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“Juntas somos Broadway” Musikala.
Ostiralean eta larunbatean, hilak 5 eta
6, 19:00etan, Muxikebarrin, Eskuz Esku,
Lilura eta Biotz Alai abesbatzekin. Sarrera: 8€.
Zinema zikloak abian. Azaroaren 4tik (osteguna)
aurrera, 2021/22ko Zinemabarri, Zinekluba eta
Haurrentzako Zinema zikloak.

> Afrika Bibangek bere azken lana aurkeztuko du Romo
Kultur Etxean (3. or.)

Iazko etenaldiaren ostean, babesle berriekin eta diru-sari handiagoekin dator

XV. Laboral Kutxa Punta Galea Challenge surf-txapelketaren
itxarote-denbora irekiko da
Badator Laboral Kutxa Punta Galea Challengearen XV. edizioa, olatu handien nazioarteko surf-txapelketa, pandemiaren ondorioz iaz
izandako etenaldiaren ondoren.
Proba honi argi berdea emango
dion itxarote-denbora azaroaren
1ean abiatuko da eta martxoaren
31n amaituko da.
Beste behin, 24 izango dira lehiatuko diren surflariak. Erdia nazioartekoak izango dira; horien artean
izango dira probako egungo txapelduna, Lucas Chianca brasildarra,
Alex Bothelo portugaldarra eta Pierre Rollet baionarra, azken edizioko protagonista bikainak. Halaber,
aurreikuspenen arabera, Getxora
etorriko dira Nic Lamb kaliforniarra eta Grant Twiggy Baker hegoafrikarra, olatu handiko zirkuituko
eta proba getxotarreko historikoak,
baita Antonio Laureano etorkizun oparoko gazte portugaldarra.
Lehiakide zerrenda osatuko dute
tokiko 12 surflariek; horien behin-

Juanan Goñi (Guuk), Jose Ramón Taranco (Laboral Kutxa), Amaia Agirre alkatea eta Alberto ‘Tito’ Ortega surflaria

betiko zerrenda datozen egunetan
emango da ezagutzera eta hautaketaz arduratuko dira batzorde antolatzailea eta surflarien kolektiboa.
Aurretik, hortaz, bost hilabete
daude Galeako itsaslabarren inguruetara 5etik 7 metrora bitarteko altuerako olatu indartsuak
bermatuko dituzten baldintzak
dakartzan egun egokia topatzeko.

Horrela, argi berdearekin kontatu bezain laster, surflariei deituko
zaie 3 egun lehenago eta bitarteko
asko erabiliko dira, bai partaideek
segurtasun baldintza onenekin
lehiatu ahal izateko baita Galeako
ingurune naturalean, beste behin,
20.000 lagun batu daitezen ere.
Beste urte batez, Udalak doako
autobus zerbitzu bat eskainiko du,

ikusleak Bidezabaleko metro geltokitik Galeara eramateko.
Probak babesle berriak ditu, eta horri
esker sarien zenbatekoa %50 handitu da. Beraz, hobekien sailkatutako
surflarien artean 20.500€ banatuko
dira. Gainera, telefono mugikorretarako aplikazio bat sortu da, proba
zuzenean jarraitzeko eta urte osoan
zehar edukiak eskaintzeko.

Proposamenak aurkezteko epea azaroaren 15era arte egongo da zabalik

Programazio artistikorako eta arte bisualen erakusketetarako laguntzak
Kultur Etxeak iaz abian jarri zituen kultura-sektoreari zuzendutako laguntza-programen aldeko apustua egin du berriz ere,
eta hainbat arte-diziplinatako
programazio-proiektuetarako diru-laguntzak emateko bigarren
deialdia ireki du. Horrekin batera, laguntza-adar berri bat estreinatu da, oraingo honetan ikusizko arteetara zuzenduta, udaleko
erakusketa-gune
ezberdinetan
erakusketak sustatzea helburu
duena. Getxo Ekinez pandemiaren
ondorio sozio-ekonomikoei aurre
egiteko udal planaren barruan
dauden bi ekimen horietarako
proposamenak aurkezteko epea
azaroaren 15ean bukatuko da.
Programazio Artistikoaren deial-

