
“Juana Bizkarra” 1. Arte Eszenikoen 

Egonaldia. Hilak 15, ostirala, 19:30ean, 

“L.O.F-Ladies On Fight”-en entsegu irekia, 

Muxikebarrin. Aurrestreinaldia, 21ean (osteguna) 

eta 23an (larunbata). Sarrera gonbidapenarekin.

Getxoexpress 2021. Hilak 24, igandea, 19:00etan, 

Express Zinema Lehiaketan parte hartu duten film laburren 

proiekzioa, Muxikebarrin. Sarrera gonbidapenarekin.
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Jardunaldien bigarren asteburuan (3. or.)

> Cine Invisible, Film Sozialak Nazioarteko 
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Udalak “MiPago Wallet” aplikazioa gehitu du helbideratu 
gabeko ordainagiriak ordaintzeko

Lau merkataritza- eta ostalaritza-elkartek 85.000€ jasoko dute

Udalak MiPago Wallet aplikazioa ja-
rri du martxan helbideratu gabeko 
ordainagiriak ordaintzeko. Eusko 
Jaurlaritzak eta zenbait inantza-era-
kundek batera garatutako tresna da, 
eta ahalbidetzen du zerbitzu horri 
atxikitako euskal administrazio pu-
bliko batek jaulkitako helbideratu 
gabeko ordainagirien ordainketa 
segurua.
MiPago Wallet sakelako telefonoan 
dagoen diru-zorro digitala da, eta 
herritarrei aukera ematen die bai 
ordainketa errepikakorrak bai 
noizbehinkako ordainketak modu 
seguruan egiteko, aldi bakoitzean 
banku-txartelaren zenbakia sartu 
beharrik gabe. Ordaintzeko modu 
segurua da. Erabiltzailea erregis-
tratu egiten da, kreditu-txartel 

Udalerriko merkataritza eta ostalaritza sektoreetako lau elkartek Udalak 
dinamizazio Ekonomikorako Laguntzen 1., 5. eta 6. lerroetara bideratzen 
duen 85.000€ inguruko diru-laguntza banatuko dute. COVID-19aren 
ondorio sozio-ekonomikoei aurre egiteko Getxo Ekinez programaren 
barruan dago laguntza. 1. ildoaren xedea hainbat motatako jarduerak 
dituzten merkataritza-ardatzak ikusarazteko, sustatzeko eta dinami-
zatzeko ekintzak babesten dituzten laguntzak dira. 5. lerroa funtziona-
mendu-gastuei laguntzeko da, eta 6.a, azkenik, asoziazionismoa man-
tentzeko eta sustatzeko.

bat lotzeko prozesu bat egiten du, 
eta, une horretatik aurrera, edo-
zein euskal administrazio publi-
kok jaulkitako ordainagirien or-
dainketak egin ahal izango ditu 
klik bakarrean, aldeek txartelaren 
zenbakia ezagutzea saihestuz, 
eta txartela lapurtzeko arriskua 
desagertuz. Gainera, aplikazioak 
aukera ematen du haren bidez 
egindako ordainketak arakatzeko 
eta kontsultatzeko, horien xeheta-
sunak ikusteko eta ordainagiri bat 
sortzeko eta inprimatzeko. 
Interesdunek MiPago Wallet aplika-
zioa deskargatu beharko dute (Goo-
gle Play edo Play Storen daude esku-
ragarri).
Erabiltzailearentzako eskuliburua 
hemen: https://labur.eus/pvQgL

Ekonomia dinamizatzeko, asoziazionismoa sustatzeko eta funtzionamendu-gastuetarako

1. LERROA

ALGORTAKO DENDAK

ALGORTAKO DENDAK, ZUGANDIK GERTU – ALGORTAKO DENDAK, CERCA DE TI

AURKITU ETA IRABAZI – DESCUBRE Y GANA

5.324 €

 4.491,20 €

GETXO ENPRESA

COVID 19ak ERAGINDAKO SEKTOREAK/AZPISEKTOREAK SUSTATZEA 8.800 €

HONDAKIN-PRODUKTUEI IRTEERA EMATEA 5.600 €

XXXI. ERAKUSLEIHO LEHIAKETA 6.000 €

ASOHGE

LOKALAK ERAKARTZEKO, FIDELIZATZEKO, ANIMATZEKO ETA OSTALARITZA-
GUNEAK ERAKARTZEKO KOMUNIKAZIO-PLANA

6.316,80 €

SPOTEROOM EMANALDIA 3.683,20 €

ROMO BIZIRIK

GABONETAKO OLENTZERO KANPAINA 7.892,10 €

GUZTIRA: 48.107,30 €

5. LERROA

GETXO ENPRESA 20.000 €

ALGORTAKO DENDAK 3.593,70 €

ASOHGE 2.160 €

ROMO BIZIRIK 1.786,14 €

GUZTIRA: 27.539,84 €

6. LERROA

ALGORTAKO DENDAK 3.100 €

ASOHGE 6.100 €

GUZTIRA: 9.200 €

* Bozkatu hiru 
proposamenetako bat 

Areetako Geltokia 
plaza birmoldatzeko 

(3. or.)

https://labur.eus/pvQgL%0D
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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

URRIAK 14 OSTEGUNA

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Dantza. “Encuentros” (Denis Santacana 
dantza konpainia), 19:00etan, Muxikeba-
rrin. 8€.

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

URRIAK 15 OSTIRALA

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. An-
tzerkia. “La extraña pareja” (Caliban tea-
tro), 19:00etan, Muxikebarrin. 12€.

“Juana Bizkarra” 1. Arte Eszenikoen 
Egonaldia. “L.O.F-Ladies On Fight” 
hautatutako proiektuaren entsegu irekia, 
19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: Muxike-
barrin eta Romo Kultur Etxean jaso beha-
rreko gonbidapenez.

URRIAK 16 LARUNBATA

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

Kontzertua. Areetako Andrés Isasi Musi-
ka Eskolan, 19:30ean, ganbera-musika 
(Beethoven eta Brahmsen kuartetoak) Pro 
Arte laukotearekin. Sarrera: 5€.

Ipuin-kontaketa. Storytime. Villamonte-
ko Kultur Aretoan, 11:00etan, “The world’s 
worst witch”, Kids&Us Getxo-Algortaren 
eskutik. Ingelesez. 2-8 urte. Dohainik. Al-

dez 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 aurretik izena ema-
tea: ingurumenaretoagetxo@getxo.eus 

URRIAK 17 IGANDEA

Bisita gidatua eta antzeztua. “deapie”. 
Miren Larrea. 11:30-12:45h. Argibide 
gehiago Turismo Bulegoan: 94 491 08 00 
/ infoturismo@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 indarra”, ingu-
ruko sendabelarrak eta landare aroma-
tikoak ezagutzeko ekintza autogidatua 
(3 urtetik aurrera). Beharrezkoa da aldez 
aurretik izena ematea: ingurumenaretoa-
getxo@getxo.eus 

URRIAK 18 ASTELEHENA

Odol-emate. Algortako Geltokia plaza. 
Goiz eta arratsaldez.

