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/ Nabarmentzekoak
> “Todas somos Broadway” estreinaldia (3. or.)
> Lanbiden izena emanda dauden 34 langabetu kontratatuko dira udal-programetan lan egiteko (5. or.)
> “Geltokiko Hiri-basoa”, Areetako Geltokiko plaza birmoldatzeko bozketan boto gehien lortu duen proposamena (5. or.)

* Joserra Onandia,
2021eko Euskara saria:
“Niri gustatzen zait
euskara ikastea, bizitzea
eta gozatzea”
(4. or.)

2021

Azaroak 4
>> Azaroak 14
Dantza plaza. Hilak 6, larunbata,
19:00etan, Algortako Basarrate parkean,
erri-erromeria eta parte-hartze irekia,
bertoko dantza taldeekin.
Bigarren Eskuko Libuzu Azoka Solidarioa. Hilaren
10etik 14ra arte, Romo Kultur Etxean. Bildutako dirua
EKI GKEri emango zaio Burundiko eko-formakuntzako
proiektu baterako.

Iturribarri II-ko alokairu sozialeko 91 etxebizitzen obrak
abenduan amaituko direla aurreikusten da
Aurreikusten denez, datorren abenduan amaituko dira Iturribarri II-ko
alokairu sozialeko 91 etxebizitzen
obrak, Udalak eta VISESA sozietate publikoak 2017ko azaroan sinatutako lau urterako lankidetza hitzarmenaren ondorio direnak. Bada
beste lau urtez luzatzeko erabakia
onetsi zen azken osoko bilkuran,
EAJ/PNV, PSE-EE eta PPren aldeko
botoekin, eta EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen abstentzioarekin.
Etxebizitza arloko ardura duen zinegotziak, Álvaro Gonzálezek, honako
hau adierazi zuen: “eskatzaileentzako
hitzarmenean ezarritako erroldaren baldintzak berrikusteko fasean gaude, baremazioa amaitzeko, adjudikazioa egiteko
eta itxarote-zerrenda sortzeko”.
Unitate bereko beste lurzati batean
58 etxebizitza proiektatu dira, kasu
honetan, araubideari dagokionez,
alokairu orokorrekoak direnak. Horien obrak hurrengo urteko irailean
abiatuko direla aurreikusten da. “Lizentzia emanda dauka jada, baina hasiera atzeratu egin da, hainbat azterlan egin
behar izan direlako Jabari Publiko Hidraulikoaren sektoreko araudiak zehaztutako uholde-arriskuko zerrendetatik
kanpo geratzen direla bermatze aldera”,
gaineratu zuen Gonzálezek.
Venancioseko etxebizitza sustapena erosketatik alokairu orokorrera
igaro da
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak eskatuta, oniritzia eman zitzaion Venanciosen aurreikusitako etxebizitza sustapena erosketa orokorreko
araubidetik alokairu orokorrekora
aldatzeari. Gobernu autonomoarekin egindako lursailen trukatze
baten ondorio da sustapena, 2019an
onetsia. Sustapenean 54 etxebizitza
proiektatu dira, eta horien oinarrizko proiektua idazten ari da gaur
egun.
Lursailen trukatze horrek Sarrikobason 68 etxebizitza sustatzea ere
hartzen du barne, alokairu oroko-

rreko araubide beraren baitan. Kasu
honetan, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren txostena falta da obra lizentzia emateko.
Puntu hori aurrera atera zen EAJ/
PNV, PSE-EE, PP eta Elkarrekin Podemos alderdien aldeko botoekin
eta EH-Bilduren abstentzioarekin.
Eztabaida
Etxebizitzari buruzko bi puntuak
eztabaidatzean, PPk babestu egin
zuen arren, honako hau adierazi
zuen: “Lotsagarria da etxebizitzen
bi sustapenek daramaten atzerapena”. Ildo beretik jardun zuen EH

Bilduk, eta “HAPOren eta etxebizitza planaren atzerapena” salatu
zuen. “Hausnarketarako gaia izan
beharko litzateke etxebizitza sozialen atzerapen sistematikoa. Ez dago
merkatuaren beharrizanei erantzuten
dien etxebizitza politikarik, eta gazteen exodoak aurrera jarraitzen du, ez
zaielako bermatzen etxebizitza eskubidea”.
Udal gobernuak, bestalde, honako hau adierazi zuen onetsitako
proposamen bien harira: “Etxebizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko
edo arintzeko gure konpromisoaren
erakusle dira, bereziki alokairuari da-

gokionez, zailtasunik handienak dituzten pertsonei irtenbidea emateko
asmoz. Etxebizitzaren Euskal Legeak
alokairuko etxebizitza administrazio
publikoetatik garatzearen alde egiten
du apustu, etxebizitza eskuratzeko
gainerako erregimenak ahaztu gabe.
Guztietarako eskaria dago Getxon.
Horrenbestez, gure etxebizitza planak, HAPO hasieran onetsi ostean
garatuko dugunak, alokairu sozialeko etxebizitza publikoa izango du,
alokairu orokorrekoa eta erosketakoa;
etxebizitza tasatua, etxebizitza librea,
cohousing eta zuzkidura-bizitokiak
herritarren eskariari erantzuteko”.

Naiomi Matthews, munduko txapeldun bikoitza
grappling-ean
Naiomi Matthews borrokalari getxotarrak “esperientzia sinestezina
eta amets betea” bizi izan du, Facebooken duen proilean dioen
bezala, Munduko Txapelketan bi
grappling modalitateak irabazi ondoren, 53 kilorainoko kategorian.
Matthewsek urrezko bi domina
lortu ditu, grappling eta grappling
gi modalitateetan, joan den asteburuan Belgraden, Serbiako hiriburuan, jokatutako txapelketan. Bi

inaletako lehenengoan, grappling
gi-neko borrokan, Ana Nair Marques portugaldarrari gailendu zitzaion eta, bigarrenean, grappling
espezialitatean,
Kazakhstango
Kristina Zhurabekovari gailendu
zitzaion. Denboraldi bikaina, beraz, getxotarrak egindakoa: munduko txapeldun bikoitza da, urrea
eta brontzea Europako Txapelketan eta Espainiako txapelduna, bi
borroka modalitateetan.

Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30h. Txiki tailerra:
Egin ezazu zure parkerik gogokoenaren maketa (6 urtetik aurrera).
Beharrezkoa da aldez aurretik izena
ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus

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. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, Floria
Zellerren “El padre” filmaren proiekzioa, jatorrizko bertsioan azpitituluekin. 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, erri-erromeria
eta parte-hartze irekia, Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta Zasi
Eskola taldeekin.
Kontzertua. 19:45ean, San Nikolas
Barikoa parrokian, Javier Navascuésen (bibolina) eta Pedro Guallarren
(organoa) emanaldia. Antolatzailea:
Merklin organoaren lagunen elkartea.
Ingurumen aretoa. 10:15-10:45.
Orientazioa (8 urtetik aurrera) Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
AZAROAK 7 IGANDEA
Muxikebarrin,
Zinematxiki.
12:00etan, “Space Jam: aro berrian”.
7 urtetik gora. Sarrera: 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€.
Antzerkia. Utopian aretoan (Errotatxu poligonoan), 19:00etan, “Yo …
en un banco verde”. Sarrera: 10,18€.
Infomazio gehiago: www.utopiangetxo.com
Bisita gidatua eta antzeztua. “deapie”. Fidel Iturria. 11:30-12:45h. Argibide gehiago Turismo Bulegoan: 94
491 08 00 / infoturismo@getxo.eus

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

AZAROAK 10 ASTEAZKENA
Bigarren Eskuko Libuzu Azoka
Solidarioa. Romo Kultur Etxean, hilaren 14ra arte (igandea). Bildutako
dirua EKI GKEri emango zaio Burundiko eko-formakuntzako proiektu
baterako. Sarrera dohainik. 11:0014:00h. / 17:00-21:00h. Igandean
goizez bakarrik.
AZAROAK 11 OSTEGUNA
Zinemabarri. Muxikebarrin (Arrigunaga aretoa), 19:30ean, Jonás Truebaren “La virgen de agosto” proiektatuko da. 12 urtetik gorakoentzat.
Sarrera: 3,50€.
AZAROAK 12 OSTIRALA
Musika. 19:00etan, Muxikebarrin
(Ereaga aretoa), Belako. Sarrera:
18€.
Zine-klub. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00h., Thomas
Vinterbergen “Otra ronda”. 12 urtetik gorakoentzat. Sarrera: 3,50€.
Kontularien Kluba. 19:00etan,
Algortako Kultur Etxean, ipuinak
entzun edo kontatu nahi duten helduentzako saioa. Gazteleraz. Sarrera
doan.
AZAROAK 13 LARUNBATA
Arte digitalen jaialdia. Ardifest.
18:00etan, Muxikebarrin (Arrigunaga eta Areeta aretoak). Severine
Beata + Beatriz Sánchez / Linalab
/ Telurika / RGBdB / Ches / Roman
Random / Javier Álvarez. Sarrera:
20€.
Ingurumen aretoa. 10:30-13:30h.
Bolueko hezegunetik Ginkana 2.0
autogidatua (8 urtetik aurrera).
Beharrezkoa da aldez aurretik izena
ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
Poesia, musika, antzerkia eta didaktika topaketa. 19:30ean, Areetako Musika Eskolan, Poetaliak “Versos del pentagrama” aurkeztuko du.
Sarrera: 5€
AZAROAK 14 IGANDEA
Dantza. “Sin permiso: canciones para el silencio”. 19:00etan,
Muxikebarrin (Ereaga aretoa), Ana
Morales Dantza Konpainiarekin. Sarrera: 15€.
Haur Zinea. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 17:00etan, “Cascarrabias”. Adin guztientzat. Sarrera: 2,50€.
Bisita gidatua eta antzeztua. “deapie”. Fidel Iturria. 11:30-12:45h.
Argibide gehiago Turismo Bulegoan:
94 491 08 00 / infoturismo@getxo.
eus
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
y 12:15-13:30h. Txiki tailerra: egin
ezazu itsas hondoaren maketa (3
urtetik aurrera). Beharrezkoa da
aldez aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

- Getxoko higiezinen enpresarako komertziala behar da.
Tel.: 602 88 92 00.

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.
Ainhoa
Komunikazio
zinegotzia:
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

74.000€ Pertsonalde Elkartearentzat,
lehengo Perualde
Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztien
adostasunarekin,
urriko
osoko bilkuran 74.000 euroko kreditu gehigarria onartu zen Pertsonalde Elkartearentzat (Perualde zena).
Elkarte horrekin lankidetza hitzarmena du Udalak.
Pandemiatik
eratorritako
ondorio sozio-ekonomikoei
aurre egiteko Getxo Ekinez
2021 programaren baitako
diru-kopurua da.
Mozioak
Osoko bilkura horretan,
lekukotza izaerarekin bi
mozio onetsi ziren. Lehenengoa PPk aurkeztu zuen,
eta EH-Bilduren zuzenketa transakzionala onartu

zuen. Mozioan, bizikleten
eta bidegorrien erabilera
egokiari buruzko informazio-kanpaina bat eskatzen
da, eta, behin betiko, mugikortasun segurua eta jasangarria bermatuko duen
errepideen araudi integral
berri bat idaztea. EH-Bilduk
aurkeztuta, eta EAJ/PNVren eta PSE-EEren zuzenketa transakzionala onartu
ondoren, beste mozio bati
ere argi berdea eman zitzaion, udalerriko sarreretako karteletan Planto! Eraso
sexistei Getxon logoa jartzeko, eta udal Berdintasun
Zerbitzuak herriko ikastetxeekin lanean jarraitzeko
formakuntza feministaren
eta indarkeria matxista-

ren prebentzioaren bidez,
besteak beste. Era berean,
arautu gabeko gizarte- eta
hezkuntza-arloko
eskuhartze eremu guztietan lan
hori osatzen jarraituko da.
Pandemia hasi zenetik
jendea bildu duen lehen
osoko bilkura honetan, bide-garbiketako langileen
ordezkariek eta Andra
Mari Gure Lurra Auzo Elkarteko ordezkariek galdera-eskeen txandan parte
hartu zuten. Lehenengoek,
zerbitzuaren eta lan-arloko
gabeziatzat jotzen dutena
azaltzeko. Eta bigarrenek,
Hiri
Antolamendurako
Plan Orokorraren (HAPO)
aurrean beren etxebizitzen
etorkizunaz jarduteko.