dia askotariko diziplina artistikoetako proiektuak ekoiztu eta aurkezteko jarri da abian: antzerkia,
dantza, musika, zinema, umorea,
bertsolaritza... getxotarrek (egoi-

tza fiskala Getxon duten pertsona
fisiko zein juridikoek) sustatutako
edo egindako proiektuak, hain zuzen ere. 120.000 euroko aurrekontua izango du eta proposamen ba-

koitzak gehienez 10.000 euro jaso
ahal izango ditu.
Bestalde, Ikus-Arteen Erakusketak Programatzeko deialdiari dagokionez, arte bisualekin lotutako
edozein diziplinatako proiektuak
aurkeztu ahal izango dira, hala
nola pintura, eskultura, argazkigintza, instalazioak edo bideoartea. Deialdiaren aurrekontua
15.000 eurokoa da, eta hautatuko
diren 25 proiektuetako bakoitzak
600 euro jasoko ditu. Proiektuak
Romo eta Algortako Kultur Etxeetako erakustaretoetan eta Algortako Azokako erdiguneko gondolan
ikusgai izango dira.
Bi deialdiei buruzko informazioa
hemen: www.getxo.eus/kulturadirulaguntzak

URRIAK 29 OSTIRALA
Elías Amezagaren omenezko
ekitaldia. 19:00etan, Muxikebarrin.
Sarrera: Muxikebarrin eta Romo
Kultur Etxean jaso beharreko gonbidapenez.
Hitzaldia, tailerra, erakusketa eta
kontzertua. 18:00etan, Areetako
Musika Eskolan, “Inklusiorako bidean”, Ondarearen Europako Jardunaldiaren barruan. Sarrera gonbidapenarekin (eskolan bertan jaso
behar da).
URRIAK 30 LARUNBATA
40. Aste Korala. 19:00etan, Muxikebarrin, Anúna (Irlanda). 5€.
Erakusketa. Bosteko 2021: Zure
gorputzaren agerpenaz liluratuta.
Romo Kultur Etxean, Helena Goñi,
Daniel Llaría eta Izaro Ieregiren eskutik. Azaroaren 20ra arte.
Ingurumen aretoa. 11:00-13:30h.
Helduentzako ibilbide gidatua: Bolueko hezegunearen sekretuak ezagutu. Beharrezkoa da aldez aurretik
izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
Antzerki dokumentala “Rumbo
desconocido” Utopian konpainiarekin, Utopian zentroan, 19:00etan.
Udalaren “Getxo Zurekin” proiektua.
Sarrera: 5€
Bizkaiko II. Pentatloi Txapelketa
Herri Kiroletan. 12:00etatik aurrera,
Algortako Biotz Alai plazan, Beñat
Amade, Aritz Irazabal, Ousmane Drame eta Daniel Españarekin.
URRIAK 31 IGANDEA
40. Aste Korala. 19:00etan, Muxikebarrin, Sjaella (Alemania). 5€.
Bisita gidatua eta antzeztua.
“deapie”. Miren Larrea. 11:3012:45h. Argibide gehiago Turismo
Bulegoan: 94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus
Mahai-jokoak. “Halloween” ospakizuna. 16:30etik 20:30 arte, Romo
Kultur Etxean, publiko guztiarentzako mahai-jokoak. Antolatzailea: Quimera Kultur Elkartea.
Ingurumen aretoa. 10:30-12:00 eta
12:00-13:30h. Naturaren detektibeak
(6 urtetik aurrera) + Esploratzaile txikiak (3 urtetik aurrera). Beharrezkoa
da aldez aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus
AZAROAK 1 ASTELEHENA
40. Aste Korala. 19:00etan, Muxikebarrin, Leioa Kantika Korala. Sarrera: 5€.
Ingurumen aretoa. 10:30-12:00
eta 12:00-13:30. Itsasoari buruz
bildutako jolasak (Trivial, Memmory,
Mimika eta askoz gehiago. 3 urtetik
aurrera. Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
AZAROAK 2 ASTEARTEA
Haurrentzako ipuin-kontaketa.
17:30ean, Algortako Kultur Etxean,