URRIAK 20 ASTEAZKENA

Kontatu erretratu hau. 18:00etatik 
18:30era, Romo Kultur Etxean (3. solairua), 
solasaldia 60 urtetik gorako pertsonek 
antzinako argazkiei buruz dakiten guztia 
kontatzeko tailerra. Gaztelaniaz. Aurretiko 
izen-emateak: 94 466 00 22.

Hitzaldia. 19:00etan, Romo Kultur Etxean, 
“A oscuras en los tiempos del coronavi-
rus”, Emilio Ortiz Pulidoren eskutik. Gazte-
laniaz. Europar Ondareari buruzko Jardu-
naldiak. Sarrera dohainik.

URRIAK 21 OSTEGUNA 

Odol-emate. Areetako Geltokia plaza. 
Goiz eta arratsaldez.

Kontzertua: Bakarka zizkloa. 19:00etan, 
Romo Kultur Etxean, Iñigo Astiz eta Jon 
Basaguren. Sarrera: 5€. 

Ipuinaren ordua. Romo Kultur Etxean, 
18:00etan, Itziar Gameroren eskutik. 5 
urtetik gora. Euskaraz. Sarrera dohainik.

“Juana Bizkarra” 1. Arte Eszenikoen 
Egonaldia. “L.O.F-Ladies On Fight” hau-
tatutako proiektuaren aurrestreinaldia, 
19:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: Muxike-
barrin eta Romo Kultur Etxean jaso beha-
rreko gonbidapenez.

URRIAK 22 OSTIRALA

Liburutegiaren Eguna. Data hori ospa-
tzeko, mailegu zerbitzua erabiltzen dute-
nei liburu bat opatuko diote (agortu arte).  
Romoko, Villamonteko eta San Nikolaseko 
Liburutegietan, zentro horien ordutegian.

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. An-
tzerkia. “Mentiras cotidianas” (Produc-
ciones Maestras), 19:00etan, Muxikeba-
rrin. Sarrera: 12€. 

Dokumentala: “Nicaragua, Patria li-
bre para vivir”, 19:00etan, Romo Kultur 
Etxean. Antolatzaileak: Feministas por 
Nicaragua en Euskal Herria, Asociación 
Nicaragua libre, Lubaki Nika, Nahualt El-
kartea Nikaragua eta Udala.

URRIAK 23 LARUNBATA

Liburutegiaren Eguna. Egun hori ospa-
tzeko, mailegu-zerbitzua erabiltzen dute-
nei liburu bat oparituko zaie (agortu arte). 
Romo, Villamonte eta San Nikolaseko 
liburutegietan, zentro horien ordutegian.

“Juana Bizkarra” 1. Arte Eszenikoen 
Egonaldia. “L.O.F-Ladies On Fight” hau-
tatutako proiektuaren aurrestreinaldia, 
12:30ean, Muxikebarrin. Sarrera: Muxike-
barrin eta Romo Kultur Etxean jaso beha-
rreko gonbidapenez.

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Antzerkia. “Atzerrian lurra garratz” (Huts 
Teatroa - Artedrama), 19:00etan, Muxike-
barrin. Sarrera: 12€.

Literatura ibilbidea. “Ramiro Pinilla y 
su obra”, Gustavo Iduriaga gidariarekin. 
11:00etatik 13:30era, San Nikolas plaza-
tik. Gaztelaniaz. Dohainik. Aurretiko online 
erreserba: www.getxo.eus/pinilla

Liburu aurkezpena. Romo Kultur Etxean, 
12:30ean, “El libro gordo del rock”, Alber-
to Cueto egilearen eskutik, eta liburuaren 
protagonista den Telegrama Sam banda-
ren mini-kontzertua. Sarrera dohainik.

XXX. Mikologia Jardunaldiak. Irteera 
Basozaleaken egoitzatik (Caridad kalea 
1, Algorta) 8:30ean, eta espezieen sail-
kapena.

Ingurumen aretoa. 11:00-13:00. “Zen-
tzumen guztiekin eraldatuz” (hitzaldia eta 
jarduera sentsoriala). 16 urtetik gora. On-
darearen Europako Jardunaldiak. Beha-
rrezkoa da aldez aurretik izena ematea: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

URRIAK 24 IGANDEA

39. Arte Eszenikoen Jardunaldiak. 
Haur antzerkia. “Alpha” (Ganso & Cia), 
19:00etan, Muxikebarrin. Sarrera: 12€. 

Getxoexpress 2021. Express Zinema 
Lehiaketa. Lehiaketan parte hartu du-
ten film laburren proiekzioa, 19:00etan, 
Muxikebarrin. Sarrera: Muxikebarrin eta 
Romo Kultur Etxean jaso beharreko gon-
bidapenez.

Literatura ibilbidea. “Ramiro Pinilla y 
su obra”, Gustavo Iduriaga gidariarekin. 
11:00etatik 13:30era, San Nikolas plaza-
tik. Gaztelaniaz. Dohainik. Aurretiko online 
erreserba: www.getxo.eus/pinilla

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

XXX. Mikologia Jardunaldiak. Perre-
txikoei buruzko erakusketa San Nikolas 
plazako frontoian. 11:00-14:30h.

Ingurumen aretoa. 10:15-10:30 eta 
10:45-11:00h. Bolueko hezegunetik Gin-
kana 2.0 autogidatua. 8 urtetik aurrera. 
Beharrezkoa da aldez aurretik izena ema-
tea: www.ingurumenaretoagetxo.eus

Jaiotza inguruko 
doluari buruzko 
mahai-ingurua 

Algortan

Aurrez aurreko 
elkarrizketak 

gizarte 
langileekin

Datorren larunbatean, urriak 
23, 10:30ean, Jaiotza inguruko 
dolua ikusaraziz izenburuko 
mahai-ingurua izango da 
Villamonteko Kultur Are-
toan. Saio horretan, Getxon 
egoitza duen Esku Hutsik, 
jaiotza, haurdunaldi eta jaio-
berrien inguruko Euskadiko 
dolu-elkartea aurkeztuko da. 
Bertan, Carmen Díaz Gizarte 
Kohesioko zinegotziaren on-
gietorriaren ondoren, Maria 
González, Eider Otxoa, Sonia 
Montero eta Nerea Garaizar 
izango dira hizlari, hainbat 
gairi buruz hitz egiteko, bes-
teak beste, haurdunaldian, 
erditzean edo jaio eta hilabe-
te batzuetara izandako herio-
tzaz, ikusarazteko beharraz, 
eta familien esperientziez eta 
osasun-esperientziaz.