Lehen saioa telesail berrietan agertzen den emakume gazteen kontrako
indarkeriaz izango da

“Skolastika Feminismo Mintegia”
abian
Datorren azaroaren 11n Skolastika Feminismo Mintegiaren
lehenengo saioa izango da
Getxo Elkartegian, Udalaren Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren egitarauaren barruan lehenengo aldiz
antolatuta. Gaia Emakume
gazte eta nerabeen aurkako
indarkeriak telebistako telesail berrietan izango da,
Josune Muñoz ilologo eta
ikertzailearen eskutik. Solasaldian gero eta sotilagoak,
baina hala ere, intentsuak
diren indarkerien normalizazio prozesuez mintzatuko
dira. Horiek sareak eta teknologia berriak erabiltzen
dituzte emakume gazteenak
kontrolatzeko.
Berdintasunaren Zerbitzutik eskaintzen diren mota
honetako espazioak funtsezkoak dira kontzientzia
hartzeko eta berdintasu-

nean eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako
borrokan aurrera egiteko.
“Gaur egun gehien ikusten
diren serieetatik oso gutxi dira

emakumeek idatziak edo zuzenduak. Kultura patriarkal
batean murgilduta bizi gara,
non emakumeen aurkako indarkeria toki askotan mamitzen den, baita telesailetan
ere. Komeni da aztertzea nola
saio askotan ohikoa dela emakumeen aurkako sexu-erasoak
asimilatzea eta normalizatzea,
eraso horiek pairatzeko ahultasuna edo haien gorputzari
buruzko ezagutzarik eza, baita
emakume gazteei buruz ematen den irudi hipersexualizatua ere”, aipatu du Carmen
Díaz Gizarte Kohesioko zinegotziak.
Mintegiak azarotik datorren
urteko maiatzera (hilabetean behin) gai desberdinei
buruzko saio monograikoak eskainiko ditu. Solasaldietarako sarrera irekia
izango da eta ez da izenematea egin behar.

2021/22 denboraldiko zinema
zikloak hasten dira
Kultur Etxearen 2021/22 zine-denboraldia hasten da ostegun honetan,
azaroak 4, Zinemabarri zikloaren
eskutik, El olvido que seremos ilmarekin. Hurrengo egunean, Zine-Kluba etorriko da El padre ilmarekin.
Lehenengo zikloa Muxikebarrin
izango da, ostegunetan, 19:30ean,
eta bigarrenak jatorrizko lekua berreskuratu du, Areetako Andrés Isa-

si Musika Eskola, alegia, ostiraletan,
21:00etan.
Zinemabarrik hilabete honetan La
virgen de agosto (11n), Emma (18an) eta
A propósito de Llewyn Davis (25ean)
programatu ditu, eta Zine-Klubak
Otra ronda (12an), Sentimental (19an)
eta Plácido (26an).
Igandean abiatuko dira Zinematxiki
eta Haur Zinea (ikusi agenda).

“Todas somos Broadway”
estreinaldia, Eskuz Esku, Biotz
Alai eta Lilurarekin
Eskuz esku Getxoko emakume
ahotsen taldeak Juntas somos Broadway ikuskizuna aurkeztuko du,
lehendabiziko aldiz, Muxikebarrin,
ostiral eta larunbatean, hilak 5 eta 6,
19:00etan. Abesbatzaren 20garren
urteurrena ospatzeko proiektuaren barruan dagoen ikuskizuna da.
Lilura haur taldeak eta Biotz Alai
abesbatzak lagunduta, Broadwayko
musikal klasikoen abesti ezagunenetako batzuk interpretatuko ditu
(Cats, Mamma mia, Miserableak, My
Fair Lady...).
Mariasun Yanguas abesbatzaren
eta proposamen artistiko honen
zuzendariaren Emakumeak aho batez
obra berria ere estreinatuko da. Miren de Miguel da ikuskizun honen
arte zuzendaria, Denis Martínezek koreograien diseinua egin du,
Mauri Martín bideo-sorkuntzaren
arduraduna da eta Esther Zarraga
produkzioko zuzendaria da. Hasiera batean kontzertu gisa planteatu
zena handituz joan zen, 120 abeslari bilduko dituen antzerki-musikariaren ekoizpen handi bihurtu arte.
Proiektu hau 2020ko Kultur Etxeko
Programazio Artistikoaren deialdian hautatua izan zen.
Sarreraren prezioa 8 eurokoa da.

Omenaldi-ekitaldia Elias
Amézaga idazleari
Udalak Elias Amézaga idazleari
bere jaiotzaren mendeurrenean
egindako omenaldia ospatu zen
pasa den ostiralean, urriak 29,
Muxikebarrin.
Ekitaldian, herriko koralek eta
dantzako taldeek hartu zuten
parte, arte eszenikoetako hainbat
izen ezagunekin batera.
Horrez gainera, Amaia Agirre
alkateak Aixerrotaren eskultura
eman zion Abraham Amezaga
idazlearen ilobari.

“Agua Bendita” obrarekin hasiko
da “Emakumeak Eszenan” zikloa
Agua Bendita antzezpenarekin abian
jarriko da Emakumeak Eszenan zikloa igandean, azaroak 7, 19:00etan,
Romo Kultur Etxean, Aztiak-ekin.
Gerra zibiletik bizirik ateratzea lortu
duten hiru emakume bizirik irauteko varietés munduan harrapatuta
daude. Eskrupulurik gabeko madame batek kontrolatuta eta errepresio
politikoaren biktimak izanda, ema-

kumeek bat egiten dute adingabe baten defentsan, madame horren eskuetan erori ez dadin. Sarrera: 3€.

“Fuerzas
naturales”
erakusketa
Algortan

Xabi Payaren “Bihotza kate”, kontakizun sinesgarri
eta indartsua
Xabi Paia idazle getxotarrak, Kultur Etxeko zuzendariak, Peru Abarka Album
lehiaketa irabazi zueneko liburua aurkeztu berri da zenbait herritan. Iker
Oruetaren irudiekin (ezkerrean, argazkian), familia barruko harremanak eta
garai bateko estereotipo sozialak kontatzen ditu egileak, amets eta asmo
pertsonalekin talka egiten dutenak. “Narrazio bizia, hizkuntza eder eta iradokitzailea erabiliz”, lehiaketako epaimahaiaren arabera.