“¿Dónde está el abuelo”? (maite
ditugun pertsonen galerari buruz).
Getxo Zurekin-en “Dando vida a la
muerte” jaialdiaren barruan. Familia osorako. Aurretiko izen ematea:
naomihasson@doblesonrisa.com
eta tel.:679 019 838 (WhatsApp).
Getxoarte 2021. Artista bat auzoan. Bisita Juan de la Ricaren
estudiora. Topagunea: Boluetako
metro geltokia. 18:30ean. 10 plaza (izen-ematea: getxoarte@getxo.
eus)
Erakusketa. Algortako Kultur
Etxean, Alejandro Jaureguiren pinturak. Hilaren 30era arte.
AZAROAK 3 ASTEAZKENA
Liburu aurkezpena. Romo Kultur Etxean, 19:00etan, “Los Sota,
esplendor y venganza”, Eugenio
Ibarzabal egilea eta Catalina de la
Sotaren eskutik. Sarrera dohainik.
XXX. Mikologia Jardunaldiak. Hitzaldia. 19:30ean, Algortako Kultur
Etxean, “Russulas de nuestro entorno”. Antolatzailea: Basozaleak.
AZAROAK 4 OSTEGUNA
Kontzertua: Bakarka zizkloa.
19:00etan, Romo Kultur Etxean, Afrika Bibang. Sarrera: 5€.
Zinemabarri.
Muxikebarrin,
19:30ean, “El olvido que seremos”,
Fernando Truebaren filma. 12 urtetik
gora. Sarrera: 3,50€.
AZAROAK 5 OSTIRALA
Musikala.
“Juntas
somos
Broadway”. 19:00etan, Muxikebarrin, Eskuz Esku, Lilura eta
Biotz Alai abesbetzen eskutik. Zuz.
artistikoa: Miren de Miguel. Zuz.
musikala: Mariasun Yanguas. Sarrera: 8€.
Zine-kluba. Romo Kultur Etxean,
18:00etan, Floria Zellerren “El padre” filmaren proiekzioa, azpitituludun jatorrizko bertsioa. 7 urtetik
gora. Sarrera: 3,50€.
AZAROAK 6 LARUNBATA
Musikala. “Juntas somos Broadway”. 19:00etan, Muxikebarrin, Eskuz Esku, Lilura eta Biotz Alai abesbetzen eskutik. Zuz. artistikoa: Miren
de Miguel. Zuz. musikala: Mariasun
Yanguas. Sarrera: 8€.
Dantza plaza. Algortako Basarrate
parkean, 19:00etan, herri-erromeria
eta parte-hartze irekia, Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta Zasi
Eskola taldeekin.
AZAROAK 7 IGANDEA
Zinematxiki.
Muxikebarrin,
12:00etan, “Space Jam: aro berrian”. 7 urtetik gora. 2,50€.
Haur Zinea. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 17:00etan, “Sablehortz kapitaina”. Adin guztientzat.
Sarrera: 2,50€.
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa.
17:00etan, Muxikebarrin. Sarrerak:
www.bertsosarrerak.eus
Antzerkia. “Emakumeak eszenan” zirkuitua. “Agua bendita”,
Aztiak taldearen eskutik, 19:00etan,
Romo Kultur Etxean. Sarrera: 3€.
Bisita gidatua eta antzeztua.
“deapie”. Fidel Iturria. 11:3012:45h. Argibide gehiago Turismo
Bulegoan: 94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111
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Getxoberri eGetxoko Udaleko Komuni-

kazio Sailak kaleratutako argitalpena
da eta horretan udalari eta tokiko bizi tzari lotutako albisteak eta informazioak 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

Udalbatzak, Informazio- eta ZuzendaritzaBatzordeak jendearentzat ireki dira berriro
Urrian hasi dira berriro jendearentzat udal osoko bilkurak, eta azarotik aurrera, halaber, Informazio-Batzordeak
eta Erakunde Autonomoetako Zuzendaritza-Batzordeak
hasiko dira.
Dagozkien ohiko egunetan
egingo dira: osoko bilkurak,
hileko azken ostegunetan;
Kontseilu Errektoreak, osoko
bilkuraren aurreko asteko asteazkenetan; eta Informazio
Batzordeak, osoko bilkuraren
aurreko asteko ostegunetan.
Azaroan egun batzuk aldatuko dira, 2022ko Aurrekontu
Orokorrari ekingo baitzaio.
Horrela, Kontseilu Errektoreak asteazkenean, azaroak