Gainera, urriaren 18tik 25era, 
argazki erakusketa bat egon-
go da Villamonteko Kultur 
Aretoko sarreran, Nerea Ga-
raizar argazkilariak familia 
eta dolu perinatalari buruz 
egindako 12 irudiz osatua.

Datorren astelehenetik, urria-
ren 18tik aurrera, Gizarte 
Kohesioaren arloko gizarte 
langileek aurrez aurre egingo 
dituzte elkarrizketak erabil-
tzaileekin, zerbitzuak eska-
tzen duen arreta espezializa-
tua eta zuzena eskaini ahal 
izateko.
Pandemian aurrez aurreko 
eta telefono bidezko arreta 
konbinatu dira, baina aste-
lehenetik aurrera, hilaren 
18tik aurrera, aurrez aurrekoa 
erabat berreskuratuko da.

Dokumentazioa eta gainerako 
kudeaketak erakusmahaian 
entregatzen jarraituko da al-
dez aurretik hitzordua eskatu 
ondoren, honako telefono-
zenbaki hauetan: 944660101 
(Algorta) / 944660130 (Andra 
Mari) eta 944660153 (Romo).

Genero-ikuspegiko 
diagnostikoa pandemiaren 

erginari buruz

Izenematea “Bizilagunak, 
aldameneko familia” ekimenerako 

Udalak abian jarri du COVID-
19ak herritar getxotarrengan 
izan  dituen ondorioei buruz-
ko genero-ikuspegiko diag-
nostikoa. Lan hori pande-
miaren ondorioak arintzeko 
aurreikusitako Getxo Ekinez 
proiektuaren ekintzen ba-
rruan dago, eta 15.000 euroko 
aurrekontua du. 
Helburua  da pandemiak biz-
tanlerian oro har duen era-
gina neurtzea, belaunaldien 
arteko ikuspegiarekin, biz-
tanleria-eremu eta -talde guz-
tietan izan dituen eta dituen 
ondorioak ezagutze aldera, 
besteak beste, gazteen ikus-
pegi emozionalean, familien 
zaintzan, adinekoen bakar-
dade-egoeretan edo merkata-
ritza- eta ostalaritza-egoeran. 
Gainera hurrengoak ere az-
tertuko dira: zainketen arloa 
denbora- eta osasun-dimen-
tsiotik abiatuta, egoera so-
zio-laborala eta ekonomikoa, 
indarkeria matxistaren errea-
litatea eta osasun-krisian sor-
tutako premiei erakundeek 
emandako erantzunean…
Genero-ikuspegia txertatzen 
duten neurriak hartzea ahal-
bidetuko duen bidea ireki 
nahi da, krisi honek des-
berdintasunak areagotzea 
eta emakumeen eskubideen 
erabileran eta berdintasu-
naren bidean atzera egitea 

Bazkari batekin aniztasuna 
mahai baten inguruan os-
patzea izango da berriro Bi-
zilagunak, aldameneko familia 
ekimenaren helburua, Uda-
lak, Egizu Getxo Euskaldun 
elkarteak eta Getxoko Etor-
kinak Plataforma Federa-
zioak antolatuta, hainbat 
erakunde eta entitateren 
laguntzarekin.  Azaroaren 
14an izango da, eta egungo 
osasun egoerara egokitze-
ko, pandemiaren aurreko 
urteotan etxeetan egindako 
bazkariak Romo eskolako 
frontoian izango dira.
Bazkariak gehienez hamar 
parte-hartzailerekin mahai 
bakoitzean izango dira, se-
gurtasun tartearekin eta 
maskara uneoro erabiltzen 
(elikagaiak edo edariak 
hartzean izan ezik). Parte 
hartuko duten familiek ja-

saihesteko.

Metodologia mistoa
Metodologia mistoa erabi-
liko da. Alde batetik, zati 
kuantitatiboan azterlan des-
kribatzaile labur bat garatu-
ko da, aipatutako egoeraren 
aurretik emakumeen eta 
gizonen errealitatearen abia-
puntua zein den jakiteko, 
adinaren araberako hiru gal-
detegi desberdinen bitartez: 
gazteak, nagusiak eta eda-
detuak. Galdetegiak online 
eta paperan izango dira dira 
(400 eta 600 inkesten artean). 
Ez da baztertzen galdetegia 
telefonoz egiteko aukera. 
Horren ondoren, fase kuali-
tatiboan, zainketei buruzko 
literaturaren ondorioak berri-
kusiko dira, hiru elkarrizketa 
sakon egingo zaizkie hainbat 
erakundetako profesional 
adituei, eta lau eztabaida-
talde osatuko dira kolektibo 
espeziikoekin, ikuspegi in-
tersekzionaletik. Parte-hartze 
desberdineko talde horietan, 
gorputz-dinamika bat gara-
tuko da, mugimenduan oina-
rritua, berritzailea, bizipen i-
sikoak, emozioak eta loturak 
ardatz dituena, begirada osa-
sun emozionalean jartzeko.
Azterketaren emaitzak urte 
amaierarako eskuragarri ego-
tea aurreikusten da.

naria eraman beharko dute 
partekatzeko. Gainera, 
mahaiak muntatzeko eta 
kentzeko laguntza eskatu-
ko da. 
Parte hartu nahi duten per-
tsonek, jarduera dinamiza-
tu nahi duten boluntario-
rekin batera, izena eman 
beharko dute azaroaren 
4rako: labur.eus/bizilagu-
nak2021 / 622433085 /  ge-
txobizilagunak@gmail.com

Bazkariak Romo eskolako frontoian izango dira 
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Datorren ostegunean, urriak 21, Bakarka formatu akustikoko musika zikloa-
ren barruko beste kontzertu bat izango da Romo Kultur Etxean. Oraingoan, 
19:00etan, Iñigo Astizek eta Jon Basagurenek Oraindik, orain eta oraingoz 
errezitaldi poetiko-musikala aurkeztuko dute. Horretan beren azken lan eta 
liburuetako kantu eta poemak eskaintzeaz gain, artistek sorkuntzaren eta 
oraina harrapatzeko moduen inguruko hausnarketak planteatuko dizkigute. 
Sarreraren prezioa 5€-koa izango da.

Areetako Andrés Isasi Musika Eskolako auditoriumean ganbera musikako 
kontzertua izango da larunbat honetan, hilak 16, Cuarteto Pro Arte taldearen 
eskutik, Beethoven eta Brahmsen obrekin. Emanaldia 19:30ean hasiko da 
eta sarreraren prezioa 5 €-koa da (Musika Eskolan salgai). Cuarteto Pro Arte 
taldea lau musikarik osatzen dute, ibilbide artistiko nabarmena dutenak eta 
irakaskuntzan ere bikain aritutakoak: Andrea Duca biolinean, Lander Eche-
varría biolan, Elena Escalza biolontxeloan eta Luminita Duca pianoan.