Datorren azaroaren 30era arte bisitatu ahal izango da Algortako Kultur Aretoan Alejandro Jauregiren
Fuerzas naturales izeneko pintura
erakusketa. Egile horren lana oso
anitza da eta gai nagusia paisaia
izaten da. Bere lanetan, olio eta akrilikoa mihise gainean, artistak oso
estilo bizia eta koloretsua erakusten
du. Azken garaian estiloa aldatzen
ari da eta horren bidez bere naturaren ikuspegia erakusten du, erakusketaren tituluak agertu bezala.

Alazne Díezek 13 emakumeren lekukotza bildu du
“Ganbara argitua” liburuan

Surflarientzako sorospenari buruzko eskuliburua,
teknika erraz eta eskuragarriekin

Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratu berri du Ganbara argitua. Emakumeen
ahotsak eta oihartzunak, Alazne Díez Muñiz idazlearen lana, non 13 emakumek politika, gizarte, kultura eta ingurumen arloei buruz emandako testigantza jasotzen da. Liburua joan den astean aurkeztu zen Romo Kultur
Etxean, eta euskaraz eta gaztelaniaz dago eskuragarri Aldundiaren argitalpenen webgunean: www.bizkaia.eus/argitalpenak

Jonan Etxebarria surflari eta sorospen-irakasleak Socorrismo para surfistas
lanaren hirugarren zatia aurkeztu du Getxo Itsas Hub-en. Lan honetan surflari
ezagunen esperientzia errealak eta muturrekoak jasotzen dira (Natxo González, Leticia Canales, Axi Muniain …) eta edozein surflariren eskura dauden
erreskate- eta lehen sorospen-teknika errazak zehazten ditu, edozein dela ere
surflariaren maila edo diziplina (surfa, bodyboarda...).

Euskara ikasteko eta bizitzeko duen etengabeko jarrera nekaezinagatik saritu dute

Joserra Onandia, 2021eko Euskara saria: “Niri gustatzen zait
euskara ikastea, bizitzea eta gozatzea”
Joserra Onandia getxotarrak jasoko du datorren azaroaren 17an, asteazkenean, Argia Ereiten Euskara
Saria, euskara ikasteko eta euskaraz bizitzeko duen jarrera nekaezina aitortzeko. Izan ere, erretiroa
hartu ondoren hainbat euskaltegietatik pasa eta euskararen erabilera sustatzeko udalerriko euskara
eragileek eta elkarteek abian jarritako ekimen ugaritan murgilduta
dabil, baita Mintzanet programan
ere. Udalak antolatutako Sariaren
XII. edizioaren Gala Muxikebarrin
ospatuko da, oso hunkituta eta pozik dagoen 76 urteko getxotar hau
euskararen alde etengabe egiten
ari den lana goraipatzeko eta herriaren esker ona jasotzeko.
moduan alzheimerraren kontra.

Zorionak!...Nola hartu duzu saria?
Poztasun handia da, Getxoko sari
garrantzitsuena delako niretzat. Galan askotan izan naiz eta oraingoan
seguru hunkitu egingo naizela.
Noiz hasi zinen euskara ikasten?
Bizitzan hainbat saiakera egin ditut,
nire ˝gainditu beharreko irakasgaia"
izan delako beti. Horregatik, duela
13 urte nire kontratista (Construcciones Onandia) lanaren erretiroa hartu nuenean, serio hartu nuen nire
lehenengo zaletasuna delako. AEK,
Jose Antonio Agirre ta Lekube eta
udal euskaltegietatik pasa naiz eta
baita Labayrukotik ere, azken horretan bizkaiera ikasteko. Barnetegitan
ere izan naiz. Argi daukat euskara
ikasteko euskaltegia dela toki aproposa. Orain mintzapraktika egin
nahi dut jubilatuok ez dugulako
titulurik behar. Niri gustatzen zait
euskara ikastea, euskaraz bizitzea
eta euskararekin gozatzea.
Emaztea eta lau seme-alabak euskaldunak dira. Laguntza dira zuretzat?
Emaztea euskaldun zaharra da

Bizkaiko
Bertsolari
Txapelketa
Bizkaiko
2021eko
Bertsolari
Txapelketaren kanporaketa bat
izango da Muxikebarrin igandean, azaroak 7, 17:00etan. Parte
hartuko duten bertsolariak Enare Muniategi (Gautegiz-Arteaga),
Eneko Aldana (Forua), Josune
Aramendi
(Markina-Xemein),
Koldo Muñiz (Forua), Malen
Amenabar (Larrabetzu) eta Unai
Mendiburu algortarra izango
dira. Sarrerak: www.bertsosarrerak.eus eta soberan geratzen direnak txarteldegian.

Mintzanet proiektuan ere ia hasieratik zaude?
Bai, ia 10 bat urte daramatzat, euskaraz praktikatzeko beste aukera bat
delako. Urte hauetan munduko toki
desberdinetako 15 bat pertsonarekin
online hitz egiteko aukera eman dit
programak. Adibidez, duela bost urtez geroztik Floridan bizi den Pedro
Mari Sardui zesta puntako pilotariarekin bizkaiera praktikatzen dut.
Astero lau pertsonarekin ordubetez
hitz egiten dut.
Bidebitarte txokoan egindako jarduera

eta batzuetan liburuek bezala hitz
egiten dudala esaten dit (barreak).
Seme-alabei beti esan diet nire irakasleak direla eta zortzi ilobekin komunikatzeko euskaraz egiten dut.
Euskaraz bizi ahal izateko ekimen
ugaritan hartzen duzu parte?
Bai, niretzat oso lagungarriak (Egizu, Bizarra Lepoan, ALBE….) dira.
B1 maila lortu ondoren, mintzatu
ahal izateko oso garrantzitsua da
bestelako ekitalditan aritzea. Orain

Berbalagunaren hiru taldetan parte hartzen dut baita txangotan,
Literaturaren Txokoan, IdaZaleen
Txokoan…ere. Bidebitarte txokoko
bazkidea eta sukaldaria naiz eta
han EGIZUren tailerrak, euskaraz
mintzatzeko bazkariak, ALBEren
ospakizunak egiteko… euskaraz
mintzatzeko ahal den guztia aprobetxatzen dut. Itxarkantu taldekoak
ere elkartzen gara eta beti esaten
diet adinekoentzat oso inportantea
dela euskaltegian hastea, medizina

Beraz, teknologia berriek ere laguntzen dizute euskaraz aritzeko?
Bai. Lagun batzuekin programa bat
egin dugu, laguntza moduan, euskararen gramatikarekin eta zalantzei buruzko informazioarekin eta
Skyperen bidez erabiltzen dugu.
Amaitzeko, nola animatuko zenuke jendea euskara ikastera?
Niretzat euskaraz hitz egitea eta bizitzea oso garrantzitsua da, Euskal
Herrian dugun altxor nagusiena delako euskara.