10, eta Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordea asteazkenean, hilak 17,
izango dira.
Osoko bilkurak Udaletxean
izango dira eta streaming
bidez ematen jarraituko da;
Informazio-Batzordeak eta

Zuzendaritza-Batzordeak,
berriz, Santa Klara Finkan
egingo dira eta ez dira streaming bidez emango. Kasu
guztietan, eserleku-kopurura
mugatutako edukiera egongo
da, eta bertaratzen diren pertsonek maskara erabili beharko dute uneoro.
Aipatutako saio guzti horiek
publikoari irekitzean, horietan guztietan esku-hartzeak
in situ formulatu beharko
dira, pandemiaren aurreko
egoera berera itzuliz. Beraz,
ezin izango da galderarik
egin beste bide batetik.
Azkenik, aldi bereko itzulpena bermatuko da kasu
guztietan.

Aldundiak 83.000 euroko dirulaguntza eman dio
Getxo Itsas Hub proiektuari
Bizkaiko Foru Aldundiak
82.717 euroko dirulaguntza eman dio Udalari Getxo
Itsas Hub proiekturako, Kirol Portuan dagoen enpresa-ekintzailetzako zentro eta
berrikuntza-gune berrirako.
Zenbateko hori Eskualdeko
Lehiakortasunari Bultzada 2021
deialdiaren barruan dago, eta
enpresei zuzendutako zenbait ekintzatara bideratuko
da (aholkularitza, prestakuntza, jardunaldiak...) baita espazioa bera dinamizatzea ere.
Halaber, lurraldeko enpresen
mapa bat egingo da, Made in

Bizkaia produktuak sustatzeko ekintza-planak egingo dira
eta, Euskadiko unibertsitateekin lankidetzan (UPV-EHE,
Deustu eta Mondragon Unibertsitatea), lehiaketa egingo

da nautikaren eta irristatzekirolen sektorean proiektu berritzaileak sustatzeko.
Getxo Itsas Hub Udalaren
proiektua da eta itsas industria eta irristatze-kirolak sustatzea du helburu.
Ekimena Bizkaiko beste garapen-agentzia
batzuekin
lankidetzan garatzen da,
besteak beste, honako hauekin: Sopelako, Santurtziko
eta Bermeoko udalak; Uribe
Kosta Behargintza eta Jata
Ondo, Aldundiaren Bizkaia
Orekan Sakonduz programaren esparruan.

Hondartzak jagon eta garbitzeko ardura Aldundiak
hartuko du
Udalak, Bizkaiko kostaldeko
gainerako udalek bezala, lankidetza-hitzarmena sinatuko
du Foru Aldundiarekin eta,
horren bidez, foru-erakundeak bere gain hartuko ditu
hareatzak mantentzeko eta
garbitzeko lanak, 2022tik aurrera. Hitzarmenak hiru urteko iraupena izango du eta
bere helburua da zerbitzuak
modu koordinatuan kudeatzea eta baliabide publikoak
erabiltzea, hondartzen erabilera egoki eta jasangarria
lortzeko.

Horrela, Aldundiak udan
hondakinak bildu eta kudeatzeko lanak bereganatuko
ditu, bai eta itsasoak hondartzetara urte osoan ekarritakoak ere. Halaber, hondakinak garraiatzeaz eta behar
bezala kudeatzeaz arduratuko da, hondakinak ahalik
eta gehien birziklatzeko.
Zerbitzua Aldundiak Getxon
ematen zituen beste zerbitzu
batzuei gehitzen zaie, hala
nola: istripuak prebenitzeko, sorospen eta laguntzarako zerbitzua; lagundutako

bainua; altzari desmuntagarriak udan instalatzea eta
kentzea; hondartzen erabilera-baldintzei buruzko informazioa ematea; eta kexak,
erreklamazioak eta abar
erantzutea.
Udalak, bere aldetik, hondartza-inguruneak erregulatuko
ditu, hondartzetako polizia
eta zaintza zerbitzua eskainiko du, sorospen- eta laguntza-zerbitzurako eraikinak eta
instalazioak ipiniko ditu, eta
edateko uraz, saneamenduaz,
elektrizitateaz hornituko du.

