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/ Nabarmentzekoak
> Eskaintza anitza eta programazio-ildo
berriak Muxikebarriko lehen lauhilekoaren
programazioan (3. or.)
> BM supermerkatuekin akordioa, sortzen
dituzten hondakinen % 100 gaika bereizteko,
materia organikoa gehituz (5. or.)

* Errege Magoen harrerak urtarrilaren 4an
eta 5ean. Kabalgata bertan behera geratu da
(3. or.)

2021

Abenduak 30
>> Urtarrilak 16
BERTAN BEHERA “El radioaficionado”
filmaren aurrestreinaldia
Muxikebarrin.
Ipuin-kontaketa haurrentzat. Urtarrilaren 3an,
astelehena, 12:00etan, Romo Kultur Etxean,
“Katalinen bila”, Miren Larrearekin. 4 urtetik
gora. Sarrera: 3€.

2022. urterako Getxoko Aurrekontu Orokorren Proiektua
hasieran onetsita, 118 milioi euro baino gehiagokoa
2022. urterako Getxoko aurrekontu orokorraren proiektua,
118.374.938€-koa, hasierako eran
onetsi zen ezohiko osoko bilkuran
aurreko astean, udal-gobernuaren
(EAJ/PNV eta PSE-EE) aldeko botoekin eta PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrakoekin.
118,3 milioi euro horiek (amaitzear
dagoen ekitaldikoa baino % 9,3
handiagoa) honela banatuko dira:
Udala, 89,9 milioi euro; Getxo Kirolak, 9,3; Kultur Etxea, 9,04; Udal
Egoitza, 6,19 €; Musika Eskola, 3,02;
Kirol Portua, 396.490 €, eta Punta
Begoña Fundazioa, 430.210 €.
Baztertu egin ziren bai PPk eta Elkarrekin Podemosek aurkeztutako bi
osoko zuzenketak, bai izapidetzeko
onartu ziren 91 zuzenketa partzialak (PP taldearen 8, EH-Bilduren
27 eta Elkarrekin-Podemosen 56).
Alabaina, eztabaidan nabaritu zen
negoziatzeko, akordioetara heltzeko
eta, etorkizunera begira, gobernuaren eta EH-Bilduren eta Elkarrekin
Podemosen arteko zubiak eraikitzeko borondatea dagoela.
Nolanahi ere, oposizioak uste du
aurrekontua ez dela anbizio handikoa, kontserbatzailea dela, eta
gabezia ugari dituela (etxebizitza
eta gazteriaren alorrean, ekonomia-sustapeneko alorrean, etab.); ez
diela erantzuten pandemiak gehien
kaltetutako sektoreen beharrizanei
(merkataritza suspertzea, etab.), herritarren poltsikoa zigortzen duela
zergak handituz eta aurrekontua
eztabaida eragozten duen eta oposizioari gauza handirik egiten uzten
ez dion osoko bilkurara heldu zela,
ez baitziren proposatutako zuzenketa batzuk onartu. Bestalde, udalgobernuak gogorarazi zuen susperraldi ekonomikoari esker “2022ko
zerga-bilketaren aurreikuspenak positiboak eta 2021ekoak baino hobeak izango
direla, eta, ondorioz, arloei aurrekontu

litika eraginkorrak. Proposatutako
56 zuzenketetan (guztira, 4 milioi
ingurukoak), honako gai hauek jorratu zituzten, besteak beste: Santa
Eugenia birsortzea; Getxobus elektrikoa, auzo guztiak erdigunearekin
lotzeko; Azkorri-Andra Mari babestu eta kontserbatzeko plan osoa;
etxebizitza hutsak mugitzeko plana;
eta merkataritza-lokalak alokatzea
sustatzeko programa.
handiagoa emango zaiela eta inbertsioak
egingo direla. Aurrekontuak pertsonak
jarri ditu erdigunean, eta Legegintzaldi
Planak bezala, hiru agendaren (soziala,
ingurunekoa eta ekonomikoa) arteko orekan oinarritzen da”.
Udal-gobernuak
aurrekontuaren
hurrengo mugarri nagusiak zerrendatu zituen: HAPO berria, Areetako
Geltokia plaza berria, bidegorrien
sarea handitzea eta TAO Express;
Etxebizitza Plan berria (2020-2035),
Algortako Urgull kalean talentuaren azeleragailua, Gizarte-zerbitzuen bultzada berria eta herritarrak
artatzeko leihatila bakarra, eta hondakinak zein energia berriztagarriak kudeatzeko estrategia berria.
PP
PPk adierazi zuen osoko bilkura
“izapide hutsa izan zela oposizioaren
eztabaida eragotzi zuena”. Alderdi
horren arabera, aurrekontua asko
hobetu daiteke. Zuzenketa partzialetan (horien zenbatekoa 11 milioi
eurokoa da guztira), PPk azpimarratu zuen beharrezkoak direla
Areetan aparkaleku bat, hiriko
autobus-zerbitzua, Etxeko Laguntza-zerbitzua nahiz dinamizazio
ekonomikorako laguntzak areagotzea, Azkorri Babesteko Plana
eta metroa Getxotik igarotzen den
tartean lurperatzeko hasierako lanak egitea. Besteak beste, honako
proposamen hauek ere egien zi-