Matrikulazioaren hizkuntza-ereduei buruzko
heziketa familientzat
Udalak Euskara gure etorkizuna,
nuestro futuro lelopeko ekimenaren barruan, eta Egizu elkartearekin elkarlanean, matrikulazioaren hizkuntza-ereduei buruzko
heziketa antolatu du familientzat,
hitzaldi ziklo baten eta hainbat
jardueraren bidez, sortu ohi diren
mota desberdinetako zalantzak
argitze aldera.
Lehenengo hitzaldia azaroaren
10ean, asteazkenean, 18:00etan,
izango da, gazteleraz, Getxo Elkartegian. Titulua Aprendizaje y uso de
lenguas ¿Cuál es el papel del euskera
en la vida y en el futuro de nuestros/

as hijos/as? izango da eta hizlaria
Iñaki Eizmendi Gizarte Hezitzailea. Izenematea: https://labur.eus/
HazibideakGetxoElkartegia
Bestalde, azaroaren 25ean, Nerea
Mendizabal Komunikazio Ez Bortitzeko hezitzaileak Komunikazio
ez Bortitza hitzaldia eskainiko du

Fadurako kiroldegian (euskaraz).
Azkenik,
urtarrilaren 25ean,
Muxikebarrin, Zeuek duzue giltza.
Haurren hizkuntza portaerei eragiteko bideak solasaldia izango da
Paula Kasares ilologoarekin, euskaraz.
Gainontzeko jardueren artean,
Haurren aurrean, helduok heldu kanpaina izango da azaroaren 22tik
abenduaren 5era. Hori umeekin
harreman zuzena duten helduen
aktibazio ekimena izango da, helduen arteko hizkuntza ohiturak
aldatzea sustatzeko. Informazioa:
https://labur.eus/5ljXA

Udalerriko enpresentzako laguntzak ere egongo dira, langileak kontrata ditzaten

Lanbiden izena emanda dauden 34 langabetu kontratatuko dira
udal-programetan lan egiteko
Udalak Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuari 632.966 euroko dirulaguntza eskatu dio, enplegua
sustatzeko tokiko ekintzetarako
laguntzen 2021eko deialdiaren
babesean. Diru-laguntza hori,
ebazteko zain dagoena, bi ataletara bideratuko da: alde batetik,
enplegua sustatzeko jardueretara,
Lanbiden izena emanda dauden
Getxoko 34 langabe kontratatuz
(403.417€), eta, bestetik, Getxoko
enpresentzako kontrataziorako
laguntzetara (229.548€).
Udal proiektuak
Enplegua sustatzeko diru-laguntzaren helburua da laneratzeko
zailtasun bereziak dituzten langabeak lan-merkatuan sar daitezen
sustatzea, haien kualiikazioa,
gaitasun pertsonalak eta motibazioa bultzatuko dituen aldi baterako lan-esperientzia baten bidez.
34 langabetu kontratatuko dira
eta horiek 24 udal proiektutan
parte hartuko dute. Pertsona horiek Lanbideren deialdian adierazitako talderen batekoak izan
beharko dute. Hori dela eta, gutxienez, kontratatutakoen artean
%40 emakume langabeak izango
dira, %30 Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak edo
onuradunak eta %15 55 urtetik
gorako pertsonak izango dira.
Proilak eta eskakizunak
Hauek dira eskatutako proilak:
12 administrari; 6 erdi-mailako
teknikari (2 gizarte-hezitzaile;
enpresetako aholkulari 1; publizitate teknikari 1; web orrien

diseinatzaile 1; mikroinformatika-sistemetako teknikari 1); 6
merkataritzako administrari; 3
dokumentuen digitalizatzaile; 2
eraikinen mantentze-langile; 2
herri-lanetako peoi; 2 pintore eta
delineatzaile 1.
Azaroaren 15ean hasiko dira eskaintzak kudeatzen. Ezinbesteko
baldintzak honako hauek izango
dira: langabetuak izatea eta Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea; lanposturako
eskatzen den titulazioa eta/edo
prestakuntza izatea eta eskatutako okupazioan inskribatuta egotea eta Getxoko udalerrian erroldatuta egotea. Udalak kontratatu
ahal izateko, Lanbidek diru-laguntzaren aldeko ebazpena eman
beharko du.
Informazio-taula: www.getxo.eus

Enpresentzako laguntzak kontrataziorako
Bestalde, Lanbidek diru-laguntzaren aldeko ebazpena eman
arte, kontrataziorako laguntzen
deialdi bat argitaratzea ere aurreikusita dago. Deialdi horretara
229.548€ bideratuko dira.
Diru-laguntza horiek tokiko enpresei zuzenduta daude, hiru
eta sei hilabete bitarteko kontratuetarako, Getxon erroldatuta
eta Lanbiden lan-eskatzaile gisa
izena emanda dauden langabeentzat.
Kontratu horiek 2021eko uztailaren 1etik abenduaren 31ra
bitartean hasita egon beharko
dute. Gehieneko laguntza 3.000
eurokoa izango da 3 hilabeteko
iraupena duen lanaldi osoko lankontratu bakoitzeko, eta 6.000
eurokoa 6 hilabeteko edo hortik

gorako iraupeneko lan-kontratu
bakoitzeko. Lanaldi partzialeko
kontratuak ere diruz lagunduko dira, gutxienez lanaldiaren
%50ekoak.
Honako kolektibo hauetako pertsonak kontratatzen badira: Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak edo onuradunak,
35 urtetik beherakoak, iraupen
luzeko langabeak eta 55 urtetik
gorakoak; laguntza 9.000 eurokoa izango da sei hilabeteko edo
gehiagoko lan-kontratu bakoitzeko. Kontratuak emakumeei egiten
bazaizkie, diru-laguntzaren zenbatekoa % 10 handituko da. Enpresak arduratuko dira langabetuak hautatzeaz. Deialdia BAOn
argitaratuko da Lanbideren dirulaguntza jaso ondoren, eta egun
horretatik aurrera aurkeztu ahal
izango dira eskabideak.