Errezitaldi poetiko-musikala Iñigo Astiz eta Jon 
Basagurenekin

Ganbera musikako kontzertua eskainiko du Pro 
Arte laukoteak

Dantza eta antzerkia Arte Eszenikoen 
Jardunaldien bigarren asteburuan

Kultur Etxeko 
edukierak 

handitu egin dira

Cine Invisible, Film Sozialak Nazioarteko Jaialdia, 
Muxikebarrin eta institutuetan

Muxikebarrin eta Aixerrotako 
eta Romo-Artazako Institutue-
tan  XII. Cine Invisible, Film 
Sozialak Nazioarteko Jaialdian 
hainbat proiekzio ikusi ahal 
izango dira, KCD-Kultura, Com-
munication y Desarrollo GKEak 
antolatuta, Euskal Lankidetza-
ko Agentziaren eta hainbat en-
titateren laguntzarekin, tartean 
Udalarena.  
Muxikebarrin urriaren 15ean, 
ostiralean, 19:00etan, dohainik, 
hurrengo pelikulak ikusi ahal 

Dantza eta antzerkia izango dira 
nagusi Getxoko Arte Eszenikoen 
Jardunaldien bigarren astebu-
ruan. Ostegunean, hilak 14, Dan-
za Denis Santacana konpainiaren 
eskutik izango den Encuentros 
ikuskizunaren ondoren, hilaren 
15ean, ostiralean, Caliban Teatro-
ren La extraña pareja lana izango 
da; Fritsch Company-ren Sin par 
dantza ikuskizuna urriaren 16an, 
eta Perez Sagutxoa haurrentzako 
antzerkia Glu-Glurekin. (Ikusi 
agenda, ordutegiak eta sarreren 
prezioak). 

“La extraña pareja”
Flora senarrak utzi berri duen adin 
ertaineko emakumea da. Lur jota 
eta nora joan jakin gabe, bere bu-
ruaz beste egiteko pentsatzen hasi 
da. Bere lagunetako batek etxean 
hartuko du krisia igaro arte. Istorioa 
jatorrizko antzezlanaren berdina da, 
baina, oraingoan, emakumeak izan-
go dira protagonista nagusiak.

COVID-19a prebenitzeko neurriei 
buruz ezarritako azken xedapenei 
jarraituz, Kultur Etxeak bere insta-
lazio guztietako edukiera handitu 
du, baita ikuskizun eta jarduereta-
koa ere. Edukiera handitu da, hain 
zuzen ere, bai Muxikebarri zen-
troan, bai Algortako eta Romoko 
Kultur Aretoetan eta bai San Niko-
las liburutegian.  Hala, edukierak 
%100ekoak dira berriro ekitaldi eta 
jarduera guztietan, sarreren salmen-
ta agortuta zegoen ekitaldietan eta 
jardueretan barne. Neurriak orain 
arte izandako osasun-eragina ken-
tzea dakar, eta, beraz, eserlekuen 
arteko segurtasun-espazioa kentzen 
da.
Prebentzio-, garbiketa- eta desinfek-
zio-protokolo guztiak beteko dira, 
eta maskara nahitaez erabili behar 
dela, barnealdeko aireztapen eten-
gabea egin behar dela eta gainerako 
funtsezko prebentzio-neurriak har-
tu behar direla azpimarratuko da.

“Sin par”
Lan hau All Inclusive Ondarearen 
Europako Jardunaldien barruan 
dago, eta dibertsitatea duten pertso-
nak artearen eremuan integratzera 
bideratuta dago. Hausnarketatik eta 
erronka propioen bilaketatik abiatu-
ta sortua, adierazpen-lengoaien eta 
gorputz-lengoaien bidez, dantzariek 
harreman pertsonalak aztertzen di-
tuzte hainbat testuingurutan, horiek 
baitira ikuskizuneko piezen lotura. 

“Perez Sagutxoa” 
Glu-Gluk Perez Sagutxoaren be-
netako istorioa taularatzen du, 
urteetan zehar muga, belau-
naldi, amets eta burko guztiak 
gainditu dituen kondaira. Ipuin 
klasikoko formatuan, umore, 
dantza eta abestien bitartez, per-
tsona ahulenak zaintzea –adine-
koak zein umeak- ardatz duen 
alegiazko istorio hau kontatuko 
digute.

izango dira: Flight to earth (Es-
painia), Konplexu  (Euskal He-
rria), Globo  (España), Golden 
fish, African fish (Senegal) eta Ba-
rraskiloentzat iganderik ez (Euskal 
Herria).   
Bestalde, institutuetan, proiek-
zioen bilduma bat eta tailerrak 
egiten ari dira, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako eta Ba-
txilergoko 1.000 bat ikasleren 
partaidetzarekin. 
Informazio gehiago: www.kcd-
ongd.org

* “Euskal(e)gintza gaur: arazo 

zaharrak erantzun berriak”. 
Azebarri eta Egizu elkarteek hi-

tzaldi elkarrizketa sorta bat an-

tolatu dute, urritik abendura, hi-

lero, doako saio bana, elkartzeko, 

hausnartzeko eta bizipenak parte-

katzeko, Azebarri kultur elkartean. 

Lehena urriaren 21ean, 18:30ean, 

izango da, Soziolinguistika eta 

Euskalgintza izenburupean, Paul 

Bilbao Sarria (Kontseilua), Belen 

Uranga Arakistain eta Beñat Ga-

raio Mendizabalekin (Soziolin-

guistika Klusterra). Edukiera mu-

gatua. Izenematea: https:labur.

eus/euskalegintza. 

https://www.kcd-ongd.org/
https://www.kcd-ongd.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekTSg19eqV0aEbD2Qr_YgqbN6trXyfO0dIDbNJPxdH0tuBWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekTSg19eqV0aEbD2Qr_YgqbN6trXyfO0dIDbNJPxdH0tuBWA/viewform


Real Club Marítimo del Abra elkarteak 
Docomomo plaka jaso du VII. Lasterketa 

Solidarioa WOPen alde

Algortako Kutxus-Areatxu fan-
farreak 40 urte betetzen ditu eta 
bere sortzailetako bat izandako 
eta zendutako Kutxus omenduko-
du. Inoiz baino gogotsuago, eta 
Covidagatik hainbeste hilabetez 
isilik egon ondoren, datorren la-
runbatean, hilak 30, eguerdian, 
Algortako kaleetara irtengo dira 
fanfarreko kideak getxotarrekin 
ospatzeko. Aldi berean, garai 
zaharrak gogoratuko dituzte, 
taldea osatzen zutenak eta egun 
kide direnak batera. Aurretik, 
larunbatean, hilak 16, Arabako 
Errioxara joango dira.