KIROLAK

Naiomi Matthews borrokalari getxotarra
Munduko Txapelketara
Naiomi Matthews Euskal Federazioko borrokalariak datorren asteburuan parte hartuko du
Serbian izango den Grapplingeko Munduko
Txapelketan. Euskal ordezkaria Grappling GI

(Europako txapelduna da maila horretan) eta
Grappling (brontzea Europan) modalitateetan
arituko da. Gainera, Espainiako txapelduna da
aipatutako borrokaren bi modalitateetan.

Bosteko 2021:
“Zure gorputzaren
agerpenak liluratua”

Irlanda, Alemania eta Euskadiko taldeak, Aste
Koralean
Urriaren 30etik (larunbata), azaroaren 1era (astelehena), Muxikebarriko Ereaga aretoan Aste Koralaren
edizio berri bat egingo da. Oraingoan Irlanda, Alemania eta Euskadiko taldeak izango dira protagonista. Kontzertuak 19:00etan hasiko
dira eta sarrerak 5 euro balio du.

Lehenengo egunean, hilak 30,
Anúna irlandar taldea arituko da.
Ahots mistoen taldea, Irlandako
Erdi Aroko abestien berreraikuntzak eta moldaketa tradizionalak
interpretatzen ditu. Igandean, hilak 31, Alemaniako Sjaella emakumezko ahots-seikotea igoko da

oholtzara. Eragin berrietara irekita, musika-aniztasuna maite dute
eta oztopoei aurre egiteko adorea
dute. Azkenik, astelehenean, azaroak 1, Leioako Kantika Korala
haur abesbatzak bere maila artistiko bikaina eta programazio berritzailea erakutsiko ditu.

Bosteko 2021 erakusketa ibiltaria
Romo Kultur Etxean izango da
larunbatetik, urriak 30, azaroaren 20ra. Praktika artistiko garaikideak jartzen dira ikusgai ospe
handia duten artisten lanen erakusketaren bidez. Oraingoan Helena Goñiren argazkiak, Daniel
Llaríaren eskulturak eta bideoak,
eta Izaro Ieregiren performance
eta eskulturak ikus daitezke.
Elena Goñik beste batzuen eskutik
bere eguneroko pertsonala sortzen
du. Bere itxaropenak zein porrotak
eta bere belaunaldiko desioak zein
desengainuak ateratako argazkien
bidez uztartzen dira. Bestalde, Daniel Llaríak begiradaren politika,
ikustea eta ikusaraztearen sistema,
klase borrokaren ikuspuntutik jorratzen du. Azkenik, Izaro Ieregiren
piezak gorputzaren osagarri batetik
eskulturara igarotzen diren objektuak eraikitzeko ideiatik sortu dira,
gorputzetik objektura eta kontrako
noranzkoan igarotzearekin temati
saiatuz eta uneoro eskultura baten
eraiketaren ariketan pentsatuz.
Informazio gehiago: bizkaia.eus

Elias Amezagari omenaldia bere Afrika Bibangek bere azken lana
aurkeztuko du Romo Kultur Etxean
jaiotzaren mendeurrenean
Urriaren 29an, ostirala, 19:00etan,
Muxikebarrik Elias Amezaga
idazlearen irudia eta obra gogoratzeko ekitaldia hartuko du.
Amezaga 2008an hil zen Getxon,
bere bizitzaren zatirik handiena
gure herrian bizi ondoren.
Ikuskizunean, Olatz Ganboa eta
Asier Hormaza aktoreek egilearen une eta lan esanguratsuenak
ezagutuko dituzte, Unai Elorriaga idazleak aukeratutako eta
moldatutako testuen dramatizazioarekin. Elias Amezagaren izena eta lana ezagutzera emateko
egindako ikus-entzunezko baten

zatiak proiektatuko dira, eta Getxoko izen handiak izeneko bilduma berri baten parte izango dira
eta pieza musikalak tartekatuko
dira, Biotz Alai eta Ondarreta koralen eta Basabi taldearen eskutik. Sarrera gonbidapenarekin.