Herritarrek emandako baliozko 2.822 botoetatik 2.181 lortu ditu

“Geltokiko Hiri-basoa”, Areetako Geltokiko plaza birmoldatzeko
bozketan boto gehien lortu duen proposamena
Geltokiko Hiri-basoa izan da, emandako 2.822 boto baliodunetatik
2.181 lortuta, Areetako Geltokia
plaza birmoldatzeko egin den bozketan garaile atera den proposamena. Bigarren proposamena, 418 botorekin, Geltokiko Parkea izan da, eta
hirugarrena, Geltokiko Plaza, 196 botorekin. Bozketa urriaren 11tik 22ra
egin da. Aurrez aurre, plazan bertan egon den postontziaren bidez
eta Romo Kultur Etxean eta Getxo
Elkartegian jarritako hautestontzietan, 2.632 boto eman dira, eta
gainerako 233ak, Udalaren Zeugaz
online plataforma berriaren bidez.
Guztira, 2.865 boto izan dira (horietatik 43 baliogabe eta 27 zuri).
Hiru proposamenak eta horien
ezaugarri nagusiak hainbat euskarritan erakutsi dira, horien artean

plazan bertan kokatua egon den
kubo handi batean.
Geltokiko Hiri-basoa proposamenak,
plaza hiriaren erdigunean birika

berde bihurtzea planteatzen du,
%46,20ko lorategi- eta zuhaitz-eremuarekin. Azalera berde handieneko proposamena da, lorategi-ere-

muekin; horien artean egongo dira
ibilbideak eta egoteko guneak. Lorategi-bolumen nagusia, aniteatro
natural gisakoa, topaleku modura
edo bestelako jardueretarako erabiltzeko izango da. Irisgarritasuna
hobetzea ere proposatzen da, Santa
Eugeniarekiko lotura egiten duten
eskailerak kenduta; baita oraingo
iturria eta pergola kentzea, egoteko
gune estali berri bi sortzea, umeentzako jolas-eremuan estaldura-azalera handia ipintzea, eta ibilgailuen
traikotik babestea (horrek 25 aparkaleku kentzea eskatzen du).
Hilabete honetan aurkeztuko da
proposamen irabazlea, Areetako
Mayor kalea (Geltokia plazatik
Santa Ana etorbideraino) erdi-oinezko bilakatzeko proiektuarekin
batera.

Udal talde politikoen iritzia
EKONOMIA BULTZATZEKO EREDU DA GETXO
Getxon jarduerak bultzatzen dituzten
pertsonak eta enpresa txikiak nahiz
erakundeak babestean sinesten dugu,
aberastasun humanoa nahiz soziala
eta enplegua ekartzen dutelako.
Izan ere, argi daukagu gure herriko
kaleetan, saltokietan, ekintzailetza
espazioetan, coworking guneetan eta
abarretan lanean ari diren pertsonei
nahiz enpresa txikiei esker garela
hazi, bizi, lan egin eta gozatzeko nahi
dugun Getxo hori. Azken inean, Getxo eta bere kale eta plazak jardueraz
betetako espazio aberats bihurtzen
dituzten horiei esker.
Duela bi urte eta erdi hartu genuen
konpromisoa argia izan zen: “Getxo, balio sorkuntzaren eta ekonomia
berrikuntzaren erdigune. Jarduera
ekonomikoa bultzatuko du kirolaren, osasunaren, kulturaren, merkataritzaren, turismoaren eta zerbitzu
profesional aurreratuen inguruan.
Ekintzailetzaren eta gizarte berrikuntzaren aldeko apustu argia da,
partaidetza eta kidetasuna indartu
eta jasangarritasun ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa sustatzeko
helburua duena”.

Eta udal gobernuko EAJ taldea, Amaia
Agirre alkatea buru duela, apustu hori
betetzen ari da. Izan ere, ekonomiaren
gain ondorio oso kaltegarriak izan
dituen pandemia gogor bat bizi izan
badugu ere, ahalik eta modurik egokienean kudeatu dugu Getxon lan egi-

BIZIKLETEN ERABILERA ZUZENARI
BURUZKO INFORMAZIO KANPAINA

Gure udalerrian bidegorriak jartzen ari
diren arren, badirudi bizikleten erabiltzaile batzuek ez dituztela horiek modu
egokian erabiltzeko arauak ezagutzen.
Egunero ikusten dugu txirrindulariek
ez dutela gorri dauden semaforoak eta,
batez ere, zebrabideak errespetatzeko
betebeharra ezagutzen. Leku horietan
oinezkoek jarraitzen dute lehentasuna
izaten, batzuetan ahaztu arren. Hori

dela eta, araudi berri bat onetsi arte,
uste dugu bizikleten eta bidegorrien
erabilera zuzenari buruzko oinarrizko kanpaina bat egin behar dela. Eta,
gainera, errepideetan eta bidegorrietan
zirkulatzeko arauei buruz sasoi batean
Getxon ematen ziren gazteei zuzendutako bide heziketako ikastaroak
berreskuratu beharko genituzke. #esnatuGetxo

OSASUN MENTALAREN
ZAINTZAREN ALDE
Pandemiak mahai gainean jarri du
osasun mentalaren arloko prebentzioak duen garrantzia. Uste dugu
udalerri mailan askoz ere gehiago egin
daitekeela, baina badirudi Gobernu
Taldea ez dela iritzi berekoa. Izan ere,
baztertu egin dute azken osoko bilkuran aurkeztu genuen proposamena.
Horren bidez, udalerri nahiz erkidego
mailako osasun mentaleko estrategia
bat aldarrikatu genuen eta ildo horre-

tako ekintza guztiek estrategia global
bati erantzuteko eskatu genuen, eta ez
ekintza puntualei. Eutanasiaren Legea
betetze aldera azken borondateen dokumentua sustatu eta ezagutarazteko
gure mozioa ere ez zen onetsi. Tokiko
erakundeek osasunaren promozioan
eta prebentzioan nahiz eskubide eta
betebeharren bermatzaile gisa duten
rola aldarrikatzen dugu. www.elkarrekingetxo.blogspot.com

ten jarraitzeko apustua egin dutenentzako babesa. Laguntza ekonomikoko
programak, jarduera sustatzekoak,
hala behar izan dutenei eta behar
izaten jarraitzen dutenei laguntza eta
prestakuntza ematekoak. Udaleko talde politiko guztiak GETXO EKINEZ