Jatorria eta ilosoia 
Fanfarriatik kontatzen du-
ten bezala, taldearen jatorria 
1981eko urriaren 12an bilatu 
behar da, Areatxu txokoko hiru 
kideak, Joseba Bueno, Juan Luis 
Madariaga eta Julio Jaen (Ku-
txus), David Leaman ingelesare-
kin geratu zirenean Basaurira, 
Ortiz gitanoren lonjara joateko. 
Lauretatik bik musika-tresnak 
erosi behar zituzten, eta Joseba 
eta Juan Luis tronboiarekin eta 
tronpetarekin atera ziren lonja-
tik, hurrenez hurren. Davidek 
eta Kutxusek tronpeta eta saxoa 
ekarri zituzten. Handik gutxira, 
Josu Kapetillo, Tomás Larrina-
ga, Javier Iñarra eta Patxi Garate 
ere batu ziren.
Horixe izan zen Algortako fan-
farriaren hasiera, ia trantsizioan 
jaioa eta orain berrogeigarren 
urteurrena ospatzen ari dena.

Bere ilosoia da oztoporik ez 

Mugimendu Modernoaren Kon-
tserbaziorako Docomomo Fun-
dazioak Areetako Real Club 
Marítimo del Abra-Real Spor-
ting Club Elkartearen eraiki-
nari plaka bereizgarri bat eman 
dio, nazioartean bere ondare-
balioa egiaztatzen duena. Izan 
ere, arkitektura modernoaren 
eraikin paradigmatiko horien 
garrantzia gizarteari eta haren 
ordezkariei helarazi nahi zaie.

Plaka joan den urriaren 4an 
jarri zuten, Arkitekturaren 
Mundu Egunean, Eugenio Mª 
Aguinaga eta Iñigo Eulate ar-
kitektoek eraikitako eta 1976an 
inauguratutako eraikinean. 
Ekitaldian, Eugenio Mª de 
Aguinaga bera eta RCMA-RSC 
eta Euskal Herriko Arkitektoen 

Areetako Madre del Divino Pas-
tor ikastetxeak WOP (Wolk On 
Project) Fundazioaren aldeko Las-
terketa Solidarioa ospatzen du, 
gaixotasun neurodegeneratiboen 
aurka borrokatzeko. Lasterketa-
ren zazpigarren edizio hau ere 
birtuala izango da, irekia da, eta 
dortsalak salduz lortzen diren 
etekinak Fundazioarentzat izan-
go dira oso-osorik.
Parte hartzen duten pertsonen ar-
gazki eta bideoekin bideo bat egin-
go da eta urriaren 29an sare sozia-
letan partekatuko da.
Dortsalak 2 euro balio du eta ero-
si nahi dutenak ikastetxearekin 
jar daitezke harremanetan helbide 
honetan: comunicacion@mdivino-
pastor.es

jartzea eta musika jo nahi due-
na onartzea, edozein delarik 
ere, adina, generoa, jatorria eta 
trebetasuna, betiere ekarpenak 
egiteko eta hobetzeko gogoa 
badu. Nolabaiteko diziplina eta 
erregulartasuna eskatzen da en-
tseguetan, eta bertoko musika 
mota estilo guztietako lanekin 
tartekatzen da.
Edozein alderdi politikorekiko 
lotura alde batera uzten dute, 
eta kaleetan jotzen ikus daitez-
ke, Algortan eta Getxon batez 
ere, inauterietan, jaietan, festa-
rik ez-ospakizunetan, kabalga-
tetan, programatutako eta pro-
gramatu gabeko ekitaldietan, 
azken horiek herria animatzeko 
asmoz. Musika jotzen dute ondo 
pasatzeko, eta mahai on baten 
inguruan amaitzen bada, hobe. 
Kutxus-Areatxutik esaten duten 
bezala, Agian horiek dira bizitza-
luzerako gakoak!

Algortako Kutxus-Areatxu fanfarreak bere 40. urteurrena 
ospatzen du

Elkargo Ofizialeko zuzendari-
tza-batzordeak izan ziren, bes-
teak beste.

Eraikin berri horrek 1973an de-

sagertutako eraikin bat ordez-
katu zuen, gaur egungo Zuga-
zarte etorbidearen eta Areetako 
kaiaren artean kokapen bera 
zuena.

KIROLAK

Datorren larunbatean, hilak 30, Algortako kaleetara irtengo dira herritarrekin ospatzeko eta bazkari eder batekin amai-
tuko dute

1982

2019

mailto:comunicacion%40mdivinopastor.es?subject=
mailto:comunicacion%40mdivinopastor.es?subject=


GeltokikoGeltokiko
hiri-basoahiri-basoa

GeltokikoGeltokiko
parkeaparkea

GeltokikoGeltokiko
plazaplaza

ERALDATZEA

ERABERRITZEA

BERRITZEA

33

22

11

PARTE HARTZEKO, BEHARREZKOA DA DATU 

PERTSONALAK EMATEA; IZAN ERE, UDAL-

LANGILEEK EGIAZTATUKO DUTE PROZESUAN 

PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONA GUZTIAK 

UDALERRIAN ERROLDATUTA DAUDELA.

ZURE DATUAK “PARTE HARTZEKO PROZESUAK” 

TRATAMENDUAN SARTZEN DIRA; HORREN 

ARDURADUNA GETXOKO UDALA DA 

(FORUAK KALEA 1, KOMUNIKAZIOA@GETXO.

EUS) ETA HELBURUA DU GOBERNANTZA 

BERRIARI BEGIRA, MARKO JURIDIKOAREN 

ARABERA, HERRITARRAK DINAMIZATZEA. 

TRATAMENDUAREN OINARRI JURIDIKOA 

ARDURADUNARI APLIKAGARRIA ZAION LEGE-

EGINBEHARRA BETETZEA DA ETA EZ DAGO 

AURREIKUSITA DATU PERTSONALEN LAGAPENA 

EGITEA. TITULARRAK ESKUBIDEA DU DATUAK 

ESKURATZEKO ETA ZUZENTZEKO, EZABATZEKO 

ETA TRANSFERITZEKO, BAITA BERE DATUEN 

TRATAERA MUGATZEKO EDO UKATZEKO ERE, 

UDALAREN POSTA HELBIDERA EDO DATUAK@

GETXO.EUS (DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA) 

HELBIDERA IDATZIZKO JAKINARAZPEN BAT 

BIDALIZ, BERE NORTASUNA EGIAZTATZEN DUEN 

AGIRI BAT SARTUTA, EDO UDALAREN EGOITZA 

ELEKTRONIKOAN HORRETARAKO ESKURAGARRI 

DAGOEN KUDEAKETA ELEKTRONIKOA HASIZ. 