Afrika Bibang soul abeslari getxotarrak kontzertua eskainiko du azaroaren 4an, osteguna,
Romo Kultur Etxean, Bakarka
zikloaren barruan, formatu txikiko kontzertuak proposatzen
dituena, herriko talde eta artisten eskutik. Emanaldia 19:00etan
hasiko da eta sarreraren prezioa
5 eurokoa da.
Errezitaldian Afrika Bibangek
bere azken lana aurkeztuko du,
Ispiluaren aurrean, lau soul eta r&b
gai berri dituen EPa, euskara eta

ingelesa tartekatzen dituena, berak idatzitako letra feministekin
eta baieztapen pertsonaleko letrekin: Alone on my own, Emakumeak,
Kristalezko kabian eta Nomada.

“Inklusioaren bidean”,
Areetako Musika Eskolan
Inklusiora bidean leloarekin, ostiralean, urriak 29, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolak hitzaldia, tailerra, erakusketa eta
kontzertua hartuko ditu. Ekimena Ondarearen Europako Jardunaldien barruan kokatzen da.
Jardunaldi horiek, aurten, aniz-

tasuna duten pertsonak eremu
artistikoan integratzeko dira, eta
Musika Eskolaren hezkuntza-eskaintzak arreta eskaintzen dio
talde horri.
Oraingo honetan, tailertxo bat
burutuko da, zeinean lana nola
egiten den azalduko den eta aukera izango dugu kontzertutxo
batera joateko. Kontzertu horretan espezialitate horretako ikasleen emanaldiez gozatuko dugu.
Plaza kopurua mugatua da. Informazio gehiago eta erreserbak
Musika Eskolan bertan (94 464 60
11 telefonoan).

Rockaren liburu potoloa
Alberto Cueto kultur kazetariak aurkeztu berri du, Romo Kultur Etxean, El
libro gordo del rock. Bertan, hainbat hedabidetan egindako hamar urteko
lana laburbiltzen du eta sektoreko hogeita hamar profesional baino gehiagori eta Noel Gallagher, Lenny Kravitz, Lou Reed, Sabina, Calamaro edo Fito
bezalako musikariei egindako elkarrizketak argitaratzen ditu. Aurkezpena
joan den larunbatean egin zen eta horretarako talde batzuk beren-beregi
bildu ziren: Fantaulous&Furry, The Gravestones, Bedroom, John Wayne, Sonic Trash, Jony Kontrol y los Buitres eta Telegrama Sam.

Aretxondo
Elkartearen
ikastaro berria

Halla, beheko solairuko sarrera eta kapera birmoldatuko dira

Lanak Jesusen Bihotzaren udal egoitzan
Jesusen Bihotzaren udal egoitzako halla, beheko solairuko sarrera eta kapera birmoldatzeko
lanak egiten hasi berri dira, alde
batetik, COVID-19aren ondorioz
sortutako, eta, bestetik, Egoitza
metroarekin komunikatzen duten igogailu publikoek eragindakoetara sortutako beharrizan
berrietarako egokitzeko. Lanen
zenbatekoa 141.570€-koa da eta
hiru hilabeteko iraupena izango
dutela aurreikusten da. Keltse
Eiguren zinegotziak azaldu duenez, “pandemiarekin egiaztatu da
harrera birkokatu behar dela, eta kaperak eskaintzen duen espazioa aprobetxatu behar dela bisita eta jarduera
posibleetarako, beheko solairuko sarreratik sarrera errazteaz gain”.
Obren helburua harrera sarreratik hurbilago dagoen eremu
batera eramatea da, pertsonen
sarbidea bideratu ahal izateko;
izan ere, etorkizun hurbilean,
egoera normalizatuago batean
pertsonen fluxua handitzea au-

rreikusten delako. Bestalde, kaperan dagoen oihartzuna kentzeko beharrezkoak diren lanak
egingo dira, gune hori bileretarako, bisitetarako edo bestelako
jardueretarako erabili ahal izateko, margotzeaz eta zorua aldatzeaz gain. Azkenik, irekiera
automatikoko ate bat jarriko da

eraikineko sarbideko beheko solairutik, sarrera errazteko, iazko
urtearen hasieran Egoitza eta
metroa lotzen dituzten igogailuak instalatu ondoren sarbide
horretatik jende asko pasatzera
igaro baitzen (itxita pandemia
garaian osasun neurriak bete
ahal izateko).