tuen: gazteentzat gaueko aukerako
aisialdi-egitaraua, txakurrentzako
guneak eta bizikleten zein bidegorrien erabilera zuzenari buruzko
informazio-kanpaina bat.
EH-Bildu
EH-Bilduk nabarmendu zuen prest
dagoela udal-gobernuarekin negoziatzeko eta berarekin akordio
batera heltzeko; hori egiaztatzeko,
aipatu zuen ez zuela osoko zuzenketarik aurkeztu, baina “ezin izan
zela akordiorik lortu”. Zuzenketa
partzialei dagokienez, besteak beste, honako hauek eskatu zituzten:
alokairu-etxebizitzen
sustapena,
hiriko autobus-zerbitzua abian jartzea, klima-aldaketari aurre egitea,
ondare arkitektonikoa zein naturala
babestea, merkataritzako fidelizaziotxartela sortzea, azpikontratazioarekin amaitzea, ludoteka bat Algortan,
jai-batzordeei emandako dirulaguntzak areagotzea, txakurrentzako
guneak, zinegotzien nahiz aholkularien soldatak jaistea...
Elkarrekin Podemos
Talde honek nabarmendu zuen egoki egin zela negoziazioa, eta bat datozen gaietan batera lan egiteko aukera dagoela.
Bere zuzenketa partzielen helburuak hurrengoak izan ziren: kohesionatuagoa den Getxo lortzea,
hiri-birsortzea, mugikortasun jasangarria, eta etxebizitzari buruzko po-

Udal-gobernua: EAJ/PNV eta PSEEE
Udal gobernuak gogoratu zuen 13
milioi euro baino gehiagoko aurreikuspena duela inbertsioetan:
5 milioi baino gehiago bide-azpiegiturak, urbanizazioa, estolderia,
ur-hornidura, argiteria, etabarretarako; 1,2 milioi Getxon sortzen den
hondakinen bolumena murrizteko
(inbertsioak transfer plantan eta
garbigunean, eta konpostaren sorkuntzan eta biolehortzean) 3,7 milioi
etxebizitzetara zuzendutako udalinbertsioetarako. “HAPO berriaren
onespena abian da jada eta, horrekin
batera, 2020-2035 Etxebizitza Plana etorriko da, zeinak urtez urte sortu behar
den aurrekontu-zuzkidura behar baitu”;
522.000€ Udal Egoitzan hobekuntzak egiteko; 400.000€ Emakumeen
Etxerako eta jada finantzatutako 1,8
milioi, Areetako Geltokia plaza birmoldatzeko eta Kale Nagusia zati
batean oinezkoentzako bihurtzeko.
Zuzenketak
PPk eta Elkarrekin Podemosek
aurkeztutako zuzenketei dagokienez, udal-gobernuak esan zuen
ez zeudela errealitateari lotuta eta
zenbatekoek gobernuaren kudeaketa bermatzen dutela. Zuzenketa
partzialei dagokienez, Gobernuak
adierazi zuen aurkeztutakoen %
35 onartzeko prest zegoela, baina,
negoziazioren batean jarrerak hurbildu ziren arren, azkenean ez zen
akordiorik lortu.

URTARRILAK 9 IGANDEA
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, “Damas de hierro”
(JAB), Pamela Tolarena. 12 urtetik gorakoentzat. 3,50€.

ABENDUAK 30 OSTEGUNA
Edukiera murriztea. Urtarrilaren
28ra arte, Kultur Etxeak %60ra
murriztu ditu Getxoko kultur
espazioen edukiera. Informazio
gehiago: https://labur.eus/5rfE0
Gabonetan. “Jon Braun” (txotxongiloak). Romo Kultur Etxean,
12:00etan, testu barik. 4 urte gorakoentzat. Sarrea: 3€.
BERTAN BEHERA "El radioaficionado" filmaren aurrestreinaldia Muxikebarrin.
Organo-kontzertua. 20:00etan,
Algortako Nikolas Bariko parrokian, Pedro Guallar organo-jotzailearekin, Patricia Sésar sopranoak
lagunduta. Antolatzaile: “Asociación de Amigos del órgano Merklin
de San Nicolás”.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30ean “Naturaren
detektibeak” (6 urtetik gorakoentzat) + “Esploratzaile txikiak” (3
urtetik gorakoentzat) + Escape
Room: Zaborreta doktorea (8 urtetik gorakoentzat. Saio bakarra
16:00etan).
URTARRILAK 2 IGANDEA
Zinematxiki.
Muxikebarrin,
12:00etan, “Zutik”. Euskaraz.
Adin guztiak. Sarrera: 2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés
Isasi Musika Eskolan, 17:00etan,
“Zutik”. Euskaraz. Adin guztiak.
Sarrera: 2,50€.
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, “Viaje al cuarto de una
madre”. Zuzendaria: Celia Rico.
Adin guztiak. Sarrera: 3,50€.
URTARRILAK 3 ASTELEHENA
Organo-kontzertua. 20:00etan,
Algortako Nikolas Bariko parrokian, Mikel Ansola organistarekin.
Antolatzaile: “Asociación de Amigos del órgano Merklin de San
Nicolás”.
Ipuin-kontaketa haurrentzat.
Romo Kultur Etxean, 12:00etan,
“Katalinen bila”, Miren Larrearekin. 4 urtetik gorakoentzat. 3€.
URTARRILAK 5 ASTEAZKENA
Errege Magoen harrerak. Urtarrilaren 4an eta 5ean, Muxikebarri
eta Erromoko Kultur Etxean, 10:
00etatik 13: 30era eta 16: 00etatik 21: 00etara. Informazioa eta
hitzordua erreserbatzea www.
getxo.eus/getxokultura helbidean.
KABALGATA BERTAN BEHERA GERATU DA.
URTARRILAK 7 OSTIRALA
Musika. “Arrigunagako barikuak”. Muxikebarrin (harmaila
barik), 21:00etan, McEnroe. 10€.
Zine-Klub. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, “El
insulto” (JBA), Zuzendari: Ziad
Doueri. Sarrera: 3,50€.
URTARRILAK 8 LARUNBATA
Antzerkia. Muxikebarrin (Ereaga
aretoa), 19:30ean, “Cinco horas
con Mario”, Lola Herrerarekin. Sarrera: 18€.