INFORMAZIO GEHIAGORAKO: WWW.GETXO.EUS/

DATUAK

Parte hartzeko Parte hartzeko 
orriaorria

BOZKETA:

URRIAK 11-22

Getxon erroldatutako Getxon erroldatutako 
16 urtetik gorako 16 urtetik gorako 
herritar guztiak.herritar guztiak.

BOZKATU prozesuan 

aukeratutako hiru 

proiektuetako baten 

alde

- Webgunearen bitartez 

 (https://zeugaz.getxo.eus).

- Romo Kultur Etxean (Santa 

Eugenia plaza) eta Getxo 

Elkartegian (Arteetako 

Ogoño kalea 1) ipinitako 

hautetsontzietan, ohiko 

irekiera-ordutegian.

- Areetako Geltokiko plazan 

ipinitako postontzian.

PARTE HARTU 

BOZKETA-FASEAN 

URRIAREN 11TIK 

22RA, ETA AUKERATU 

ZEURE PROPOSAMEN 

GUSTUKOENA!

BEHIN BAKARRIK BOZKATU AHAL 

IZANGO DA, ONLINE EDO AURREZ AURRE.

* PROPOSAMENEN IRUDIAK 

GELTOKIKO PLAZAN BERTAN 

INSTALATUTAKO KUBOAN.

* PROPOSAMEN BAKOITZAREN 

INFOGRAFIA GUZTIAK, HEMEN: 

HTTPS://ZEUGAZ.GETXO.EUS

Izena:Izena:

Abizenak:Abizenak:

Helbidea:Helbidea:

NAN:NAN:

BOZKATU HIRU 
PROPOSAMENETAKO BAT 
AREETAKO GELTOKIKO PLAZA 
BIRMOLDATZEKO



- GUNE BERDEEN AZALERA HANDITZEA.

- ERDIGUNE GARBIA, TOPALEKU MODURA EDO BESTELAKO 

JARDUERETARAKO ERABILTZEKO.

- DAGOENEKO EXISTITZEN DIREN ELEMENTUAK 

BERRIZTATZEA: PERGOLA (ALBO-ESTALDURA, EGUZKITIK 

BABESTEKO), TXORRO-ITURRIA (LABANIK EZ EGITEKO 

ZOLADURA IPINTZEA, GAUR EGUNGOAREN ORDEZ).

- LUMINARIA ZAHARBERRITZEA.

- UMEENTZAKO JOLAS-EREMUAREN ZATI BAT ESTALTZEA, 

ETA GUNE HORI IBILGAILUEN TRAFIKOTIK BABESTEA (5 

APARKALEKU KENTZEA).

Geltokiko plazaGeltokiko plaza
BERRITZEA
PLAZA IREKIA, LORATEGI- ETA ZUHAITZ-EREMUAK (%25,75) MUGATUA.

Hiri-espazio hau berritzearen ardatza dauden elementuak birgaitzea eta eremu berdeen azalera handitzea da. Erdigunean, eremu 

garbi bat uzten du, elkartzeko edo jarduerak egiteko, eta umeentzako joko-eremua hobetzen du.
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LORATEGI-EREMUA     1.775,00 m2

EGONLEKUAK / IBILBIDEAK    4.635,30 m2

  ITURRIA   113,00 m2

  ESTALTZEA   177,00 m2

UMEENTZAKO JOKOEN GUNEA    485,00 m2

  ESTALTZEA   177,00 m2

ESKU-HARTZEAREN EREMUA    6.895,30 m2



Pergola birgaitua, Santa Eugenia kaletik ikusita. Pergola birgaitua, Santa Eugenia kaletik ikusita. 
Ertzetan estalkiak ditu, eguzkitik eta euritik babesteko.Ertzetan estalkiak ditu, eguzkitik eta euritik babesteko.

Birgaitutako pergolaren eta gaur egungo eskaileretan Birgaitutako pergolaren eta gaur egungo eskaileretan 
zeharreko eserlekuen ikuspegia (harmaila eran).zeharreko eserlekuen ikuspegia (harmaila eran).

Mayor kaleko esku-hartzea banatzen duen lorategi-Mayor kaleko esku-hartzea banatzen duen lorategi-
eremuko pasabide berriaren ikuspegia.eremuko pasabide berriaren ikuspegia.

Umeentzako jokoen gunearen zati baten estalkiaren eta Umeentzako jokoen gunearen zati baten estalkiaren eta 
hesi berdearen ikuspegia; hala, eremu hori ibilgailuen hesi berdearen ikuspegia; hala, eremu hori ibilgailuen 
trafikotik babestuko da (bost aparkaleku kenduko dira).trafikotik babestuko da (bost aparkaleku kenduko dira).

Zurrusten iturri birgaituaren ikuspegia. Handitu egingo Zurrusten iturri birgaituaren ikuspegia. Handitu egingo 
da gaur egungo lorategia, eremu propio bat sortzeko, da gaur egungo lorategia, eremu propio bat sortzeko, 
Plazako gainerako zirkulazioetatik babestuta.Plazako gainerako zirkulazioetatik babestuta.

Berritutako argien eta lurrean sartutako argien Berritutako argien eta lurrean sartutako argien 
ikuspegia.ikuspegia.



- INGURUKO GAINAZAL BERDEA HANDITZEA, LORATEGI-

EREMU GEHIAGO EGINEZ.

- ERDIGUNEA LIBRE, TOPALEKU MODURA EDO BESTELAKO 

JARDUERETARAKO ERABILTZEKO.

- IRISGARRITASUNA HOBETZEA, SANTA EUGENIAREKIKO 

LOTURA EGITEN DUTEN ESKAILERAK KENDUTA.

- ORAINGO ITURRIA ETA PERGOLA KENTZEA.

- EGOTEKO GUNE ESTALI BERRI BI.

- UMEENTZAKO JOLAS-EREMUA HANDITZEA, BI ISURKIKO 

ESTALDURA PARTZIALA IPINTZEA, ETA IBILGAILUEN 

TRAFIKOTIK BABESTEA (25 APARKALEKU KENTZEA).

Geltokiko parkeaGeltokiko parkea
ERABERRITZEA
PARKEA, LORATEGI- ETA ZUHAITZ-EREMUAK (%37,65) MUGATUA.