Egoera sanitarioak hoberantz egin
duenez, Aretxondo Kultur Elkarteak (aktibatuta egon da pandemian
zehar bere ohiko boluntariotzarekin: familia behartsuentzako elikagaiak, umeentzako arropa bilketa
eta jantoki sozialak) jardueretarako
matrikulazio epea ireki du berriro.
Bere tailer eta ikastaroen artean
hauek daude: Joskintza (asteartean,
goiz eta arratsaldez), Irakurketa
Kluba (hileko lehen astelehenean),
Historia Garaikideko Ikastaroa (hileko lehen eta hirugarren asteazkenean), Sormen-eskulan tailerra eta
birziklapena (ostegun arratsaldean)
eta Donejakue bidea Iparraldetik
(igandean, hilean behin). Bazkidetu
nahi dutenek deskontuak izango
dituzte hileko kuotetan.
Argibide eta inskripzioak (boluntario zein ikasleentzat): Basagoiti etorb.
73, behea (Algorta), ac.aretxondo@
gmail.com-en eta www.asociacionculturalaretxondo.org-en.

“Beste ahotsak, beste begiradak” zikloa RKEn

Joste solidarioaren tailerra sarituta

Azaroaren 5ean, ostiralean, 19:00etan, hasiko da Beste ahotsak, beste begiradak zinema dokumentalaren zikloa, Ongi Etorri Errefuxiatuak elkarteak
antolatuta, Getxoko Zurrumurrurik Ez Estrategiaren eta Bilboko Caósticaren
laguntzarekin. Denboraldiko lehen emanaldia Ai weiwei zinemagilearen The
Rest filma izango da, Romo Kultur Etxean. “Iritsi berriek jasan behar duten
errealitate latza” ikusi ahal izango du publikoak, migrazio arazoarekiko bereziki sentikorra den diziplina anitzeko aipatutako artistaren eskutik.

Romo Kultur Etxean lan egiten duen Getxo Lagunkoia programaren Joste Solidarioaren taldeak joan den astean gure eskualdean emandako XIV Laboral
Kutxa DEIA Hemendik Sariak-etako bat jaso zuen, Sopelako Kurtzio Kultur
Aretoan egindako ekitaldi batean. Tailerrean jantziak egiten dituzte eta, ondoren, kausa sozial bati ematen diote salmentatik ateratako zenbatekoa.
Ekitaldian, beraiekin batera, Amaia Agirre alkatea eta Arantza Rica Zahartze
Aktiboko zinegotzia izan ziren, besteak beste.

“Quién anda en la playa”
Ikusezina Express saria

Eurgetxoren seigarren urteurrena

Ane Martínez eta Olatz Peña getxotarrek, Ane Zugaza bilbotarrarekin batera, irabazi dute Cine Invisible-Film Sozialak Nazioarteko Jaialdiko Ikusezina Express saria. Nazioarteko Jaialdia KCD GGKEak antolatzen du hainbat
erakunderen laguntzarekin, besteak beste Udalarenarekin, eta UPV-EHUko
ikasleek Epaimahaiaren saria lortu dute, gorroto-delituei buruz Zinema Express atalean aurkeztutako Influere lanarekin.

Eurgetxo herritarren elkarte europeistak ospatu berri du bere seigarren urteurrena. Bazkari batean gogoratu zuten Bruselako erakunde europarretara
egindako lehen bidaia. Hortik sortu zen elkartea Europako gaiekiko interesa dutenentzat. Informazio gehiago bere webgunean aurki daiteke, https://
eurgetxo.wordpress.com helbidean edo bere posta elektronikoan: eurgetxo@outlook.com