URTARRILAK 10 ASTELEHENA
Hitzaldia. Romo Kultur Etxean,
19:00etan, “Retos de la Justicia
para el siglo XXI”. Hizlaria: Juan
Luis Ibarra Robles (EAEko Auzitegi Nagusiko presidente ohia).
online: https://labur.eus/2022sinope1 Antolatzailea: Sínope Kultur Elkartea.
Odol-emate. Algortako Geltokia
plazan, goizeko eta arratsaldeko
ordutegian.
URTARRILAK 12 ASTEAZKENA
Odol-emate. Areetako Geltokia
plazan, goizeko eta arratsaldeko
ordutegian.
Liburu-aurkezpena. Villamonteko Kultur Aretoan, 19:00etan,
Juan Carlos Pérezen “Recuerdos góticos de Neguri”-ren
aurkezpena, egilearen eskutik.
Sarrera dohainik, edukiera bete
arte.
URTARRILAK 13 OSTEGUNA
Musika. Bakarka zikloa. Romo
Kultur
Etxean,
20:00etan,
Moonshakers. Sarrera: 3€.
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:00etan, “Alanis”, Anahí Bernerirena. 16 urtetik gorakoentzat.
Sarrera: 3,50€.
URTARRILAK 14 OSTIRALA
Musika. “Arrigunagako barikuak”. Muxikebarrin (harmaila
barik), 21:00etan, Sotomonte:
“From Prayer to the Battlefield”.
Sarrera: 5€.
Kontularien Kluba. Villamonteko Kultur Aretoan, 19:00etan,
gazteleraz. Sarrera dohainik,
edukiera bete arte.
Zine-Klub. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 21:00etan,
“Quo vadis, Aida?” (JBA), Zuzendari: Jasmila Zbanic. Sarrera:
3,50€.
URTARRILAK 15 LARUNBATA
Musika. “Bigarren zapatua euskaraz”. Muxikebarrin, 19:30ean,
Ruper Ordorika: “Amour eta toujours”. Sarrera: 15€.
Kontzertua. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan, 19:30ean, “Vivaldi y el violín”, Imprompturekin.
Sarrera: 5€.
Dantza plaza. Santa Eugenia
plazan, 19:00etan, herri-erromeria bertoko dantza taldeekin:
Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas
Argia eta Zasi Eskola. Parte-hartze irekia. Sarrera dohainik, edukiera bete arte.
URTARRILAK 16 IGANDEA
Zinematxiki.
Muxikebarrin,
12:00etan, “Bella y el circo mágico”. Adin guztiak. 2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 17:00etan, “Bella y el circo mágico”. Adin guztiak. Sarrera: 2,50€.
Mendi-irteera. Kantabriako Porracolina mendira (1.414 m) irteera. Antolatzaile: Etorkizuna Mendi
Taldea. Inskripzioak irteeraren
aurreko asteazkeneko 24:00ak
arte: etorkizunamt@gmail.com
eta tel.: 606 637 128.

Indarrean dagoen araudiari egindako egokitzapena da eta eman beharreko
dirulaguntza guztien oinarriak homogeneizatzen ditu

Hasierako argi berdea diru-laguntzen
Ordenantza Orokorrerako

Getxoko Udalaren eta bere
erakunde autonomoen (Kultur
Etxea, Udal Egoitza, Getxo Kirolak eta Andrés Isasi Musika
Eskola) dirulaguntzen Ordenantza Orokorra onartu zen
aurreko astean, abenduari dagokion osoko bilkuran. Udalgobernuak (EAJ/PNV eta PSEEE taldeek) alde bozkatu zuen
eta oposizioak (PP, EH-Bildu
eta Elkarrekin Podemos taldeek) kontra.
Udal-gobernuak adierazi zuen
ordenantza hori indarrean dagoen araudiaren egokitzapena
dela, dirulaguntzei buruzko
lege-aldaketak egon baitira;
halaber, udalak eta bere era-

kunde autonomoek ematen
dituzten dirulaguntza guztien
oinarriak homogeneizatzea
ahalbidetuko du. Testu berriak, besteak beste, arauketa
osoagoa hartzen du barne eta
araudia hobetzen du; horrez
gain, berrikuntza gisa, hezkuntzari, kulturari, zientziari edo
beste edozein alorri lotutako
bekei eta/edo sariei buruzko
araubide espezifikoa txertatu
du. Bestalde, lehiaren araubidean dirulaguntzak emateko
izapide elektronikoak ezarri
dira; hala, arintasuna hobetu
da eta izapidetzeko behar den
denbora murriztu egin da; administrazioen arteko elkarre-

Romo ikastetxeko jolastokia
aparkaleku publiko gisa egokitu
da Gabonetako egun batzuetan
Udalak Romo herri-ikastetxeko jolastokia zabaldu du
aurten ere modu berezian
aparkaleku publiko gisa
erabiltzeko, egun seinalatu
batzuetan. Aparkatzeko orgutegia honako hau izango
da: abenduaren 31eko, ostirala, 16:00etatik urtarrilaren
1eko, larunbata, 22:00ak arte.
Ordutegi bera izango da urtarrilaren 5etik 6ra.

Beste urte batzuetan aparkatzea baimenduta zegoen
eremuaren erdian karpa
handi bat dagoenez, segurtasun-arrazoiengatik, aurten
zelai bakarra eskainiko da,
baina handitu egingo da instalazioetan dagoen pilotalekuarekin. Seinaleei arreta
emateko eta baimendutako
egonaldi-ordutegiak betetzeko eskatzen du Udalak.

