEHENIK ETA BEHIN ZIKOINARENA KONTATU 
ZIDATEN, AZABURUARENA, AITAK JARTZEN DUEN 

HAZITXOARENA, ERLE ETA POLENARENA…; 
BAINA BART BI ORDUZ IKUSI NUEN TELEBISTA, 
ETA GURASOEKIN HITZ EGIN BEHARKO DUT 

DUTEN NAHASTE-BORRASTE 
ITZEL HORRETATIK ATERATZEKO

AMATXU, HAURRAK 
NONDIK DATOZ?

EHHHH… SARTU ZAITEZ 
WWW.ZIKOINA.EUS ORRIRA

(GULP)



Getxoko Familia Eskola
GAIA DATA ORDUA TOKIA

Haurren sexualitatea (Lehen Hezkuntza) Urriaren 13a eta 14a 15:30-17:45 Gobelaurre* 

Sexualitatea nerabezaroan (Bigarren Hezkuntza) Urriaren 19a eta 20a 16:00-18:15 Urgull 

Elikadura osasungarria (Lehen Hezkuntza) Urriaren 26 eta 27a 15:00-17:15 Urgull

Komunikazio asertiboa Azaroaren 22a eta 23a 16:00-18:15 Gobelaurre* 

Nerabezaroan gatazkak konpontzea (Bigarren Hezkuntza) Azaroaren 29a eta 30a 15:30-17:45 Gobelaurre*

Bideojokoen erabilera haurtzaroan (Lehen Hezkuntza) (Euskaraz)  Abenduaren 14a eta 15a 15:30-17:45 Urgull

Jardueren egutegia
2021 Urria-Abendua

Baliabideak [Gomendioak]

[Udal baliabideak] [Baliabide didaktikoak]

Non
Martikoena kalea, 16 
(Alangoko anbulatorioaren 
atzeko aldean)

Telefono-zenbakia
944 660 137

Helbide elektronikoa
sexuinfo@getxo.eus

Ordutegia
astearteetan, 17:00-
20:00 (aurretiazko 
hitzordua behar da)

2009. urteaz geroztik, Getxok sexologia-aholkulari- 
tzako bulegoa dauka. Galdera edo eskakizun zehatzei 
erantzutea eta laguntza ematea da bulegoaren zere-
gin nagusia, baina sexologia lanaren azken helburua 
ahaztu gabe: giza-egitate sexualaren nahiz horren 
aniztasunaren eta intersexualtasun ezaugarriaren 
ulermena indartzea, errespetutik eta berdintasune-
tik abiatuta eta estereotipo sexistak alboratuta. Hori 
guztia, sexualitate positiboa eta pertsonalki nahiz 
harremanei dagokienez ongizatea lortzeko.

Sexu 
Informaziorako 
Bulegoa

Cuéntamelo
todo
Gai zirraragarri bati 
buruz umeek egindako 
101 galdera

Gazteek modu arduratsuan joka dezaten beren gor-
putzarekin eta sexualitatearekin nahiz maitasunare-
kin lotutako gaietan, garrantzitsua da txikitatik behar 
duten informazioa izatea. Baina, zer jakin behar dute 
Lehen Hezkuntzan? Nahi beste. Eta zer jakin nahi 
dute? Hori ikus daiteke egiten dituzten eta Cuénta-
melo todo-n jasotzen diren galderen arabera. 

Umeentzako liburu honek 
argi eta hizkera zuzenaren 
bidez azaltzen du sexuali-
tatea. Familia baten istorioa 
kontatzen doan heinean, 
ume batek izan ditzakeen 
zalantzak argitzen doa.

Liburu honek aniztasuna 
ospatzen du. 27 neska-mu-
tikoren kontakizunen eta 
kolorez betetako argazkien 
bidez, frogatzen du neska 
eta mutil izateko milaka 
modu daudela.

Eleberri graiko soil honek haur autonomoen ga-
rapenerako giltzarri diren gaiak erakusten ditu, eta 
pentsarazten die zeintzuk diren norbere gorputzaren 
mugak, eta horiek nola ezarri, nola errespetatu nor-
bere burua eta besteak, zer egin norbaitek deseroso 
sentiaraziz gero, eta nola neurtu besteekiko inte-
rakzioak. Edozein umeren garapen emozionalerako 
liburu erabakigarria.

El consentimiento
¡para niños y niñas! 

Nola jarri mugak, nola 
eskatu errespetua 
eta nola izan norbere 
buruaren ardura?