Proposamen honetan, inguruko eremu berdea handitzen da, lorategi-eremu berrien bidez. Gainera, irisgarritasun orokorra 

hobetzen du, eta erdialdean espazio bat uzten du libre, elkartzeko eta jardueretarako.
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LORATEGI-EREMUA     2.870,10 m2

EGONLEKUAK / IBILBIDEAK    3.833,25 m2

  ESTALTZEA   160,00 m2

UMEENTZAKO JOKOEN GUNEA    921,95 m2

  ESTALTZEA   185,10 m2

ESKU-HARTZEAREN EREMUA    7.625,30 m2



Umeentzako jokoen gunearen zati baten estalkiaren Umeentzako jokoen gunearen zati baten estalkiaren 
eta handitzearen ikuspegia. Lorategi-eremuen bidez, eta handitzearen ikuspegia. Lorategi-eremuen bidez, 
ibilgailuen trafikotik babestuko da eremua (hogeita ibilgailuen trafikotik babestuko da eremua (hogeita 
bost aparkaleku kenduko dira). bost aparkaleku kenduko dira). 

Parkerako sarbidearen ikuspegia, Santa Eugenia Parkerako sarbidearen ikuspegia, Santa Eugenia 
kaletik. Eskailerak kendu, eta, horien ordez, arrapala kaletik. Eskailerak kendu, eta, horien ordez, arrapala 
bat jarriko da, bi lorategi-eremuren artean; hala, mailen bat jarriko da, bi lorategi-eremuren artean; hala, mailen 
arteko aldeari irtenbidea emango zaio.arteko aldeari irtenbidea emango zaio.

Plazako erdigunearen ikuspegia, estalitako egonleku Plazako erdigunearen ikuspegia, estalitako egonleku 
bietako batekin. bietako batekin. 

Haurrentzako jolasen estalkiaren ikuspegia, barrutik Haurrentzako jolasen estalkiaren ikuspegia, barrutik 
ikusita. ikusita. 

Gaur egungo luminaria ordezten duten eta Gaur egungo luminaria ordezten duten eta 
Ibaiondotik Santa Eugenia plazarantz jarraitzen duen Ibaiondotik Santa Eugenia plazarantz jarraitzen duen 
argiztapenaren ikuspegia.argiztapenaren ikuspegia.

Plazaren ikuspegia, estalpe baten barrutik. Espazio Plazaren ikuspegia, estalpe baten barrutik. Espazio 
horien proiektua eguzkitik eta euritik babesteko egin horien proiektua eguzkitik eta euritik babesteko egin 
da, eta jarduerak bertan egin ahal izateko: merkatu da, eta jarduerak bertan egin ahal izateko: merkatu 
txikiak, azokak...txikiak, azokak...



- AZALERA BERDEA HANDITZEA, LORATEGI-EREMUAK 

JARRIZ; HORIEN ARTEAN EGONGO DIRA IBILBIDEAK ETA 

EGOTEKO GUNEAK.

- LORATEGI-BOLUMEN NAGUSIA, ANFITEATRO NATURAL 

GISAKOA, ETA TOPALEKU MODURA EDO BESTELAKO 

JARDUERETARAKO ERABILTZEKOA.

- IRISGARRITASUNA HOBETZEA, SANTA EUGENIAREKIKO 

LOTURA EGITEN DUTEN ESKAILERAK KENDUTA.

- ORAINGO ITURRIA ETA PERGOLA KENTZEA.

- EGOTEKO GUNE ESTALI BERRI BI.

- UMEENTZAKO JOLAS-EREMUAN ESTALDURA-AZALERA 

HANDIA IPINTZEA, ETA IBILGAILUEN TRAFIKOTIK BABESTEA 

(25 APARKALEKU KENTZEA).

Geltokiko hiri-basoaGeltokiko hiri-basoa
ERALDATZEA
BIRIKA BERDEA HIRIGUNEAN, %46,20KO LORATEGI- ETA ZUHAITZ-EREMUAREKIN.

Proposamen honetan, natura plazaren erdira sartzen da, lorategi-eremu berriekin, eta horien artean eratzen dira ibilbideak eta 

egonlekuak.

S
an

ta
 E

u
g

en
ia

S
an

ta
 E

u
g

en
ia

MayorMayor

Ibaiondo

Ibaiondo

NegubideNegubide

33

LORATEGI-EREMUA     3.523,20 m2

EGONLEKUAK / IBILBIDEAK    3.180,15 m2

  ITURRIA   437,35 m2

  ESTALTZEA   190,00 m2

UMEENTZAKO JOKOEN GUNEA    921,95 m2

  ESTALTZEA   481,00 m2

ESKU-HARTZEAREN EREMUA    7.625,30 m2



Umeentzako jokoen gunearen estalki handiaren Umeentzako jokoen gunearen estalki handiaren 
ikuspegia. Eremu hori ibilgailuen trafikotik babestuko ikuspegia. Eremu hori ibilgailuen trafikotik babestuko 
da, lorategi-eremuen bidez (hogeita bost aparkaleku da, lorategi-eremuen bidez (hogeita bost aparkaleku 
kenduko dira). kenduko dira). 

Santa Eugenia kalearen ikuspegia, parketik. Eskailerak Santa Eugenia kalearen ikuspegia, parketik. Eskailerak 
kendu, eta, horien ordez, arrapala bat jarriko da, bi kendu, eta, horien ordez, arrapala bat jarriko da, bi 
lorategi-eremuren artean; hala, mailen arteko aldeari lorategi-eremuren artean; hala, mailen arteko aldeari 
irtenbidea emango zaio.irtenbidea emango zaio.

Agertokiaren ikuspegia. Egunerokoan, jolaserako eta Agertokiaren ikuspegia. Egunerokoan, jolaserako eta 
elkartzeko eremua da, eta, noizean behin, ikuskizunak elkartzeko eremua da, eta, noizean behin, ikuskizunak 
egitekoa. Zurrusten iturria.egitekoa. Zurrusten iturria.

Anfiteatro naturalaren ikuspegia, gaur egun dauden Anfiteatro naturalaren ikuspegia, gaur egun dauden 
zuhaitzak atzean dituela. Harmailek eserleku gisa balio zuhaitzak atzean dituela. Harmailek eserleku gisa balio 
dezakete, irakurtzeko, hitz egiteko...dezakete, irakurtzeko, hitz egiteko...

Masten artean jarritako hari-sare batean esekita Masten artean jarritako hari-sare batean esekita 
dauden luminariak; ibilbideak eta egonlekuak dauden luminariak; ibilbideak eta egonlekuak 
argiztatzen dituzte.argiztatzen dituzte.

Estalitako bi eremu berrien ikuspegia. Espazio horien Estalitako bi eremu berrien ikuspegia. Espazio horien 
proiektua eguzkitik eta euritik babesteko egin da, eta proiektua eguzkitik eta euritik babesteko egin da, eta 
jarduerak bertan egin ahal izateko: merkatu txikiak, jarduerak bertan egin ahal izateko: merkatu txikiak, 
azokak... azokak... 