Maskotak adopzioan emateko kanpaina
Udalak beste kanpaina bat antolatu du Etxe-animaliak Jasotzeko udal Zerbitzuaren egoitzan dauden txakur eta katuak adopzioan emateko. Kanpainak, aurrekoetan bezala,
Ez erosi, adoptatu! goiburu bera dauka eta bere helburua da
kalean aurkitu eta familia baten zain dauden maskotei bigarren aukera bat ematea. Maskotak jendaurrean erakutsiko
dira hiru egunez udalerriko hiru tokitan, adopzioan emateko: astelehenean, urtarrilak 3, Algortako San Nikolas plazan;
asteartean, urtarrilak 4, Romoko Santa Eugenia plazan; eta
asteazkenean, urtarrilak 5, Areetako Geltokia plazan. Ordutegia 10:00etatik 14:00etara izango da. Aldi berean, kartel
bat prestatu dute, non Getxon jasotako txakur eta katu guztiak ikusten diren, bakoitzari dagozkion izena, adina, arraza
eta izaerari buruzko datuekin. Ia guztiak lagunkoiak dira.
https://labur.eus/dLNjE

ragingarritasuna ezarri da herritarrei eskatu ez diezaieten
beste administrazio batzuetan dauden dokumentuak
aurkezteko; publizitatea eta
gardentasuna bermatzen dira
izapideetan; arauketa osoagoa
hartzen du barne zuzeneko
dirulaguntzetarako; dirulaguntzen plan estrategikoak
arautzen ditu (Alkatetzari dagokio horiek onestea, legean
jasotakoarekin bat etorriz); eta
genero-ikuspegia txertatu du
(hizkera ez-sexistaren erabilera), bai eta euskara sustatzeko
neurriak ere.
Gobernuak adierazi zuen ordenantzaren idazketa udalarlo eta erakunde autonomo
guztien elkarlanaren eta
koordinazioaren emaitza izan
dela, eta ordenantzaren zirriborroa udal-talde guztiekin
partekatu zutela.
Zuzenketak
EH-Bilduk puntu horri buruzko zuzenketa bat aurkeztu zuen, dirulaguntzen plan
estrategikoa Udalbatzak onetsi dezan eta ez Alkatetzak.
Elkarrekin Podemos taldeak,
berriz, hamaika zuzenketa
aurkeztu zituen, hiru kategoriatan bilduta, generoaren
nahiz
jasangarritasunaren
ikuspegia txertatzeko, herritarrentzat ulergarriagoa eta
inklusiboagoa izan dadin; horrez gain, eskatu zuten Udalbatzari protagonismo gehiago
emateko eta Alkatetzari gutxiago.
Zuzenketa guztiak baztertu
ziren. Dirulaguntzen plan
estrategikoa, dirulaguntzen
emakida eta deialdien onespenak Alkatetzaren ordez
Udalbatzak onetsi ditzan
eskatu zuten zuzenketei dagokienez,
udal-gobernuak
bermatu zuen ez datozela bat
Toki Araubidearen Oinarrien
Legearekin, zeinak eskumen
hori Alkatetzari ematen baitio.
PPk ez zuen zuzenketarik
aurkeztu, baina berak ere
kritikatu zuen “Udalbatzari
eskumenak kendu izana eta hortaz,ezin daitekeela esan ordenantza honekin gaitasuna hobetuko
denik, guztiz kontrakoa baita”.
Udal-gobernuak
erantzun
zuen “ezin daiteke onartu Udalbatzaren eskumena justifikatzea
gardentasun handiagoa egotearekin, Alkatetzaren zeregina Udalbatzarena bezain gardena baita”.

Algortako eta Romoko harrerak mantentzen dira, urtarrilaren 4 eta 5ean, aldez aurreko inskripzioarekin

Dena prest Ekialdeko Errege Magoen kabalgatarako
Joan den asteartean Eusko Jaurlaritzaren dekretu berria argitaratu
ondoren, pandemiaren ondorioz
gaur egun bizi dugun osasun
egoera dela eta, eta segurtasunneurri berriak ere kontuan hartuta, Errege Magoen Kabalgata bertan behera geratu da Areeta-Romo
eta Algorta-Andra Marin. Horren
ordez, harrerak egingo dira Muxikebarri eta Romo Kultur Etxean,
aldez aurretik hitzordua eskatuta,
txikienek haiengana hurbiltzeko
aukera izan dezaten.
Harrerak urtarrilaren 4an eta 5ean
izango dira, 10:00etatik 13:30era
eta 16:00etatik 21:00etara.
Informazio gehiago eta erreserbak www.getxo.eus/getxokultura
webgunean

Lola Herrera “Cinco horas con Mario” lanarekin
itzuliko da

Sormenezko idazketa tailerreko ikasleen
ipuinak

Larunbatean, urtarrilak 8, Lola Herrera aktoreak Muxikebarrin antzeztuko
du Cinco horas con Mario, ospea eman zion lana. Miguel Delibesen testuarekin, obra dokumentu bizia da, eta kezka ekonomiko, erlijioso, politiko,
sexual eta moralei buruz hitz egiten du, protagonistaren hizkuntzaren bidez.
Baina, batez ere, gizakiaren betiko kontuez hitz egiten du: errua, bakardadea, inkomunikazioa, bizitzaren zentzua. Emanaldia 19:00etan hasiko da eta
sarrerak 18€ balio du.