Sexualitatea 
haurrei azaldua

Neska eta mutilak

[Gaztelaniaz ere eskuragarri]

Unitate didaktikoa eta txartelen jolasa dakartza

info+ http://www.niñasyniños.com/?lang=eu

94 466 01 51

MASKARA
DERRIGORREZKOA

SEGURTASUN DISTANTZIA
MANTENDU - 2 m. ESKUAK GARBITU

2 m.
1 2 3

Semealabak aldizkariaren ale guztiak Getxoko udal webgunean 

[www.getxo.eus] daude eskuragarri .pdf formatuan.

– Familia eskoletako saioak dohainik dira eta Getxoko familia guztiei zuzenduta daude.

– Aldez aurretik eman behar da izena online inprimaki baten bidez. Inprimaki hori posta elektronikoz bidaliko zaizue zuen guraso-elkartearen edo 

ikastetxearen bidez. 

– Gutxienez 6 pertsona behar dira Familia Eskola aurrera eraman ahal izateko. Eskatutako gutxienekora iristen ez bada, izena eman dutenei saioa 

bertan behera geratu dela jakinaraziko zaie. 

– Ikastaroa ondoz-ondoko bi saiotan gauzatuko da eta datak taulan adierazitakoak dira.

* GOBELAURRE boluntariotza zentroa [Gorbea 6 - Romo]



 

 

 

 

 

 

Doako alea

360 zb. 

www.getxo.eus

>> 2021eko Urria

Nabarmentzekoak

> Tirolina eta graffitia 11 eta 30 urte bitarteko gazteentzat 

> Gazteria Zerbitzuak antolatutako zirkoaren eta padel surfaren harrera ona 

> Bideoen aurkezpena Beldur Barik lehiaketarako 



Hilak 16, 23 eta 30, larunbatak: TAILERRA: ITZAL ANTZERKIA

Hilak 7, osteguna: TAILERRA: POLTSAK KUSTOMIZATUAK

Hilak 9, larunbata: IRTEERA: MENDEXA

Hilak 13, asteazkena: EKINTZA: OSASUN MENTALA

Hilak 21, osteguna, eta 22 eta 29, ostiralak: TAILERRA: GRAFITY

Hilak 26, asteartea: SUKALDARITZA: BROTXETAK

* Ingeleseko online ikastarorako bekak, ‘Santander Languages-En-
glish to Boost your Career- University of Peensylvania’ izenekoak, 18 ur-
tetik gorakoentzat. Ezinbestekoa da ingelesko B1 maila edukitzea. 1.000 
beka emango dira ikastaroa bost astez egiteko gastuak ordaintzeko, 
2022ko urtarrilaren 18tik 22ra. Izena emateko epea: 2021/11/23. Argi-
bide gehiago: https://labur.eus/IZrrA 

* Leioako XXXV. Argazki Lehiaketa. Nahi duten persona guztientzat dago 
zabalik lehiaketa, honako modalitateetan: zuri-beltza, kolorea eta iphoneo-
grafiak edo mugikorrarekin egindako argazkiak. Gaia edozein izan daiteke 
baina lanek originalak eta argitaratu gabeak izan behar dute. Lanak aurkez-
teko epea urriaren 29an itxiko da. Argibide gehiago: www.kulturleioa.com

Hilak 9, larunbata: IRTEERA: TIROLINAK LEKEITION

Hilak 15 eta 16, ostirala eta larunbata: TAILERRA: IKUS-ENTZUNEZKO 

SORKUNTZA

Hilak 19, asteartea:  TAILERRA: GRAFITIA

Hilak 21, osteguna, eta 22 eta 29, ostirala: TAILERRA: BELDUR 

BARIK GRAFITIA

Hilak 23, larunbata: ESKULANA: MOTXILAK KUSTOMIZATUZ

Hilak 30, larunbata: MASTER CHEF: HALLOWEENEKO BROWNIEA 

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Urria

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Urria

Azaroaren 5era arte zabalik egongo da 2021eko Beldur Barik lehiake-
tarako bideoak aurkezteko epea, 12 eta 26 urte bitarteko gazteentzat. 
Emakundek bultzatuta, euskal erakunde guztien laguntzarekin, 
helburua da adierazpen artistikoak saritzea, neska-mutilek ezber-
dintasun egoerei Beldur Barik jarrerarekin nola egiten dieten aurre 
erakusteko, alegia, errespetua, parekidetasuna, askatasuna eta auto-
nomia, elkarkidetza eta indarkeria sexista eta matxistaren bazterketa 
irmoa adierazten dituzten jarrerekin. 
Aurkeztu beharrekoak, bakarka edo taldeka, gehienez hiru minutu-
ko ikus-entzunezko lanak izango dira, gaztelerazko eta euskarazko 
azpitituluekin. Adinaren arabera, hiru kategoria daude, 12 eta 13 ur-
teko gazteentzat, 14 eta 18 urte bitartekoentzat eta 19 eta 26 urte ar-
tekoentzat. Guztira, zortzi sari banatuko dira, 200 eta 400€ artekoak. 
Kai Nakai artistak gazteen artean Beldur Barik jarrera zabaltzeko 
abestia sortu du eta Uxue Bereziartua ilustratzaile feminista da aur-
tengo irudiaren egilea.