2021 proiektuaren bueltan batzea lortu genuen. Eta bertan aurreikusitako
ekintza eta neurriei esker nahiz GETXOLANeko ekimenei eta jardunari
esker, ekonomia bultzatzeko eredu
izaten dugu, izaten jarraitzen du Getxok.
Beste arrakasta bat GetxoExpress
PROn, ikus-entzunezko sektorean
esperientzia duten pertsonei zuzendutako jardunaldia.
Getxo Itsas Hub, Kirol Portuan kokatutako kirol nautikoen ekintzailetza
zentroa, 18 ekimen berritzailek osatua. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiaren 83.000€ jasotzen ditu.
Getxo Meeting, Getxoko enpresen
eta ekintzaileen artean sinergiak eta
lankidetza sortzeko programa indarrez dator bueltan.
Hor daude, halaber, dinamizazio ekonomikorako 203.600€ baino
gehiagoko laguntzak, Getxoko 26
enpresa eta 8 elkartetarako 6 dirulaguntza ildorekin. Enpresa eta elkarte horiek eragile aktiboak dira,
Getxolanekin eta udalarekin batera,
Getxon ekonomia bultzatzeari dagokionez. Ekinez Egina Getxon!

UDALAK MURRIZKETAK EGIN DITU
GIZARTE ZERBITZUETAN
Getxoko Udal gobernu taldeak aniztasun funtzionala duten pertsonei laguntzeko zegoen gizarteratze zerbitzua
kendu du. Uztailean zerbitzua ematen
zuen enpresarekin zegoen kontratua
amaitu zen, eta Udalak jakinarazi zuen
ez zuela berriro lehiaketarako deialdia
egiteko asmorik.
Gizarteratzeko zerbitzuak aniztasun
funtzionala duten adingabeak hartzen
zituen. Aspalditik, Udalak kontratatutako profesional espezializatuek gizarteratze-zerbitzu bat eskaintzen zieten
aniztasun funtzionala zuten adingabeen familiei, aisia-eremuak gainditzen
zituena, eta arreta pertsonalizatuaren
alde lan egiten zuen, aniztasun funtzionala zuten adingabeak integratzeko.
EAJren eta PSEren erabaki horrek zerbitzurik gabe uzten ditu 14 familia getxoz-

tar, beren seme-alabek inklusio prozesuan oztopo berriak aurkitzen dituztela
ikusten ari baitira. Murrizketa horren
ondorioz, Algorta eta Romoko gaztelekuen erabilera eta gozamena mugatu
zaie aniztasun funtzionala duten gazteei.
Gazteria-zerbitzuen murrizketa berri
baten aurrean gaude, gizarte-zerbitzuetan nola desagertzen den ikusten duen
arlo baten aurrean. EH Bildukook uste
dugu gazte hauek arreta berezia behar
dutela, aurre egin behar dieten arazoak
bereziak baitira eta EAJ eta PSE arreta
hori ahultzen saiatzen baitira. Urriko
Osoko Bilkuran, Mozioa aurkeztu genuen zerbitzu hau kendu ez zezaten
eskatuaz… Baina gobernu-taldeak atzera bota zigun agerian utziz berriro ere,
daukaten kudeaketa sistema, ezintasunean oinarritzen dela.

APARKALEKUEN ARAZOAK
HOBETZEKO LANEAN ARI GARA
Alderdi Sozialista hauteskundeetara
aurkeztu zenean, aitortu zuen aparkalekuen eskaintza zabaldu behar zela
Getxoko auzoetan, eta Areetako zailtasunak nabarmendu zituen, bereziki
Romokoak. Uste dugu konponbideak
zeharkakoak izan behar direla, ikuspegi aldaketatik hasi eta mugikortasun jasangarriaren alde lan eginda.
Santa Ana eta Romoko guneak zabaltzearen eta emakidak berrikustearen
alde gaude. Esate baterako, Mesedeetako aparkalekuan eta Santa Eugeniako alokairukoetan nahiz Gobelakoetan.

Gobernuaren akordiotik eratorritako
TAOri buruzko ordenantza berria
indarrean sartzean gertatuko diren
aldaketek ekarriko dituzten eraginak
ebaluatu ahal izango ditugu. Espero
dugu beste udalerri batzuetatik egunero iristen diren ibilgailuen kopurua
murrizten lagunduko duela. Hala,
errotaziorako behar den plaza kopurua murriztuko da. Gainera, uste
dugu garrantzitsua dela lurpeko parking berri bat eraikitzeko aukera
aztertzea, belaunaldien arteko zentro
berriaren obrak edo Santa Eugenia kaleko lurzatia aprobetxatuta.

Doako alea

361 zb.
www.getxo.eus

>> 2021eko Azaroa

Nabarmentzekoak
> “Me parto”-k irabazi du GetxoExpress film laburren VI. Lehiaketa
> Gazteentzako Zerbitzuen Bilduma argitaratu da
> 60 gazte eta haur izan dira tirolina- eta graffiti-jardueretan

Gurot lehiaketan taldeka parte
hartzeko izenematea
Datorren azaroaren 8ra arte zabalik egongo da Gurot galderei
buruzko lehiaketan taldeka parte hartzeko izena emateko epea.
Alkarbide Bizkaiko Lurralde Historikoko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen Bilguneak, horien artean Getxo, martxan jarritako Gurot aplikazioaren lehiaketan 12 eta 17
urte bitarteko gazteek har dezakete parte. Taldeak hiru lagunek
osatutakoak izango dira eta galderei
erantzuteko epea azaroaren 8tik abenduaren 8ra izango da zabalik.
Getxoko bi talde onenentzako sariak
100 eta 50€-ko txartel bana izango
dira, Euskararen Laguna Saltokia sarean gastatzeko eta Bizkaiko inalean
parte hartzeko abenduaren 20an Bilboko Azkuna zentroan. Izenematea:
https://gurot.eus/

“Me parto”-k irabazi du GetxoExpress film
laburren VI. Lehiaketa

60 gazte eta haur izan dira tirolina- eta
graffiti-jardueretan
Guztira, Getxoko 42 gaztek tirolinen esperientziaz gozatzeko aukera izan zuten pasa den urriaren 9an, Lekeitioko
Mendexa Abentura parkean. Udaleko Gazteria Zerbitzuak
antolatutako jarduera izan zen. Gainera, herriko 18 gaztek
eta haurrek gauza bera egin zuten urriaren 19an Romoko Kultur Etxean egin zen Graffiti tailerrean. Bi jarduerak,
doakoak, Getxo Ekinez programaren barruan kokatu ziren,
COVID-19aren ondorio sozio-ekonomikoei aurre egiteko alderdi politiko guztiek Udalean adostutako programa, hain
zuzen ere.