Algortako Kultur Etxeab Cruzar el mar rojo eta Solo una tarde bajo el castaño
aurkeztu dira duela gutxi. Sormenezko idazketa tailerreko ikasleen ipuin
onenak biltzen dituzten bi liburu dira, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteei
dagozkienak. Lehenengoak konfinamendu garaian idatzitako 18 kontakizun
ditu, “orri zuriari aurre egitea Itsaso Gorria zeharkatzea bezalakoa zenean”.
Bigarrenean 23 pieza daude, eta horiek gogorarazten dute idazteko ezaugarririk garrantzitsuena “lana”dela.

“McEnroe”k 20garren urteurrena ospatzen du

Moonshakersen rocka Romo Kultur Etxean

Getxoko “McEnroe” pop alternatiboko taldeak kontzertua eskainiko du ostiralean, hilak 7, Muxikebarrin, bere 20. urteurreneko birari hasiera emateko.
Taldeak, Jaime, Ricardo, Gonzalo, Pablo eta Edu eta Olivierrek osatutakoak,
2002tik argitaratu dituzten lanetako gaiak joko ditu, besteak beste, Lluvia
y truenos (2016ko Musika Independentearen Sari Nazionala). Kontzertua
21:00etan hasiko da eta sarrerak 10€ balio ditu.

Urtarrilaren 13an, osteguna, 20:00etan, Moonshakers musika taldeak kontzertua eskainiko du Romo Kultur Etxean, bertako musika suspertzeko Bakarka programa baten barruan. Inge Isasik (ahotsa), Nagore M. Jauregik
(gitarra, koruak eta loopak), Marga Aldayk (baxua eta koruak) eta Alba Granadosek (bateria) osatzen duten taldea rock talde bat da, psikodelia, garaje,
surf eta punk rock ukituak dituena. Sarreraren prezioa 5 eurokoa da.

Eskaintza anitza eta programazio-ildo berriak Muxikebarriko
lehen lauhilekoaren programazioan
Aniztasunak eta kalitateak baldintzatuko dute Muxikebarriko
urte berriaren programazioa.
Datozen lau hilabeteetan, musika, antzerki, dantza eta umorezko 43 ekitaldi baino gehiago izango dira, haurrentzako
jarduerak eta zinema ahaztu
gabe. Aldi berean, zentroak hiru
programazio-ildo berri hartuko ditu, gazteentzako eskaintza
alternatiboa, euskarazko jarduerak eta emakumeen protagonismoa duten musika-kontzertuak
sustatzeko.
Dantza
2022an Muxikebarrik lehen aldiz dantza klasikoko baleta hartuko du. Estreinaldia Biarritzeko Malandain baletaren eskutik
etorriko da, otsailaren 20an Getxon Marie Antoinette antzeztuko duena. Dantza eskaintza honako pieza hauek osatzen dute:
Maitane Sarralderen Desªnuda
(otsailak 18) eta Eva Guerrero konpainiaren Ladies on Fight
(martxoak 20).
Musika
Musikari dagokionez, aipatzekoa da Israelgo Mayumaná taldearen Currents ikuskizuna, perkusio eta dantza lan indartsua,
martxoaren 26an gozatu ahal
izango dena. Nacho Vegasek
urtarrilaren 29an aurkeztuko
du Mundos inmóvil derrumbándose bere lan berria eta otsailaren
5ean, berriz, Marlango taldeak
kontzertua eskainiko du. Aipatzekoak dira, halaber, Montserrat Martí Caballé-ren errezitaldi lirikoa (otsailak 13), Claudi
Arimany txirulariaren kontzertua (otsailak 25), Golden Gram Selección Golden Apple Quartet-en
musika eta umore ikuskizuna
(otsailak 27) eta Marco Mezquida jazz pianistak Getxoko Jazzaldiaren izenean Pio Lindegaard omentzeko erabiliko duen
Talismán proiektua. Martxoaren
16an Jon Maia bertsolariak arituko da eta maiatzaren 1ean Masa
Coral del Ensanchek zartzuela
abestuko du.
Antzerkia
Antzerki programazioan Cinco
horas con Mario nabarmentzen
da, urtarrilaren 7an, ostirala.
Honetan Lola Herrerak Miguel
Delibesen testu batek lehen aldiz
eszenara eraman zuen paperari
heldu dio. Nacho Carreteroren
narkotrafiko galiziarrari buruzko liburu ospetsuan oinarrituta,
Ainé Producciones Fariña lanarekin iritsiko da Getxora otsailaren 26an. Martxoaren 19an
Carmelo Gomezek A vueltas con

Lorca aurkeztuko du eta, Moliéreren jaiotzaren laugarren mendeurrena ospatzeko, apirilaren
10ean Morboria Teatroak El avaroren moldaketa bat ekarriko du.
Beste emanaldi batzuk honako
hauek izango dira: Mi 3er acto,

Eguzki Zubiarekin (otsailak 2),
Altsasu Dramatika Errantearekin
(martxoak 2) eta Tarara Hika Teatrorekin (martxoak 30).
Ziklo berriak
2022an, gainera, Muxikebarrik

Emakundek Lucía Martínez Odriozola saritu du (hil
ondoren)
2021eko Emakunde Saria Lucía Martínez Odriozola getxotarrak (hil ondoren), Berria egunkariak eta Pikara Magazine aldizkariak jaso dute, emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konprometitutako kazetaritzaren
alde egindako ekarpenagatik. UPV/EHUko Informazio Zientzien Fakultateko irakasle eta kazetari izandako Martínez Odriozolaren “ekarpen aitzindari eta erreferentziala” nabarmendu du epaimahaiak, “arlo akademikoan
eta kazetaritzan, kazetaritza orokorrean eta kazetaritza espezializatuan”.
Genero-Kazetarion Berdinsarearen Ikuspegia duen Kazetarien Euskal Sarearen eta Picara magazinaren sortzailea izan zen hala nola Emakundeko
Begira, Publizitate eta Komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordeko kidea, 2013tik, eta bertan bere esperientzia eta ezagutza eman zituen hil zen arte.