Bideoen aurkezpena Beldur 
Barik lehiaketarako

ko Mendexa Abentura parkean. 
Eguneko txangoa izango da 
eta ordutegi hau izango du: ir-
teera 10:00etan (Romon eta Al-
gortan geralekua izateko auke-
rarekin) eta etorrera 19:00etan. 
11 eta 30 urte bitarteko gaz-
teentzako 50 plaza daude eta 
izena hilaren 8ra arte (ostirala) 
eman daiteke, 12:00ak arte.
Graitiari buruzko jardunal-
dia hilaren 19an (asteartea) 
izango da, 17:00etatik aurrera, 
Romoko Santa Eugenia pla-
zan, 14 eta 25 urte bitarteko 
gazteentzat. 20 plaza daude 
libre eta izena emateko epea 
hilaren 18ra arte (astelehena) 

luzatuko da, 12:00ak arte.
Inskripzioak hemen formali-
zatu behar dira:

• Gazte Bulegoa. Tangora 
Etxea, Algortako etorbidea 
98. Tel.: 94 466 03 53 / 688 88 
09 85. gaztebulegoa@getxo.
eus
• Gaegun Gaztelekua. Ur-
gull 4 (Algorta). Tel.: 94 466 
03 56. gauegungaztelekua@
getxo.eus  
• Gure Gune Gaztelekua. 
Romo Kultur Etxea-RKE, 
Santa Eugenia plaza 1 
(Romo). Tel.: 94 466 00 22.  
guregunegaztelekua@getxo.
eus

Udaleko Gazteria Zerbitzuak 
zabalik du oraindik Getxo 

Ekinez programaren barruan 
urrian antolatu dituen aire 
zabaleko azken bi jardueretan 
parte hartzeko izena emate-
ko epea. Getxo Ekinez COVID-
19aren ondorio sozioekonomi-
koei aurre egiteko programa 
da. Jarduerak (osasun baldin-
tza guztiak beteko dituzte) 11 
eta 30 urte bitarteko gazteen-
tzat dira eta doakoak dira. Jar-
duera horietarako eta irailean 
garatutako jardueretarako au-
rrekontua 8.000 €-koa da.
Tirolina jarduera hilaren 9an 
(larunbata) izango da Lekeitio-

Gazteen Gurutze Gorriak bo-
luntarioak behar ditu haurre-
kin martxan jarri nahi duen 
proiektu baterako. Era berean, 
6 eta 10 urte bitarteko haurrei 
dei egiten die elkartearen ai-
sialdiko taldea handitzeko. Tal-
de horretan jarduerak egiten 
dituzte, bai aire zabalean, bai 
Arriluzeko lokalean: eskula-
nak, txangoak, tailerrak, aben-
tura-irteerak, prestakuntza...
Deialdi honetan interesa dute-
nak elkartearekin harremane-
tan jar daitezke telefono zen-
baki hauetan: 94 460 92 95/ 617 
318 041.

Tirolina eta graffitia 11 eta 30 urte bitarteko 
gazteentzat

Gazteen Gurutze Gorriaren deia

Jarduera horiek “Getxo Ekinez” programaren barruan daude

Gazteria Zerbitzuak antolatutako padel surfaren eta zirkoaren 
harrera ona

Udaleko Gazteria Zerbitzuak, Getxo Ekinez 
programaren barruan, joan den irailean aire 
zabalean antolatu zituen jardueretako bik 
erantzun ona izan zuten haur eta gazteen 
artean. Getxo Ekinez, COVID-19aren ondorio 
sozioekonomikoei aurre egiteko programa 
da. Padel surfeko jardueraren kasuan, txan-

daren batean uretan sartzeko eguraldiak 
erabat ez bazuen lagundu ere, 30 gaztek 
hartu zuten parte; eta zirkuko jarduerak, 
bestalde, Romoko Eskola baten ardurapean 
eta 20 lagunentzat egin zen ekintza, beste 
horrenbeste haur erakarri zituen egun eguz-
kitsu batean. Itxaron zerrenda ere egon zen. 
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www.kulturleioa.com
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