Herriwatchen Me parto ekoizpenak irabazi ditu lehen saria
(1.000€) eta publikoaren saria (300€), joan den igandean,
urriaren 24an, Muxikebarrin
amaitu zen GetxoExpress izeneko ilm laburren lehiaketaren seigarren edizioan, sari-banaketarekin amaitu zena.
Ana
Hormaetxeak,
Iñigo
Aranburuk eta Aner Etxebarriak osatutako epaimahaiak
bigarren saria (800€) Peras
Bionicas-eko Diez de espadas
ilmari eman zion, eta Getxo-

ko errealizaziorik onenarena
(Lauren Getxo zinemetarako
sarrera-bonu bat) Li Siaux-en
Benetan Auskalo ilmari.
Euskarazko ilm laburrik onena, berriz, Ataraxiako Ane izan
zen, eta emakumezko zuzendari baten ilm laburrik onena,
Eesomeko En la nada te veo.
Aurten ere, lehiaketa honek
Getxo plato bihurtzea lortu du,
eta 22 talde baino gehiago bildu ditu lehiaketan. Lehiaketan,
Bihar hobeto gaia hartuta, gure
udalerrian 42 ordutan ilm la-

bur bat asmatzea, grabatzea eta
ekoiztea proposatu zuen.
Halaber, GetxoExpress Pro atalak, Hemen Elkartearekin
batera antolatuak eta ikus-entzunezkoen sektoreko profesionalei eskainiak, arrakastaz
itxi zuen edizioa, ia ehun lagunek parte hartu baitzuten.
GetxoExpressek Udalaren eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren
babesa du, Bizkaiko Zubiaren bermea eta Katz Estudio,
Nawa Estudio eta Nire enpresen laguntza.

Urte amaierara arteko tailerrak eta ikastaroak jasotzen ditu, besteak
beste

Gazteentzako Zerbitzuen Bilduma argitaratu da
* 548 hizkuntza-ikastaro atzerrian. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak eskainiko
ditu 2022ko udako hiru astetan, DBHko 3. eta 4. mailako eta Batxilergoko 1. eta 2. mailako ikasleentzat. Eskaerak: 2021/11/22ra arte.
Argibideak: https://labur.eus/nnIQV
* Bilbao International Art & Fashion. Moda-diseinuko lehiaketa 18 eta
35 urte bitarteko gazteentzat. Sariak: jantziak (10.000€), moda-osagarriak (10.000€) eta EAEn lan egiten duen diseinatzaileak aurkeztutako
lana (5.000€). Eskaerak: 2021/12/15era arte. Informazioa: BIAAF (Gobela kalea 18, behea. Areeta). Oinarriak: https://labur.eus/jwVQw

Romoko Gaztelekuaren programazioa
Azaroa
Hilak 4, osteguna: TXAPELKETA: JUST DANCE
Hilak 6, larunbata: IRTEERA: URDUÑA
Hilak 10, asteazkena: SUKALDARITZA: TXOKOLATEZKO TARTA
Hilak 12, ostirala: TAILERRA: ESCAPE ROOM
Hilak 13, 20, larunbata: TAILERRA: ITZAL ANTZERKIA
Hilak 18, osteguna: TAILERRA: GAZTEAK ETA SEXUA
Hilak 24, asteazkena: TAILERRA: A25
Hilak 27, larunbata: IRTEERA: MUSEOA
Hilak 30, asteartea: EKINTZA: TENPERAK

Algortako Gaztelekuaren programazioa
Azaroa
Hilak 4, osteguna: ASANBLADA: ABENDUKO PROGRAMAZIOA
Hilak 5, 12, 19 eta 26, ostirala: TAILERRA: ANTZERKIA
Hilak 6, larunbata: IRTEERA: EGUN PASA URDUÑAN (ORIENTING)
Hilak 10, asteazkena: TXAPELKETA: FIFA
Hilak 13, larunbata: KUKUPRAKA LUDOTEKA BISITAN
Hilak 20, larunbata: JAIA: GAZTELEKUAREN 12. URTEURRENA
Hilak 23, 24, 25 eta 27, asteartea, asteazkena, osteguna eta
larunbata: TAILERRA: EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

Udaleko Gazteria Zerbitzuak
Gazteentzako Zerbitzuen Bilduma argitaratu du, ikastetxe
eta institutu publiko zein itunduetan banatzen dena, Lehen
Hezkuntzako 6. mailako eta
DBHko 4. mailako ikasleei. Argitalpenak Gazte Informazio
Zerbitzuak eskaintzen duen eskaintza jasotzen du: GauEgun
(Algorta) eta GureGune (Romo)
Gaztelekuak, hautazko informazioa sakelako telefonora edo
posta elektronikora bidaltzea,
aholkularitza psikologikoa eta
sexologikoa, informazio orokorra (nazioarteko txartelak, bi-

daiei buruzko bibliograia, laneskaintzak...) eta urte amaierara
arteko ikastaroak eta tailerrak.
Azken horiei dagokienez, honako leku hauek daude oraindik: muskulu-kateak ikastaroa
(15-30 urte, euskaraz), azaroaren 13an eta 27an (larunbata),
10:30etik 12:30era, Romo Kultur Etxean; lan-orientaziorako
tailerra (17-30 urte, gazteleraz),
abenduaren 4an (larunbata),
10:00etatik 13:00etara, Getxolanen; eta bizikletak konpontzeko tailerra (11-17 urte,
euskaraz), abenduaren 18an
(larunbata), ordu berean, Ro-

moko Gaztelekuan.
Ikastaro guztiak dohainik dira
eta irisgarriak dira ezgaitasunak dituzten gazteentzat.
Interesa duten pertsonak izena emateko moduak honako
hauek dira: Gazte Informazio
Bulegora deituz (944 660 353
telefonoa); gaztebulegoa@getxo.eus posta elektronikora
mezua bidaliz, izena, ikastaroa
eta harremanetarako telefonoa
jarriz; interneten bidez (www.
getxo.eus/gazteria helbidean);
eta Gazte Informazio Bulegoan
(Tangora Etxea, Algortako
etorbidea 98).