hiru programazio-lerro berri
hartuko ditu, zentroko programazioa eta publikoak dibertsifikatzeko.
Arrigunagako barikuak proiektuak proposamen alternatiboak,
egungoak eta gazteentzako interesgarriak aurreikusten ditu
ostiral gauetan. Lehen lauhileko honetan McEnroe, Bastardis,
Patxuko Nice, Dientes de Luna
eta La Furia rap-kantari arituko dira, baita Getxo Kultura Big
Rock Café lehiaketako talde irabazleak ere. Horrez gain, Patxo
Telleriaren Nekatutak umorezko
ikuskizunaren eszenatokia izango da, baita Teatro del Navegante taldearen Loba (She Wolf) eta
Magüi Mira Molly Bloom antzerki-muntaiena ere.
Bigarren zapatua euskaraz euskarazko kulturan jarriko du. Hilabete bakoitzeko bigarren asteburuan egingo da eta Ruper
Ordoika eta Anariren kontzertuak hartuko ditu, baita Tanttaka konpainiaren Semea apur bat
motelago dabil soilik antzezlana
ere.
Azkenik, Emakume Sortzaile eta
Artisten Sarearekin (ESAS) elkarlanean, abian jarriko da Mmusika zikloa, musikaren munduko
emakumeen lana ikusaraziko
du emakumeek idatzitako musika interpretatuko duten emakumeen eskutik. Ziklo honen
barruan Somos Esas Gara hariinstrumentuen taldea eta Ahaire
Eho txirula-laukotea arituko dira
martxoan eta apirilean.
Bertsoak, haurrentzako ikuskizunak eta zinema
Martxoaren 6an Muxikebarrik
Ez da kasualitatea ikuskizuna
hartuko du, emakumezko bertsolari laukote bat protagonista
duena. Haurrentzako eskaintzari dagokionez Sirena bat dago
nire aretoan, Leihoak, Enperadorearen kondaira eta Circo Bomboloni
ikusi ahal izango dira, hala nola
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen Kuikui lana.
Ohiko zinema zikloak ere hartuko ditu, Zinemabarri eta Zinematxiki, jatorrizko bertsioan
azpitituluak dituzten filmak eta
haurrentzako filmak, hurrenez
hurren.
2021eko balantzea
2021ean Muxikebarrik 36.000
lagun hartu zituen programatutako 292 ekitaldietan “pandemiak
eragindako zailtasunak gorabehera,
balantzea oso ona da”, Amaia Agirre alkateak adierazi duenez eta
zentroa dagoeneko erreferente
kultural bihurtu dela lurralde
osoan gaineratu du.

Ekoizle handitzat jotzen diren kolektiboetako batekin ezarritako lehen jarduera da, Getxon 15 zentro dituena

BM supermerkatuekin akordioa sortzen dituzten hondakinen
% 100 gaika bereizteko, materia organikoa gehituz
Getxoko Udala BM supermerkatuekin akordio batera iritsi da
sortzen dituzten hondakinen
% 100 gaika bereizteko, materia
organikoa gehituz. Ekoizle edo
hondakin sortzaile handitzat
jotzen diren kolektiboetako batekin adostutako lehen jarduera
izan da, udalerrian 15 zentro dituena.

gueak, BM supermerkatuetako
jasangarritasun-arduradunak,
adierazi duenez, “udalekin eta
toki-erakundeekin lankidetzan aritzea ezinbestekoa dela dendetan
birziklatze-tasa ona lortzeko. Udalak emandako erraztasunak oso
garrantzitsuak dira, ez bakarrik
frakzio guztiak birziklatzen direla
bermatzeko, baita supermerkatuetan lan egiten ari diren langileei
bereizteko lana errazteko ere. Izan
ere, gure helburua da ahalik eta
birziklatze-tasarik handiena lortzea taldeko denda guztietan, eta
horrelako lankidetzei esker, gure
helburura gehiago hurbiltzen gara,
gainerako supermerkatuetara zabaltzea espero dugun kudeaketaeredu bat ezarriz”.

Akordio horren bidez, Udalak
supermerkatuen beharrizanetara egokitzen ditu gaikako bilketako zerbitzuak, beharrezko
azpiegitura eskainiz, eta hirihondakinen ekoizle handiek
konpromisoa hartzen dute,
ateetatik barrura, bereizketa
hori sakona izan dadin, hondakin horiek berriro ere baliabide
bihur daitezen. Azpimarratu
behar da akordioa abian jartzeko ahalegina egin dela Gabon
aurreko egun hauetan, salmenta handiagoengatik sorburuan
berreskuratu beharreko hondakin gehiago egon daitekeela
aprobetxatuz.
Sorburuan gaikako bilketa egiteko konpromiso horrek, berreskuratu, berrerabili eta/edo
birziklatzeko prestatuz, fruta-dendatik eta arrandegitik
datozen hondakinei zein kartoiari, plastiko filmari eta poliespanezko kutxei eragiten die.
Bereizketa horren arrazoia da
frakzio bakoitzak bere helmuga duela: arrain-hondarrak irin

proteikoak egiteko erabiltzen
dira, fruta eta barazkiak konposta egiteko erabiltzen dira,
eta plastikoak eta kartoia material horien produktu berriak
sortzeko birziklatzen dira.
Joseba Arregi Ingurumeneko
Hiri Zerbitzuetako eta Ingurumen-Kalitateko zinegotziak
adierazitakoaren arabera, “akor-

dio garrantzitsua da gure udalerrian zentro gehien dituen kateetako batekin, eta espero dugu
gainerakoak gehituko zaizkiola,
batez ere sortzen dituzten frakzio
guztien bereizketa selektiboan eragingo duen jauziagatik eta zentro
horiek hondakinak uzten dituzten
baterien irudia hobetzeagatik”.
Bestalde, Amaia Ortiz de El-