LAGUNDU GETXO LAGUNDU GETXO 
HOBETZEN!HOBETZEN!

ENTZUTE-ALDIAREN 

EMAITZAK

Jasotako ekarpenak, 

guztira: 835

Areeta eta Romoko 

biztanleei telefonoz 

egindako inkestak: 409

Aurrez aurre jasotako 

proposamenak: 240

Digitalki jasotako 

proposamenak: 186

HERRITARREN 

GEHIENGOAREN 

EKARPENAK 

PROZESUAREN 

LEHEN FASEAN

INKESTEN DATUAK

EKARPENEN DATUAK

HIRU PROPOSAMENEN 
ELEMENTU KOMUNAK 

HERRITARREK GEHIENGOZ EGINDAKO EKARPENETATIK HARTUAK:

• Gune berdeen azalera handitzea.

• Irisgarritasuna hobetzea oro har.

• Gobela ibaiko pasealekuarekin lotura, eta ibilbide berdearen jarraipena.

• Argiztapena hobetzea, plazatik eta Ibaiondo kalean zehar.

• Galtzada-harrizko zoladura zimurtsua ordeztea.

• Estaldura partzialak, itzala emateko, eta umeentzako jolas-eremua.

• Komun publikoak.

• Itzalpeko bankuak, iturriak eta zaborrontziak.

• Kultur eta kirol jarduerak egiteko aukera: egitura iragankorrak (karpak ez) merkatu 

txikiak, azokak eta halakoak egiteko.

HIRU PROPOSAMENEK BARNE HARTZEN DITUZTE HONAKOAK:

• Kale Nagusia oinezkoentzat izatea, parte batean.

• Horma-irudiaren fatxadan jarduketa egitea, irabazten duen aukerarekin  

bat datorrena eta higiezinaren jabeen komunitatearekin bat etorriz

Zer neurritan iruditzen zaizkizu beharrezkoak inguruneko Zer neurritan iruditzen zaizkizu beharrezkoak inguruneko 
jarduketa hauek?jarduketa hauek?

Nolakoa gustatuko litzaizuke izatea Geltokia plaza?Nolakoa gustatuko litzaizuke izatea Geltokia plaza?

Zer erabilera edo funtzio gustatuko litzaizuke Zer erabilera edo funtzio gustatuko litzaizuke 
plazan egitea?plazan egitea?

Zure ustez, zer zerbitzu, jarduera edo erabilera har Zure ustez, zer zerbitzu, jarduera edo erabilera har 
ditzake Geltokia plazak?ditzake Geltokia plazak?

* GOBERNU IREKIAN ETA PARTE-HARTZEAN ESPEZIALIZATUTAKO ETA INKESTAK ETA IRADOKIZUNAK BILTZEAZ ARDURATZEN DEN ENPRESAK 

EGINDAKO TXOSTENAREN DATUAK, WWW.GETXO.EUS WEBGUNEAN KONTSULTA DAITEZKEENAK.
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%16,50

%20,44

%20,69

%46,06

%51,23

%80,54

%10,10

%15,02

%13,05

%15,02

%15,52

%17,24

%7,64

%13,79

%16,75

%17,24

%12,81

%14,53

%14,04

%6,16

%9,85

%11,82

%12,07

%13,55

%6,40

%8,37

%3,69

%58,37

%40,89

%37,93

%38,92

%17,24

%9,36

%2,46

✁✂✄☎✆✂✝✞✄✁✄✁✟✠ ✡✞☛✄☎☞✠✁☞✆✞✌✌✁✍✄☎☛✁✄✎✞✁

✏☛✁✎✁ ✠✍✡✂✌✂☞☎✄✌✁✑✠☞☎✁✒✂✌✌✠✎✄✞✁

✂✌✁✞✄✁✁✌✡✠✎✄✁✏✞✍✁✣✂✞✍ ✠✄✂✌✌✠ ✆✁✄ ✠✍✝✄✁☛✁✄✎✞✁

✏☛✁✎✁☎✠✍✞✎☞☎✞✍✄✎✁☞☎✡✂✍✞✆✠✓✂✌✄✎✞✁

✞✣✂☞✠☎✍✄✎✠✁☞ ☛✂✌✏✞✌✁✄✎✞✁

✓✁✂✌✔✕☎☛✁✝✞✍✞✌✞✒✂✁✎✁✆✁☛✄✎✞✁✖✍✁✄✂✌✁☛✠✎✁✄✎✞✁✞✄✁ ✞✝✄✁☛✄✎✞✁

✆✞✌✣✞✡✂✍✞✞✄✁✎✂✓✁✠✄✎✡✞✓✠✁✡☎✕✁✌✄✎✞✁

✡✂✎✄✠✎ ✆✞✓✁✌✌✞✎☞☎✁ ✍✁✓✠☞☎ ✆✞✓✁✌✌✞✎☞☎✁ ✆✞✓✁✌✌✞✎☞☎✁ ✣✁

✞✎ ✣✁ ☎✝☎ ✆✞✓✁✌✌✞✎☞☎✁ ✞✎ ✣✁ ✆✞✓✁✌✌✞✎☞☎✁

✗✘,36

✗✙✙,82

✗✚✙,38

%47,78

%70,94

%78,08

AZOKA TXIKIA

TERRAZAK

KULTURA- ETA KIROL-JARDUERAK

HAURRENTZAKO JOLASGUNEAK

EGONALDI ETA AISIALDI GUNEAK

BERDEGUNEA

%4,23

%4,46

%0,47

%0,47

%1,17

%1,41

%2,35

%5,16

%8,22

%11,03

%10,80

%21,13

%29,81

BESTE EKARPEN BATZUK

BESTE JARDUERA BATZUK

MUSIKA

ADINEKOENTZAKO DANTZALDIA

HERRITARREN SEGURTASUNA

HAURREN JOLASTOKIA

BESTELAKO ZERBITZUAK

MOTA GUZTIETAKO JARDUERAK

EZER

KARPAK

KIROL-GUNEAK ETA -JARDUERAK

AZOKAK ETA AZOKA TXIKIAK

KULTUR EKINTZAK

%3,37

%2,16

%2,16

%3,13

%3,37

%5,77

%9,86

%15,87

%19,95

%25,00

%26,44

%66,11

%84,13

BESTEAK

PLAZAREN ESTALKIA

ARGITERIA PUBLIKOA

APARKALEKUAK

KOMUN PUBLIKOAK

KIOSKOA

PLAZAREN ETA IRISGARRITASUNAREN ZORUA

AISIALDI OSASUNGARRIA ADINEKOENTZAT

XAKEAREN MURALA

ITURRIA

HAUR-JOLASAK

EGONALDI ETA AISIALDIRAKO GUNEAK: BANKUAK, ESTALITAKO EREMUAK...

BERDEGUNEAK