Hondakinen ekoizle handiez
gain, Udalak hainbat lan-ildo
ditu irekita,esate baterako, ostalaritzarekin eta sukaldaritzarekin, baita atezainen bidezko
bilketa duten Jabeen Komunitate handiekin ere, arrandegi,
fruta-denda edo saltokien ‘atez
ateko’ zuzeneko bilketarekin bat
egiten dutenak.“Lanean ari gara,
atsedenik gabe, 2022rako sorburuan
gaikako bilketaren % 50era iristeko
helburua lortu behar dugulako, eta
merkataritzarekin eta ostalaritzarekin lotutako organikoaren bilketan jauzi egiteko lerro hauek, gure
etxeetan aurrrerantzean egingo den
kanpainarekin batera, giltzarri izango dira aipatutako helburua lortzeko”, adierazi du Joseba Arregik.

Imaginek itsasoko hondakinak biltzeko gailu bat instalatu du
Getxoko uretan, Abrako Itsas Klubean
Imaginek, Caixabankek bultzatutako zerbitzu digitalen
eta bizimoduaren plataformak,
Seabin izeneko itsas edukiontzi flotatzailea jarri du Getxon.
Gailuak urtean 90.000 poltsa,
35.700 edalontzi, 16.500 botila
eta 166.500 plastikozko tresna
biltzeko ahalmena du, eta urtean batez beste 1 eta 1,4 tona
hondakin artean biltzen ditu.
Imagin Seabin izenekoa AbraReal Sporting Clubeko kirolportuan dago jarrita. “Urte
asko daramatzagu gure kirolariak
ingurumenak duen garrantziaz
kontzientziatzen, gure kostaldean
aldizka plastikoak bilduz. Garapen iraunkorraren alde ehun urte
bete dituen klub honek duen konpromisoari bultzada sendoa eman
nahi diogu, eta horretarako plan
estrategiko bat lantzen ari gara”,
azaldu zuten Areetako Klubeko

iturriek, Ramon Zubiaga presidenteak, Manuel Sendagorta
lehendakariordeak eta Tomas
Alonso-Allende
komodoroak
ordezkatuta. Ekitaldian beste

pertsona asko ere izan ziren,
hala nola Javier Sanz Fernández Espainiako Bela Federazioko presidentea, Joseba Arregi
Hiri Zerbitzuetako eta Inguru-

men Kalitateko zinegotzia eta
proiektuko enpresetako ordezkari batzuk, esate baterako,
Elena del Pozo (Imagin), Edgar
Aznar (Blue Carbon) eta Ángel
Garabieta, Caixabankeko Euskadiko zuzendari komertziala.
Gailuak zabor-edukiontzi flotatzaile gisa funtzionatzen du,
portuetan uraren mailan jartzen da eta, kontsumo txikiko
sistema elektriko baten bidez,
ura xurgatzen du lurrazaletik,
eta barruan dagoen harrapaketa-poltsa batetik pasatzen da.
Seabinek berriro ponpatzen du
ura portura, eta harrapaketapoltsan uzten ditu harrapatutako hondakinak. Poltsak 20 kg
hondakin, makro eta mikroplastiko, mikrofibra eta erregai eduki ditzake, eta egunean hainbat
aldiz hustu daiteke.

Udal talde politikoen iritzia
OSASUNA ETA 2022 ZORIONTSUA!
2021. urtea argi-ilunekin itxiko dugu.
Hainbat helburu bete izan ditugu baina
COVID19ak utzitako itzalak gurekin egoten jarraitzen du. Egun hauetan, agian iaz
baino hobeto gauden urte honetan, ekitaldi bat itxi dugu. Nolanahi ere, Getxoko
EAJ-PNVko kideok iazko zorion agurrean
esandakoa errepikatu behar dugu: beste
behin ere, erantzukizunez jokatu behar
dugu. Azken ia bi urteotako mezuarekin
amaituko dugu 2021. urtea: maskara, eskuetako higienea eta distantzia. Horrez
gain, beharrezkoa da guztiok elkarlanean
aritzea eta erantzukizunez jokatzea inoiz
pentsatuko ez genuen modu batean herrialdeak eta pertsonen bizitza astindu
duen mundu pandemia hau desagerrarazi
ahal izateko.
Beraz, pasa den urtean bezala, berriz ere
horrela amaitu behar dugu eta ospakizunetan eta topaketetan guztion erantzukizuna eskatu behar dugu. Itxaropentsuak
gara, izan ere, egiaztatu da Osakidetzak
aurrera eraman duen txertaketari eta
guztion laguntzari esker, egoerak hobera
egingo duela, eta espero dugu 2022. urte
berrian itxaropena, ilusioa, harreman sozialak, eta beti beharrezkoa den harreman
pertsonalak berreskuratu ahal izatea. Per-

tsonak, bizilagunak, herritarrak eta haien
proposamenak, kexak, errietak, berotasuna, animoa edota elkarrizketa sakonak
behar ditugu, izan ere, horiek gabe ez
ginateke ezer ez izango. Pertsonak dira,
gara, Eusko Alderdi Jeltzaleko 126 urteetako historiaren oinarria eta arrazoia,
Getxon ere, non 2022an, Amaia Aguirre
buru duen udal gobernuak 118 milioi
euroko aurrekontua egin zuen. Proiektu
liluragarriekin aurrera doan aurrekontua
da. Horretarako hainbat alderdi bultzatuko dira, besteak beste: gizarte zerbitzuak; abangoardiako zein sormeneko
ekonomien ekimenak; Getxoko etorkizuna, mugikortasuna nahiz etxebizitza
zehaztuko dituen HAPOa; benetan berezia den Areetako erdiguneko berrikuntza; eta hondakinak zein energia berriztagarriak kudeatzeko estrategia berria.
Konpromisoa gure gain hartu dugu eta
horrela egingo dugu aurrera.
Gure konpromisoak betez itxiko dugu
urtea eta baita 2022 urte berria hasi ere,
zeinean osasuna eta aurrera egiteko grina
Getxon bizi eta gozatzen dugun guztion
ardatzak izatea nahiko genukeen.
Getxoko EAJ-PNVk 2022 zoriontsua opa
dizue!

GABON ZORIONTSUAK ETA URTE
BERRI ON

Gabonetan gaude dagoeneko, lagunekin eta senideekin partekatzeko sasoia
da. Nolanahi ere, aspalditik pandemia
baten ondorioak jasaten ari gara, topaketak, besarkadak eta maitasun
adierazpenak mugatu dituena. Garai
latzak dira, eta askok agur esan behar
izan diete bere pertsona maiteei. Horiei, zuei guztioi, maitasunez, alaitasunez eta osasunez betetako jaiak opa

dizkizuegu. Bestelako Gabonak dira,
baina betiko ilusioarekin biziko ditugu. Laster atzean utziko ditugu egun
arraro horiek eta pixkanaka normaltasunera bueltatuko gara, elkarrekin
egongo gara berriz ere. Horregatik,
aurten, gure desiorik handiena 2022.
urterako guztion osasuna eta ongizatea dira. GABON ZORIONTSUAK
ETA URTE BERRI ON. #esnatuGetxo

AURREIKUSPEN BAIKORREKO 2022a
Urtea amaitzear dago eta dena aldatu duen mundu pandemiak markatutako azken sasoi zailari buruz
hausnartu beharra dugu. Baikorrak
izaten saiatuko gara, uste baitugu
urte berri hau aukera berriez beteta
etorriko dela. Espero dugu Getxo
hobea eraikitzeko taldean lanean
aritzeko aukera izatea. Hasteko,
Etxebizitza Plana eta HAPO berria
eguneratzeko lehen urratsak ematen

ari dira. Espero dugu horiek etxebizitza eskuratzeko garrantzia eta
gure natura inguruneen babesa nabarmentzea. Lanean jarraituko dugu
elkarrekin, Getxoko herritarren bizi
kalitatea hobetzeko helburuarekin
eta haien beharrei neurri ausartekin
erantzuteko neurriak aurrera ateratzeko indarrak batu ahal izateko.
Jai zoriontsuak eta 2022 urte berri
on!

AURTEN ERE AURREKONTUETAN OPOSIZIOAREN
PROPOSAMEN GUZTIAK ALBORATUAK
Getxoko osoko bilkurak 2022. urterako
udal aurrekontuak onartu ditu PNV
eta PSEren aldeko botoekin eta oposizioaren kontrako botoekin (EH Bildu,
Elkarrekin Podemos eta PP). Udal Gobernuak oposizioak aurkeztu dituen
zuzenketa guztien kontra bozkatu du,
EH Bildutik aurkeztu ditugun 28 proposamenak barne. PNV eta PSE, beraz,
bakarrik geratu dira euren aurrekontuak babesten. EH Bildurentzat, udal
kontu hauek ez dituzte Getxoko benetako beharrizanak asetzen, eta ez dira
egokiak bizi dugun errealitate sozioekonomikoari aurre egiteko.
Aurrekontuen prozesu honen hasieran, EH Bildutik erabaki genuen ez
aurkeztea osoko zuzenketarik udal aurrekontue, gure borondatea erakusteko
eta Udal Gobernuarekin negoziaketak

errazteko. EH Bildutik modu positiboan baloratzen dugu Udal Gobernutik jaso genuen erantzuna, prest agertu
direlako berba egin eta negoziatzeko
(iaz ez bezala, ez zela negoziaziorik
gertatu). Baina zoritxarrez azkenean
ez da konfiantza eta berme nahikorik
izan akordioa lortzeko. EH Bildurentzat, "paperak dena eusten du", baina
horretarako ezinbestekoa da akordioan jasotakoa benetan beteko dela,
hau da, hitzak ekintzekin lagundu
behar dira, eta baldintza horiek ez dira
bermatu negoziazio-prozesuan.
Azkenean akordioa ez da gauzatu, eta
Udal Gobernuak gure proposamen
guztien kontra bozkatu du, eta EH Bildutik udal aurrekontuen kontra bozkatu dugu, oposizio guztiak egin duen
bezala.

2022 INKLUSIBO, BERDINTASUNEKO
ETA JASANGARRI BATEN ALDE
Hain data garrantzitsuetan, Udal Talde Sozialistako kideok gure desiorik
onenak helarazi nahi dizkiegu guztioi eta itxaropen mezu bat bidali nahi
diegu gure bizilagunei 2022rako.
Azken datu epidemiologikoak ez
dira onak, baina txertatuen ehuneko handia nabarmendu nahi
dugu, eta herritarrei izandako
aldeko erantzuna aitortu eta
eskertu nahi diegu ere, osasun
egoera aurreko etapetan bezain
larria ez izateko laguntzen ari
baitira.
Gizarte Kohesioko arlotik lanean
jarraituko dugu, gure ekintzen bidez, udalerri sozialki bateratuago bat lortzeko. Zorionak eta Urte Berri On!

